
 

 

 نویسد سوگند هب قلم و آنچه می

 جزوۀ حقوق بینالملل عمومی 1
 آوری: جمع

 دکتر فاطمه بینازاده

 )مدّرس دانشگاه(

دکتر امید مالکریمی   

 )وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه(

شگفت ده طور  به  که  حقوقی  رواِن  و  َسُبک  جزوۀ  توضیح  ها  رسا  و  گیرا  و  شیوا  میانگیزی  قول  و  سایتم  دادم  از  رو  اوونها  از  یکی  فقط  اگه  که  دم 
(www.mollakarimi.irبگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا می )شده در تمرکز اصلی کار من در این نوشته و بقیۀ جزواِت گذاشته  . کنید

( اینه که مثِل یه گاِو بنفش در بیِن  ، حقوق جزا و اصول فقهآیین دادرسی مدنی  ، حقوق تجارت،حقوق مدنیدادرسی کیفری،    آیینسایتم )مثِل جزواِت  وب
ق، کارهای  سایِر گاوها که سیاه و سفید هستند متمایز باشم!! در واقع این، هدِف من است که متفاوت باشم و در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقو

هایی رو که با یه ویژگِی خاص، هام مثِل گاِو بنفش باشه که واقعًا در خوِر توّجه باشه. حتمًا دیدید آدمخوام نوشتهبت به دیگران انجام بدم. میمتفاوتی نس
نویسی« و  سادهخوام با »زنن یا یه مدل موی خاِصّ خودشون رو دارن؛ من هم میدن؛ مثاًل عینک زرد میفرد نشون میخودشون رو متفاوت و منحصربه

توّجه  خوام که بهترین تبلیغ برای کارهام، تمایز و انجام کاری نو و جالبفهم متفاوت باشم و با این ویژگی، به چشم بیام. مِن کمترین میهای سادهآوردِن مثال
نمی کلیشهباشه.  جمله  این  از  متفاوت ایخوام  موفقیت،  »کلید  ولی  بگم  »متفاوتها  این  من  جزوه بوبودنه«.  در  رو  دسترس  دن«  در  رایگان  به  که  هایی 

 دانشجویاِن حقوق گذاشتم، نشون دادم.

 با توّجه به سرفصلو حّتی    MollaKarimi.irباید بگم که جزواِت سایِت    همچنین
ً
های جدید و آخرین تغییرات قوانین و  این نوشته دائما

آزمونتست  روز می های  به  و چنانچه  های هر سال،  از    شدۀ جزوه نسخۀ چاپ یا    پی.دی.افشه   
ً
بهتره مجددا دارید  در دست  رو 

هاست! اسِم کارگاِه ما، »کارگاه تولید محتوای حقوقی« است که  رگاهضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کاسایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید.  
حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید. ( رو دنبال کنید تا کّلی محتوای  omidmollakarimi@( و تلگراِم ما ) vekalatyar@تونید اینستاگرام )می

اپ کنید تا از آخرین تغییراِت این جزوات و اخبار حقوقی  واتس   09352213175در آخر هم باید بگم کافیه نام و نام خانوادگِی خودتون رو به فارسی به شمارۀ  
 مّطلعتون کنیم.  شهرش میاجزواِت جدیدی که نگو 
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تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشته و    (و فاطمه بینازاده  معلم )امید مالکریمیها و مؤسسات آموزشی توسِط  : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوّجه
نسخه و  مجاز میتکثیر  منبع«  ذکر  با  »تنها  و  سودجویی  قصد  بدون  آن،  از  قانونًا ضمانبرداری  این صورت،  غیر  در  نباشد،  است.  سپاسگزاِر  آور  گارنده، 

« بیان mollakarimi.omid@gmail.comهای فوق یا ایمیل »خوانندگانی خواهد بود که نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را پیرامون این نوشتار از راه
 فرمایند.

، اصول فقه،  برای دانلود جزوات رایگان حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت

 .مراجعه نمایید ارشد، دکتری، وکالت، قضاوت و سردفتری به وبسایتِ زیر های کارشناسیویژۀ داوطلبان آزمون

https://www.mollakarimi.ir/ 

 های اجتماعی: سایت و شبکهمعرفی وب

روش .1 تلگرامم،  کانال  آزموندر  برای  مطالعه  میهای  تشریح  رو  حقوقی  برای  های  استاندارد  جزوات  و  ویدئوها  همچنین  کنم. 

  omidmollakarimi@ام: های وکالت و قضاوت رو برای شما به اشتراک گذاشتهآزمون

و  مطالعۀ  روشِ .2 با  مرتبط  آزموندروس  برای  را  سردفتری  و  قضاوت  ماکالت،  اینستاگرامِ  صفحۀ  در  مختلف  حقوقیِ    در   های 

  vekalatyar@ببنید:   وی.تی.جی.آی

  https://www.mollakarimi.ir:  سایت، در وبارشد و قضاوت  خوبِ وکالت، جزوۀ کلّی .3

 

 الملل فصل اول: مفهوم کلی حقوق بین

 المللتعریف حقوق بین

 : الملل، ابتدا الزم است نسبت به مفاهیم زیر شناخت داشته باشیمبرای ارائۀ تعریف جامعی از حقوق بین

 قواعد و مقرراتی است که بر جامعۀ   المللی است؛ یعنی مجموعهبینالملل حقوق جامعۀ  حقوق بین  :المللحقوق بینالمللی و  جامعه بین •
المللی تحت پوشش و سیطره یک سلسله قواعد حقوقی  به عبارت دیگر، جامعه بین؛  المللی حاکم است و در آن جامعه قابلیت اجرایی داردبین

 الملل« بوده و متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای کامل آنهاست.ق بینبه نام »حقو

المللی، اجتماعی است که در اساس، از همکاری و همبستگی مبتنی بر منافع مشترک و نیازهای متقابل کشورها به وجود آمده و  جامعه بین
بین امقررات حقوق  از  بر آن حاکم شده است.  و  به آن نظم خاصی بخشیده  الملل و جامعه  یابیم که میان حقوق بینین رو، در میالملل 

رف سیاسی خارج نمود و  المللی را از شکلی ِص الملل، از آن زمان که جامعه بین« برقرار است. حقوق بینیشناختجامعهالمللی ارتباط »بین
 المللی تلقی گردید.نمادی حقوقی به آن بخشید، حقوق جامعه بین
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های حاکم بر مناسبات میان اعضای المللی، مجموعه قواعد و ارگانمنظور از نهادهای بین  :المللو حقوق بین  المللیبیننهادهای   •
المللی« المللی هستند که به آنها »نهادهای حقوقی بینالمللی، برخاسته از مقّررات حقوق بینالمللی است. دستۀ مهّمی از نهادهای بینبین
نهادهای  اند. از جمله  الملل ایجاد شدههای جمعی و قواعد تأسیسی هستند که طبق حقوق بینه نهادها، مشتمل بر تشّکلگویند. این گونمی

 توان موارد ذیل را نام برد:می المللیحقوقی بین

 کشورها 

 المللی )دولتی(های بینسازمان 

 المللی معاهدات بین 

  المللیداوری بین 

 دادگستریالمللی دیوان بین 

المللی« تشکیل  های بینالملل را »سازمان امروزه بخش قابل توجهی از مقّررات حقوق بین  الملل:المللی و حقوق بینهای بینسازمان •
سازماندهندمی حقوق  بین.  از  های  حاکم  سوک یالمللی  قواعد  سازمان  شامل  بینبر  سازمانهای  اساسنامۀ  )مانند  است  های المللی 
( 1986المللی با یکدیگر مورخ  های بینالمللی و سازمانهای بینات میان کشورها و سازمانالمللی یا عهدنامۀ وین در زمینۀ حقوق معاهدبین

سازمان که  است  تصمیماتی  مجموعه  دیگر،  سوی  از  بینو  اساسنامه های  طبق  میالمللی  اّتخاذ  خود  قطعنامههای  )مانند  های  نمایند 
 المللی( های بینسازمان

کنندۀ آن قواعد است.  از دید حقوقی، واژۀ »تابع حقوق« یعنی شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافتالملل:  تابعان حقوق بین •
 . دولتی« هستند یالمللنیبهای رها« و در درجۀ دوم »سازمانالملل در درجۀ اول »کشوامروز این اشخاص در حقوق بین

؛  آیدبه وجود نمی  المللالملل است و تا زمانی که این روابط برقرار نباشد حقوق بینم بر حقوق بینالملل، مقّد روابط بین  :المللروابط بین •
  الملل الملل را ناشی از روابط بینالملل است. از این روست که حقوق بینبینساز ملی و اساسی حقوق زمینه المللبه عبارت دیگر، روابط بین

گردد و آن مالک حقوقی چیزی جز   ناظر  یابد که معیارهای حقوقی بر آن حاکم و انسجام و اتمام می  المللدانند، اما هنگامی روابط بینمی
 نیست.  المللنیبحقوقی 

 شود:الملل به دو صورت مطرح میبینروابط  الملل:انواع روابط بین 

 روابط دوستانه .1

 روابط خصمانه .2

 روابط دوستانه انواع مختلفی دارد که از آن جمله: روابط سیاسی یا دیپلماتیک، روابط اقتصادی، روابط بازرگانی و روابط علمی و فرهنگی  ✓
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است؛ به نحوی که بخش از مقررات آن   المللنیبق  اما این نوع رابطه نیز تحت سیطره حقو ؛  جنگ بارزترین نوع روابط خصمانه است ✓
 تحت عنوان حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه مطرح گردیده است.

های سیاسی، های حکومتی دارد که این خود بستگی به رژیم مشیالملل رابطۀ مستقیم با خطبین  سیاست  الملل:سیاست و حقوق بین •
و همواره در حال تغییر است. در   حالت ثابت و دائمی نداشتههای حکومتی،  مشیهای حزبی و سیاست رهبران کشورهاست. خطسیاست

های حکومتی، قادر به دگرگون  های سیاسی و سیاسترِف تنوع و تغییر رژیمالمللی نیز تغییرپذیر است. در صورتی که ِص نتیجه، سیاست بین
 الملل نخواهند بود.ساختن حقوق بین

 الملل عمومی الملل خصوصی و حقوق بینحقوق بین •

 ترین وجوه اشتراک یا تشابه میان حقوق  مهم:  الملل عمومیالملل خصوصی با حقوق بینوجوه اشتراک و تشابه حقوق بین
 الملل عمومی از قرار ذیل است:الملل خصوصی و حقوق بینبین

بین .1 در  بودناشتراک  بین:  المللی  بینحقوق  حقوق  و  خصوصی  »بینالملل  وصف  دارای  دو  هر  عمومی  اّما الملل  هستند؛  المللی« 
المللی تنظیم روابط افراد را در زندگی بینالملل خصوصی صرفًا از این جهت است که قواعد این رشتۀ حقوقی،  المللی بودن حقوق بینبین
 الملل خصوصی تنها جنبۀ شکلی دارد و نه ماهوی.المللی« در حقوق بیننماید؛ در نتیجه وصف »بینمی

منابع .2 در  بینمهم:  اشتراک  حقوق  قواعد  میترین  را  خصوصی  حقوق الملل  قواعد  جایگاه  حال،  این  با  یافت.  داخلی  حقوق  در  توان 
الملل خصوصی،  ترین منابع حقوق بینالملل خصوصی نادیده گرفت. امروزه یکی از مهمتوان در حقوق بینعمومی را نمی  المللبین

 المللی خاّصی است که در زمینۀ موضوعات آن حقوق منعقد گردیده است.معاهدات بین

، اصواًل در اختالفی بروز کند، رسیدگی به آن  الملل خصوصی: هرگاه میان کشورها، در رابطه با حقوق بیناشتراک در مرجع رسیدگی .3
 الملل عمومی است.المللی و طبق قواعد حقوق بینصالحیت مراجع بین

 یا اختالف حقوق بین یا اختالف میان مهم  :الملل عمومیالملل خصوصی با حقوق بینوجود افتراق  افتراق  ترین وجود 
 قرار ذیل است: الملل عمومی از الملل خصوصی و حقوق بینحقوق بین

المللی است،  های بینو سازمان  کنندۀ روابط میان کشورهاالملل عمومی، عمدتًا تنظیمدر حالی که حقوق بین:  اختالف در موضوع .1
 کند.الملل خصوصی، صرفًا روابط میان اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را قانونمند میحقوق بین

الملل عمومی الملل خصوصی در زمرۀ منابع حقوق داخلی است؛ اّما حقوق بینمنابع حقوق بین: در حالی که بخشی از  اختالف در منابع  .2
 منابع جداگانه و خاص خود را دارد.

الملل عمومی حداقل ارادۀ دو کشور یا الملل خصوصی عمدتًا ارادۀ یک کشور و مبانی حقوق بین: مبانی حقوق بیناختالف در مبانی .3
 ملل است.السایر تابعان حقوق بین
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المللی، الملل عمومی، معمواًل مراجع حقوقی بینمرجِع صالحیتدار رسیدگی به اختالفات ناشی از حقوق بین:  اختالف در مرجع رسیدگی .4
بین داوری  جمله  بیناز  دادگستری  و  بینالملل  )دیوان  به  المللی  رسیدگی  جهِت  صالحیتدار  مراجِع  اّما  هستند؛  دادگستری(  المللی 

المللی الملل خصوصی، مراجِع قضایی داخلی یا در موارد خاّصی، مراجِع فرامّلی و استثنائًا مراجِع حقوق بینناشی از حقوق بیناختالفات  
 هستند. 

 ی ضمانت اجرا مؤّثر و کاملی برخوردار است؛ اّما    یضمانت اجراتا حدود زیادی از    الملل خصوصی: حقوق بینضمانت اجرااختالف در   .5
 چندان مؤّثر و کافی نیست  الملل عمومی، در بسیاری از مواردقواعد حقوق بین

 الملل عمومی و  با وجود اختالف بسیار میان حقوق بین  :الملل عمومیالملل خصوصی و حقوق بینآثار متقابل حقوق بین
ای که از رهگذر معاهدۀ میان کشورها، ر قاعدههاند. برای مثال  الملل خصوصی، اّما این دو رشته آثاری بر یکدیگر گذاشتهحقوق بین

الملل عمومی است، هرچند موضوع آن ممکن است در زمینۀ حقوق ، از حیث شکلی قاعدۀ حقوق بینالدول وضع گرددیعنی روش بین
عضًا توسط یک  الملل خصوصی است، بگردد مسائلی که ماهیت آنها ناشی از حقوق بینالملل خصوصی باشد؛ بنابراین مالحظه میبین

الملل خصوصی نفوذ واقعی پیدا  الملل عمومی در قلمرو خاص حقوق بینآید و از این طریق، حقوق بینالمللی به نظم درمیمعاهدۀ بین
 کند. می

المللی مشخص  المللی را در جامعۀ بینالملل، دامنه و حدود اجرای قواعد و مقّررات حقوق بینحقوق بین  قلمرو:  المللقلمرو حقوق بین •
الملل از حیث الملل است. برای تعیین حیطۀ اجرایی و آثار حقوقی قواعد و مقّررات حقوق بینالملل، حقوق جامعۀ بینکند؛ زیرا حقوق بینمی

الملل را به دو الملل را از حیث قلمرو از یکدیگر تفکیک نمود؛ امروزه معمواًل حقوق بینّررات حقوق بینمجموعه قواعد و مقمکان باید این  
 کنند: بندی میقلمرو عام و خاص طبقه

 بر روابط کلیه اعضای جامعه بین  الملل عامحقوق بین الملل عام مجموعه قواعدی است که در جامعۀ حقوق بین  :المللی()ناظر 
قابل اجرا است. این قواعد باید از سوی تمام یا اکثریت قابل توجهی از کشورها، از جمله کشورهای بزرگ پذیرفته شده باشد.   المللیبین

ژنو در    1949های  مانند عهدنامه؛  اند نیز تعهدآور استالملل عام حّتی برای کشورهایی که رسمًا آن را نپذیرفتهدر این صورت، حقوق بین
 ستانه.زمینۀ حقوق بشردو

 المللی است که ای از قواعد و مقّررات بینالملل خاص دستهحقوق بین  : )ناظر بر روابط دو یا چند کشور(   الملل خاصحقوق بین
بین در جوامع  فقط  آنها  الزام رعایت  باشند،  آمده  گرد هم  دو کشور  آنها حداقل  در  که  استالمللی خاص  موافقت؛  آور  های  نامهمانند 

 . چندجانبههمکاری اقتصادی، بازرگانی، علمی و فرهنگی دو یا 

 

 گیری نتیجه

 المللف جامِع حقوق بینتعری
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 الملل به شرح زیر ارائه داد: توان تعریف جامعی از حقوق بینبا توجه به مطالب فوق، می

االجرایی )حقوق موضوعه( المللی است؛ یعنی مجموعه قواعد و مقّررات الزمالملل که از شعباِت حقوق عمومی است، حقوق جامعۀ بین»حقوق بین
المللی است. این رشتۀ حقوقی، بر حقوق مّلی یا داخلی کشورها تقّدم  کنندۀ مناسبات میان اعضای جامعۀ بینمللی و تنظیمالکه ناشی از روابط بین

الملل در موارد خاّصی،  المللی )دولتی( ُملزم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند. البته حقوق بینهای بینو اولویت داشته و کشورها و سازمان
و   شرکتحقوق  عادی،  حقیقی  اشخاص  شرکتتکلیف  جمله  )از  خارجی  خصوصی  یا  های  فرامّلی  سازمانیتیچندملهای  بین(،  المللِی  های 

 کند.« بخش مّلی را نیز معّین میهای آزادی غیردولتی و نهضت

 

 المللحقوق بین گذارینام

بین»اصطالح   التین    «المللحقوق  اصطالح  از  میاللفظی  تحت  یمعنابه  )  «jus gentium»برگرفته  ملل(  هفدهم،  باشد  حقوق  قرن  در 
این اصطالح را به جای حقوق در کتاب خود تحت عنوان »حقوق جنگ و صلح«    نامندالملل« می« که او را بنیانگذار »حقوق بینگروسیوس »

 الملل به کار برد.بین

بیننام بار در سال  گذاری »حقوق  اولین  برای  انگلیسی است. وی  ِبِنتام فیلسوف و حقوقدان  ، اصطالح »حقوق  1780الملل«، مرهون جرمی 
به »مقدمهالمللنیب را در کتاب خود موسوم  به اصطالح حقوق  «  نیز  برد. بعدها، صفِت »عمومی«  به کار  قانونگذاری«  بر اصول اخالق و  ای 

 الملل خصوصی بود.از حقوق بین  که آن نیز از حیث تفکیک ضافه گردیدالملل ابین

در  شود. این اصطالح از دانشگاه استانبول به ایران وارد شد و  های مختلف استعمال میالملل عمومی عینًا در زبانامروزه، اصطالح حقوق بین
 ادبیات حقوقی فارسی ثبت گردید.

 

 لل المماهیت و ضرورت وجود حقوق بین

المللی است، هر چند برخی به دالیلی که ذکر خواهیم کرد، سعی در توجیه  ناپذیر در جامعۀ بینالملل یک ضرورت حیاتی و اجتنابوجود حقوق بین
یا حداقل تضعیف آن دارند. برای پی برد ، الزم است ابتدا به موضوع نفی و اثبات حقوق المللن به ضرورت وجود حقوِق بیننفی و عدم آن و 

 آن را مورد بحث قرار دهیم. یضمانت اجراالملل بپردازیم و سپس با اثبات ضرورت وجود آن، مسألۀ بین

 المللنفی و اثبات حقوق بین

ل وارد گردیده، موجب شده است تا در الملای و نیز تجاوزهای متعددی که به مقررات حقوق بینحاد جهانی و منطقه  هایها و بحرانوقوع جنگ
بین حقوق  وجود  ضرورت  و  ماهیت  الزممورد  قواعد  مجموعه  عنوان  به  دیدگاهالملل،  بایستی  زمینه  این  در  بنگرند.  تردید  دیده  به  های  االجرا 

 را بررسی نماییم.الملل عمومی حقوق بینکنندگان کنندگان و اثباتنفی
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 المللبینحقوق یا انکار نفی 

یا انکار حقوق بینالملل:  های سیاسی نافی حقوق بیناندیشه • های  الملل بیان شده، ریشه در بینشنظریاتی که در خصوص نفی 
به عقیدۀ   و اسپینوزا هستند.  ساند، هابالملل را نفی کرده و وجود آن را انکار نمودهسیاسی دارد. از جمله نخستین دانشمندانی که حقوق بین

المللی یک جامعۀ ماقبل تاریخ و مناسبات میان کشورهای حاکم، به مناسبات مبتنی بر قدرت شبیه است؛ زیرا تابع هیچ آنان، جامعۀ بین
الملل فاقد ینمحصوِل اقتدار برتر و عالی باشند و چون حقوق ب  کهشوند  اقتدار برتر و عالی نیست. قواعدی حقوق موضوعه محسوب می

 شوند. چنین اقتداری است، پس حقوق موضوعه نمی

رف، جان آستین و هگل از نظریات آنان  برخی از فالسفه و حقوقدانان، به ویژه دانشمندان علوم سیاسی، مانند پوفنُد   و اسپینوزا  سپس از هاب
المللی ا نزاکتی بینند و آن را به سطح قواعد اخالقی یدانام »حقوق« هم نمی  را حتی شایستۀ  المللاند. جان آستین حقوق بینپیروی کرده

الملل را به منزلۀ حقوق قبول دارد، اما آن را فاقد قدرت فراکشوری دانسته و در حد یک »حقوق عمومی  دهد. هگل هرچند حقوق بینتنزل می
؛ گرددتلقی می حلراه وافق میان آنها، جنگ تنها داند. وی معتقد است که در صورت بروز اختالف میان کشورها و عدم حصول ت خارجی« می

 گردد.بنابراین، هگل به شکلی دیگر، به حالت طبیعی و ما قبل تاریخ هابس باز می

الملل ناشی از مفهوم کلی حقوق است. آنان انتقادات مشترک مخالفان حقوق بین:  المللفقدان ارکان عالی و برتر در حقوق بین •
االجرا است و برای کامل بودن نیاز به سازمان اقتدارات عالی دارد، یعنی یک مرجع قانونگذاری که قواعد قواعد الزم  معتقدند که حقوق، نظام

حقوقی وضع کند، یک مرجع قضایی که اختالفات و دعاوی ناشی از اجرای آن قواعد را حل و فصل نماید و باالخره، یک مرجع اجرایی که با 
دهند، مجازات کند. وجود چنین نهادهای عالی و  ی را که قواعد حقوقی مذکور را مورد تجاوز و تعدی قرار میاقدامات قاهرانه مادی، کسان

دهند که  کند و جزء الینفک حقوق است. مخالفان ادامه میهمچنین اقدامات قهری مادی، نقش اساسی در حیات و دوام حقوق بازی می
زیرا کشور یک جامعۀ مبتنی بر نهاد و دارای یک سازمان حقوقی عالی نسبت به افراد   در محدوده هر کشور، حقوق داخلی یک حقوق است؛

آنهاست. از  جدا  و  جامعه  مقدمات  آن  این  از  می  مخالفان  بیننتیجه  حقوق  که  سازمان گیرند  یک  دارای  باید  است  حقوق  اگر  نیز  الملل 
المللی، نه قانونگذار، نه قاضی  ناهماهنگی محض است. به عالوه، در جامعه بینفراکشوری باشد، ولی چنین سازمانی با حاکمیت کشورها در  

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

بین • حقوق  غیرحقوقی  بیننفی  :المللماهیت  حقوق  آیا  کنندگان  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  بینحقبدون  الملل،  زیست  وق  الملل، 
 دیدگاه مطرح است:  3در این زمینه نظر دارند به نحوی که گردد یا خیر؟ اختالفالمللی دچار هرج و مرج میبین

به پرسِش مذکور قواعد حقوق بین .1 با دادن پاسِخ منفی  دانند و معتقدند که قواعد حقوق  الملل را فاقد خصوصیت حقوقی میگروهی 
 اند. حقوقی یضمانت اجراالمللی هستند که فاقد قی و نزاکتی بینالملل، قواعد اخالبین
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المللی الزم و ضروری است، لیکن نه به صورت یک حقوق مستقل، بلکه  الملل برای حیاِت بینگروه دیگر معتقدند که وجود حقوق بین .2
در روابط خارجی قابل اجرا بوده و دارای  الملل، حقوق عمومی است که  ، حقوق بینبه منزلۀ حقوق عمومی خارجی، به نظر این گروه

 وجود دارد. خارجی نیز به تعداد کشورهای جهان حقوق عمومیحالتی از حقوق اساسی است؛ بنابراین 

رود، الملل میبینکنند و معتقدند انتظاراتی که از حقوق  بودن آن را انکار می  مؤثرشناسند؛ اّما  میالملل را به رسمیت  گروه سوم حقوق بین .3
الملل قادر نیست کشورها را در مسائل ذاتًا سیاسی وادار المللی هماهنگی ندارند؛ زیرا حقوق بینغیرواقعی است و با واقعیات جامعۀ بین

حقوق    ها دیکته کند. به عالوه اگر مخاصماتی روی دهد، های سیاسی را بدانمشیبه اطاعت نموده و صرفًا به اتکای قواعد خود، خط
الملل هنوز نتوانسته خود را در مقابل شود. در نتیجه حقوق بینالمللی مورد انتقاد واقع میالملل به دلیل ناتوانی در حفظ صلح بینبین

 نقض قواعدش محافظت نماید. 

کشورها،  مواًل  دهند که معالملل نظر می: مخالفان حقوق بینالمللبا نقض حقوق بین  ی ثباتیبمنافع و مصالح کشورها موجب   •
گردد باشد. این عامل موجب مین  ها مخالفا جمعی آنفردی یکنند که با منافع و مصالح  الملل را تا جایی رعایت میاصول و مقررات حقوق بین

ثباتی ناشی از منافع و مصالح کشورها شود؛ به عبارت دیگر، کشورها اگر هم در موارد به اجرای قواعد الملل دستخوش بیتا قواعد حقوق بین
ها در تعارض نباشد، ولی اگر عمدتًا به دالیل سیاسی( تا جایی است که آن قواعد با منافع و مصالح آن  همآن)  نهندگردن می  المللبینحقوق  

 بازد. رنگ شده و حتی رنگ میتعارض پیش آید، اجرای آن قواعد کم

 

 المللاثبات وجود حقوق بین

کنند، در اکثر موارد با استدالل قابل وارد می  المللالملل به حقوق بینکنندگان حقوق بینهایی که نفیایرادات و انتقادات طرح موضوع:   •
الملل  وجود حقوق بین  کهآنگرایانه ارائه داد و این امر، ضمن  توان برای آن ایرادات، توجیهی منطقی و واقعیا حداقل می  پاسخگویی است و

بر محورهای زیر    عمدتاً کنندگان  استدالل نفیکند.  الملل خصوصی را تبیین میرساند، ماهیت و خصوصیات واقعی حقوق بینرا به اثبات می 
 استوار است: 

 الملل با حقوق داخلی؛مقایسه حقوق بین 

 الملل؛فقدان سازمان اقتدارات عالی فرا کشوری در حقوق بین 

   الملل؛ یا نقض حقوق بین یثباتیبمنافع کشورها موجب 

  الملل. در حقوق بین مؤثرواقعی و  یضمانت اجرافقدان 

 پردازیم:های فوق میدر مباحث ذیل به بررسی استدالل ✓
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با حقوق داخلی حقوق بینمقایسه   • بیننفی:  الملل  استداللکنندگان حقوق  توجیه  در  ناخواسته الملل، عمدتًا  یا  های خود، خواسته 
داده قرار  مبنا و مالک  را  داخلی  بینو    حقوق  داخلی مقایسه می  المللحقوق  با حقوق  این مقایسه  را  زیر،  به دالیل  بنا  کنند؛ در حالی که 

 رسد: صحیح به نظر نمی وجهچیهبه

که حقوقی    الملل نیستحقوق داخلی، مراحل تحول و تکامل خود را تا حدود زیادی طی نموده و از این حیث قابل مقایسه با حقوق بین .1
 مل خود است.نوپا و در اولین مراحل تحول و تکا

با حقوق بین .2 نیز  و  ماهیت و خصوصیات حقوق داخلی  تبعیت  از  ناشی  زیرا حقوق داخلی در اساس یک حقوق  الملل متفاوت است؛ 
 .زیآم مسالمتالملل، حقوقی است برخاسته از همکاری، همبستگی، مشارکت و همزیستی فرمانُبرداری است؛ در حالی که حقوق بین

 الملل فرق دارد. ار حقوقی نیز با حقوق بینحقوق داخلی از حیث ساخت .3

 الملل قابل مقایسه نیست. حقوق داخلی از جهت مبانی و منابع نیز با حقوق بین .4

الملل سازمان اقتدارات عالی فراکشوری، شرط وجود حقوق بینالملل:  فراکشوری در حقوق بین  فقدان سازمان اقتدارات عالی •
و قانونگذار و قاضی از سوی دیگر، وجود نداشته   سوکیآموزند که اتحاد و ائتالف میان حقوق از  شناسی به ما مینیست؛ زیرا تاریخ و جامعه

قاضی جزء نظام حقوقی نیستند. در هر جامعه، حقوق عرفی  دهند که قانونگذار و  شناسی به ما نشان میاست. به بیان دیگر، تاریخ و جامعه
 قوه ی که فاقد  المللدر جوامع کشوری، منشاء اقتدار اجتماعی قانونگذار است، ولی در جامعه بین  پیش از حقوق نوشته وجود داشته است.

 فراکشوری است، این اقتدار منبعث از اراده و تراضی کشورهاست. مقننۀ

یابیم که در جوامع  المللی با مراجعه به تاریخ حقوق، در میشی از فقدان قاضی و قوه قضائیه به طور کلی در جامعه بیندر پاسخ به ایراد نا
ند و طوالنی صورت گرفته و تا ظهور قاضی دائمی، روش حل اختالفات همواره داوری  داخلی، تأسیس دادگستری در پی یک فرایند بسیار کُ 

دیوان دائمی دادگستری   سیتأسالمللی نزدیک به یک قرن است )با  نه به صورت تأسیسی ـ بوده است. با وجود این، دادگستری بین  همآنـ  
المللی دادگستری، دیوان المللی، همچون دیوان بینهای بین( که به رسمیت شناخته شده است. امروزه دادگاه ۱۹۲۰المللی در سال  بین

المللی حقوق دریاها، فعاالنه مشغول به کارند و هر چند اصل، صالحیت اختیاری آنهاست؛ اما با این حال، به یوان بینالمللی و دکیفری بین
 ها اجرا نشده باشد.ندرت اتفاق افتاده است که احکام این گونه دادگاه

بین نظام  در  مستقل  اجرایی  قوه  نفیفقدان  ایرادات  از  دیگر  یکی  نیز  حقوق المللی  جامعه بین  کنندگان  ساختار  که  حالی  در  است.  الملل 
حاکمیت کشوری است،  متفاوت با جوامع داخلی و وجود یک قوه مجریه مستقل، در ناهماهنگی محض با مفهوم    کامالً المللی، ساختاری  بین

اجرایی که قادر به انجام عملیات    مرجع  گونهچیهالملل ُمجرا نیست و یا  المللی، قواعد حقوق بینمعنی نیست که در نظام بین  اما این بدان
قاهرانه و غیر قاهرانه مادی علیه متخلفان باشد، وجود ندارد، بلکه در درجه اول این خود کشورها، به ویژه کشورهای قربانی نقض مقررات  

های توان نقش سازمانابطه نمیالمللی را حداقل به طور محدود بر عهده دارند. البته، در این ر المللی هستند که وظیفه قوه مجریه بینبین
 المللی از نظر دور داشت.المللی، به ویژه سازمان ملل متحد و به طور اخص شورای امنیت را به عنوان بازوی اجرایی بینبین
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کشورها   • بینمنافع  حقوق  اجرای  یا  نقض  مُ الملل:  موجب  واقعیت  بیناین  حقوق  که  دارد  وجود  زیادی سّلم  حدود  تا  الملل 
باشد. امروزه، کشورها الملل نمیمنافع و مصالح انفرادی و جمعی کشورهاست، اما این دلیلی برای عدم اجرای قواعد حقوق بین  کنندۀمنعکس

الملل است. از سوی ساز اجرای بسیاری از قواعد حقوق بیناند و این خود زمینههای گوناگون به یکدیگر وابستهبه طور طبیعی و از جنبه
الملل را ایجاب کند، چنین کشوری به دلیل نفع برتر و آتی که در اگر هم در مواردی، منافع فردی یک کشور، نقض مقررات حقوق بین  دیگر،

الملل است، نه عدم اجرای  منافع کشورها در اجرای حقوق بیندیگر،    عبارتبه  ؛  ورزدالمللی دارد. معمواًل از این عمل خودداری میسطح بین
 آن.

 

 گیری نتیجه

دانند، در صورتی  الملل، آن را مقّصر میبسیارند افرادی که به محِض بروز بحران میان دو یا چند کشور و یا حّتی تخّلف یک کشور از حقوق بین .1
 کشورهاست.های مختلف و متضاد الملل ندارد، بلکه ناشی از دیپلماسی و سیاستکه این عمل متخّلفانه ارتباطی با حقوق بین

گناه محسوب نماید، به آسانی ممکن نخواهد  المللی در نظامی که صرفًا در پی آن باشد تا کشوری را گناهکار و دیگری را بیتحّقق صلح بین .2
 به دشمنی بپردازد، ُمصِلح بوده و راِه آشتی در پیش گیرد. کهآنالملل باید پیش از بود؛ بنابراین، حقوق بین

کنند. اگر چه این واقعیت وجود الملل یک حقوق است و در اغلب موارد از این حقوق پیروی میاند که حقوق بیندر حقیقت، کشورها پذیرفته .3
مجازاتی علیه ناقِض آن إعمال گردد؛ اّما این امر امکان دارد که در هر نظام حقوقی واقع    کهآنشود، بدون  الملل نقض میدارد که حقوق بین

توان از کشورها انتظار  کنند؟ بدیهی است که پاسخ منفی است. پس چگونه مید. آیا در جوامع داخلی، همه از مقّررات حقوقی پیروی میشو
 الملل اساسًا وجود ندارد.نکردند، معتقد شویم که حقوق بینالملل را اجرا کنند و اگر چنین  داشت که کلیۀ مقّررات حقوق بین

کنند که نقِض آن همیشگی و دائمی است.  های حقوقی نقض شده است؛ اّما مردم تصّور میراتب کمتر از سایر نظامالملل به محقوق بین .4
 عّلت را ذکر نمود:  2 توانمی در پاسخ شود؟حال این برداشت از کجا ناشی می

ا معمواًل موارِد نقِض حقوق را منعکس  الملل هستند؛ زیرا آنههای جمعی عامل مهمی در به وجود آوردن احساس نقِض حقوق بینرسانه  .1
 گردد. شود و به منزلۀ امری مسّلم فرض میشود، گزارش نمیکنند. مثاًل حملۀ یک کشور به کشور دیگر؛ اّما مواردی که قانون اجرا میمی

الملل را نقض ور، حقوق بیناید نتیجه گرفت که حداقل یک کش المللی، بکنند که به ِصرف وجود یک اختالف بینمردم معمواًل تصّور می .2
الملل نیست، همان طور که اختالف المللی، لزومًا ناشی از نقِض حقوق بین، حال آن که چنین نیست. وقوع یک اختالف بینکرده است

بینی المللی پاسخی پیشالملل برای کلیۀ اختالفات بینمیان افراِد یک جامعه، ضرورتًا نتیجۀ نقِض حقوق داخلی نیست. حقوق بین
برخی از عوامل که ممکن قسمت    اینالمللی نیست. در  الملل پاسخگوی بروز هر اختالف بیننکرده است و یا به عبارت دیگر، حقوق بین

 کنیم: را بیان می المللی شونداست منجر به اختالفات بین

 امکان دارد برخی از حقایق امور مشخص نباشد  −
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 نباشد.امکان دارد قوانین مربوط مشخص  −

 امکان دارد اختالف، ناشی از درخواست تغییر قاعده باشد. −

 امکان دارد اختالف، برخاسته از عملی غیردوستانه، اّما قانونی باشد. −

 امکان دارد اختالف، بر أثر نقِض قواعِد غیرحقوقی باشد. −

الملل نباید موجب یأس شود، ها از حقوق بین. تخلفگرددالملل، دنیا دچار هرج و مرج و تباهی میآشکار کرد که بدون حقوق بینتوان نمی .5
بلکه برعکس باید محّرکی باشد برای اینکه فکر کرد و چاره اندیشید که چگونه ممکن است از تخّلفات جلوگیری نمود و اگر تخّلف صورت 

 گرفت، چگونه باید متخّلف را مجازات نمود.

های ایجاد یک جامعۀ اند از طریق وابستگی و نفوذ متقابل و فزاینده، زمینهورها توانستهرسیم که امروزه کشدر پایان به این نتیجۀ کّلی می .6
، حقوقدانان عامل حرکت تاریخ نیستند؛ ولی  دهند. بدیهی است که در این رابطهها، روز به روز افزایش  ها و کاستیالمللی را با همۀ کمیبین
الملل بوده، اقتضای توسعۀ آن در و یکم برویم که سیِر شتابان وقایع، مؤّید اهمیت حقوق بینتوانیم با این اعتقاد به استقبال قرن بیست  می

 المللی، حّتی امور روزمّره نیز مختل خواهد شد. تمام ابعاد زندگی بشر را دارد. در غیر این صورت، بدون روابط بین

 

 المللدر حقوق بین  ضمانت اجرا

 المللدر حقوق بین ضمانت اجراکنندگان استدالل نفی

به معنی دقیق و صحیح کلمه دانست، چنین استدالل  اجراست، پس نمیالملل فاقد ضمانتکسانی که معتقدند حقوق بین را حقوق  توان آن 
. هر قاعدۀ حقوقی، زمانی قادر  قی تکیه کندتواند برای وادار کردن تابعان خود به اطاعت، تنها بر قدرت اخالکنند: هیچ قاعدۀ حقوقی نمیمی

د، به طور مؤّثر حالت تحمیلی داشته باشد که عالوه بر قدرت اخالقی، دارای نظام قاهرانه نیز باشد. ضمانت اجرا تجّلی است در قبال تابعان متمِرّ
اجرای مادی که هدفش ق موضوعه بدون وجود ضمانتشود. حقووظیفۀ اجرایی است که معمواًل به دنبال وظیفۀ قانونگذاری و قضایی نمودار می

 ناپذیر قاعدۀ حقوقی است. اجراء جزء تفکیکتضمین رعایت آن است، قابل تصّور نیست. در نتیجه، ضمانت

 

 کنندگانپاسخ به استدالل نفی

تضمین تأثیرگذاری قاعدۀ حقوقی  اجرا جزء خصوصیات قاعدۀ حقوقی نیست، بلکه صرفًا روشی است که هدفش  آنچه مسّلم است، ضمانت .1
د  است؛ مگر نه آن است که امروزه برخی از قواعد حقوقی، مانند قانون اساسی و یا موادی از قانون عادی، به ویژه قانون مدنی )از جمله موا

داند. پس آیا حقوق  یاجرا نیستند، اّما هیچکس آنها را فاقد خصوصیت حقوقی نمقانون مدنی ایران( دارای ضمانت  1178و    1104،  1103
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الملل موجود است؛ اّما نه به شکل اجرا تا حدود زیادی در حقوق بین  تواند مانند قواعد مذکور باشد؟ از سوی دیگر، ضمانتالملل نیز نمیبین
 اجراهای حقوق داخلی نیستند.الملل در حد ضمانتهای حقوق بیناجرااجراهای حقوقی داخلی، همچنین ضمانتضمانت

اجرا  اجرا دلیل اصلی پیروی از قانون نیست، بلکه ضمانتهای حقوقی، ضمانتز نظاما  کیچی هید مبالغه کرد؛ زیرا در  اجرا نبادر اهمیت ضمانت .2
راین بناب؛  اجرا قادر نیست رعایت قانون را تضمین کندشکنان در اقلّیت باشند؛ اّما اگر چنین نباشد، ضمانتتنها هنگامی مؤّثر است که قانون

اجرای آن مورد مطالعه قرار دهیم. بهتر است حقوق را به عنوان مجموعه این صحیح نیست که هر نظام حقوقی را تنها بر اساس ضمانت
معطوف این امر کنیم که اگر آن قواعد نقض شد،  شوند، مطالعه کنیم؛ نه اینکه توجه خود را صرفًا  قواعدی که معمواًل مورد متابعت واقع می

 شناسی حقوق را نباید با نفِس حقوق در هم آمیزیم.اقی خواهد افتاد. آسیبچه اتف

اند؛ زیرا امروز در مقابل  اند، به خطا رفتهالملل قلمداد کردهالملل، تنها جنگ را ضامن اجرای حقوق بینحقوِق بین  ندگاِن کناینکه برخی از نفی .3
اجرای یک »ارزش« باشد. به عالوه، اگر جنگ تواند ضامناست که نمیشود، جنگ یک »ضد ارزش«  که یک »ارزش« شناخته می  حقوق 

که   او آنجالمللی است  الملل باشد، این خود نقِض غرض است، چرا که جنگ َمظهر کامل قدرت و زور در روابط بینضامن اجرای حقوق بین
 از حقوق أثر و خبری نیست. ،زور بر امور حاکم باشد

استداللی بینادشدهی های  بر خالف  اجرای حقوق  به  را مکّلف  زیادی خود  تا حدود  پرسش مطرح است: چرا کشورها  این  الملل  ؛ همواره 
الملل را تا المللی چیست؟ امروز، عوامل مهم و مؤّثری وجود دارند که اجرای حقوق بیناجرای مقّررات حقوق بیندانند و در واقع، ضمانتمی

دهند. در مبحث بعد به این عوامل  الملل را نشان میاجرا در قواعِد حقوق بیننند و نقِش مثبِت ضمانتکای تضمین میحدوِد قابِل مالحظه
 پردازیم. می

 

 الملل در اجرای حقوق بین مؤثرعوامل 

توان انتظار داشت که المللی از سوی دیگر، نمیو کمبود قواعد حقوقی بین  سوکیالمللی از  المللی، به دلیل فقدان قوۀ اجرایی بیندر نظام بین
کمال رسیده باشد. با وجود این، در مجموع    لفته و به مراح اجرا در حقوق داخلی، سازمان یاالملل، همچون ضمانتاجرا در حقوق بینضمانت

امّ ضمانت  هرگونهون  الملل را بدتوان حقوق بیننمی بینا همین ضمانتاجرا دانست؛  قابل إعمال است که مسؤولیت  المللی کشور  اجرا زمانی 
اجرای معمول و سنتی، صالحیت در حقوق  المللی، در واقع ضمانتالمللی، ُمحَرز و مسّلم شده باشد. پس نهاِد مسؤولیت بینناقِض تعهداِت بین

بینبین تابِع حقوق  یعنی هر  تفالملل که صالحیتالمللی است؛  بینویضی  های  نکند، مسؤولیت  مطابق حقوق  و رعایت  زیِرپا گذاشته  را  الملل 
 گردد. اجرا در مورد او إعمال میالمللی یافته و ضمانتبین

ضامن اجرای حقوق   یامالحظهقابلامروزه، عوامل متعدد و مؤثری، اعم از حقوقی، سیاسی، اخالقی یا معنوی وجود دارند که تا حدود زیاد و  
الملل، اجراهای حقوقی در حقوق بینالملل توسط کشورها، ضمانتتوان از عامل شناسایی حقوق بینهستند. از جمله این عوامل می  المللبین

 الملل و باالخره ضمانت اجرا در نظام ملل متحد نام برد.در حقوق بین یرحقوقیغضمانت اجراهای 
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بین • حقوق  شناسایی  توسط کشورهاعامل  آنها، حقوق  :  الملل  اساسی  قوانین  در  ویژه  به  داخلی کشورها،  قوانین  اکثر  در  امروزه، 
الملل مورد شناسایی قرار گرفته و حتی در مواردی نیز برتر از حقوق داخلی محسوب شده است. از سوی دیگر اجرای مستقیم حقوق  بین
به   الملل در حقوق داخلی آنهاست.ذیرش و شناسایی حقوق بینالملل توسط مراجع اجرایی و قضایی داخلی بسیاری از کشورها، مؤید پبین

المللی، به  های بینها، مجامع و سازمانعالوه، کشورها در مذاکرات دیپلماتیک با یکدیگر و نیز از طریق مشارکت و عضویت در کنفرانس
 دهند.های گوناگون مورد شناسایی قرار میهالملل را به شیوهای تخصصی وابسته به آن، حقوق بینویژه سازمان ملل متحد و سازمان

اجراهایی هستند که الملل، ضمانتاجراهای حقوقی در حقوق بینمقصود از ضمانت  :المللاجراهای حقوقی در حقوق بینضمانت •
اجرای مدنی،  انتاجرای کیفری، ضماجراها عبارتند از: ضمانتالملل مجاز هستند. این نوع ضمانتجنبه حقوقی داشته و طبق حقوق بین

 : کنسولی و باالخره اقدامات متقابلاجرای دیپلماتیک یا اجرای اقتصادی، ضمانتضمانت

کیفری:ضمانت .1 بین  اجرای  حقوق  ضمانتدر  »جرم  الملل،  عنوان  که  مشخص  و  خاص  قواعد  تقض  مقابل  در  کیفری  اجرای 
ری، در مواردی کشورها )در إعمال صالحیت جهانی( و در مواردی  اجرای کیفگردد. مراجع تعیین ضمانتالمللی« دارند، تعیین میبین

 المللی »موقتی« هستند. های کیفری بینالمللی یا دادگاهدیوان کیفری بین

الملل، ضمانت اجرای مدنی از درجه تکامل نسبتًا باالیی اجرای کیفری در حقوق بیندر مقابل نقصان ضمانت  اجرای مدنی:ضمانت .2
اجرای مدنی است، یعنی ترمیم و جبران خسارات )اقدامات ترمیمی(، نه الملل، اصل، ضمانتبرخوردار است؛ زیرا امروزه در حقوق بین

 ذیلی(.اجرای کیفری )اقدامات ترهیبی یا تر ضمانت

خته کشورها شنا  ۀالملل، حقی است که برای کلیبین  ف حقوقمحاصره با تحریم اقتصادی کشور متخلّ   اجرای اقتصادی:ضمانت . 3
 الملل رعایت گردد. عمال آنها، موازین حقوق بینإ شده است، مشروط به اینکه در 

الملل یا غیره، این الملل برای کلیه کشورها، اعم از قربانیان نقض حقوق بینحقوق بین  اجرای دیپلماتیک و یا کنسولی:ضمانت . 4
الملل. روابط دیپلماتیک و یا کنسولی خود را با آن کشور قطع کنند یا کاهش دهند، حق را شناخته تا در مقابل کشور ناقض حقوق بین

ار کنند و یا اینکه روانامۀ رئیس پست کنسولی کشوِر فرستندۀ متخلف را مأموران دیپلماتیک و یا کنسولی خود را از کشور متخلف احض
 لغو نمایند. 

الملل، اقدامات متقابل کشورها در قبال کشور متخلف از حقوق  ساز اجرای حقوق بینترین عوامل زمینهیکی از مهم  اقدامات متقابل: .5
 جویانه و باالخره معامله متقابل.اقدامات مقابله به مثل یا تالفی ترین این اقدامات عبارتند از: دفاع مشروع،الملل است. مهمبین

 

بین  یرحقوقیغاجراهای  ضمانت • حقوق  ضمانت:  المللدر  از  بین  یرحقوق یغاجراهای  منظور  حقوق  ضمانتدر  ایی  اجراهالملل، 
اجرای  اجراها عبارتند از: ضمانتاند. أهم این نوع ضمانتالملل به رسمیت شناخته شدهاما در حقوق بین  هستند که ماهیت حقوقی ندارند؛

 اجرای سیاسی، افکار عمومی جهانی، منافع مشترک و متقابل و باالخره پرهیز از تنش.اخالقی، ضمانت
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ف از الملل از سوی کشور متخلّ بین  حقوِق   نقِض   قربانِی   خاطر کشورِ رضایت  اجرا، همان  این نوع ضمانت  اجرای اخالقی:ضمانت .1
 الملل. خواهی کشور متخلف در قبال کشور قربانی نقض حقوق بینطریق اخالقی است. از جمله اظهار تأسف یا معذرت

ل، به ویژه الملشامل منتشر نمودن اسناد و مدارک حاکی از نقض حقوق بین تواندیماجرا نوع ضمانت نی ا اجرای سیاسی:ضمانت .2
 الملل باشد. از سوی کشور قربانی نقض و نیز اعتراض رسمی کشورها در مورد تخلف از مقررات حقوق بین

الملل و تأثیر آن در عملکرد کشورها، یکی از  افکار عمومی جهانی در برابر نقض مقررات حقوق بین  توجهجلب  افکار عمومی جهانی: . 3
گاهی فزاینده ملتالملل به حساب آید.  اجرای حقوق بینتواند به عنوان ضمانتعواملی است که می ها به تاریخ، مایه ظهور  بیداری و آ

 المللی شده است. وجدان همگانی بشریت و تشکیل عامل نو پدید »افکار عمومی جهانی« در روابط بین

 

 اجرا در نظام ملل متحد ضمانت

اجرا  کند. ضمانتیک وضعیت ایجاد می  ه قطع اخالل در نظمی است که ادامۀنیست، بلکف  اجرا در نظام ملل متحد، تنبیه متخلِّ هدف از ضمانت
 در نظام ملل متحد، دارای أشکال گوناگونی است که عبارتند از:

منشور ملل   ۶  ملل متحد(، اخراج از سازمان )مادۀمنشور    ۵  قتی از حقوق و مزایای عضویت )مادۀشامل محرومیت مو   تدابیر انضباطی: .1
شود، این است که اواًل با إعمال  اجرا گرفته میایراد اصولی که به این نوع ضمانت  منشور ملل متحد(.  ۱۹   رأی )مادۀحِقّ   متحد( و تعلیِق 

د آن کشور  رود. ثانیًا محروم کردن کشور متخّلف از حضور در سازمان، حتی به طور موقت، شایتدابیر مذکور، امکان تکرار تخلف از بین نمی
منشور اخراج از سازمان هرگز جدی گرفته نشده است.  ۶تر سازد. از این رو، مخصوصًا اجرای ماده الملل جریرا در نقض مقررات حقوق بین

 های إعمال آن بوده باشد. شاید دلیل آن، دشواری

الملل )به ویژه منشور ملل متحد( قررات حقوق بینف از مبرخی از تصمیمات سازمان ملل متحد که واکنشی در قبال تخلّ   ای:تدابیر توصیه .2
  ۱۵تا    ۱۰ای هستند )مواد  ای داشته و متضمن الزام واقعی نیستند. مصوبات مجمع عمومی عمدتًا دارای چنین جنبههستند، جنبه توصیه

مل قادرند از صورت »توصیه« خارج گردند اما این گونه مصوبات، چون از پشتوانه آرای تمام یا اکثر کشورهای عضو برخوردارند، در ع ؛  منشور(
کننده  اند، تضمینی مثبت دادهوع مصوبات رأو نه مادی ۔ کشورهایی که به این ن  -و جنبه »تصمیم« به خود گیرند. در نتیجه، نیروی معنوی  

دارا   را  بیشتری  معنوی  قدرت  شوند،  تکرار  موضوعی  در  عمومی  مجمع  مصوبات  اگر  مًا  مسلَّ آنهاست.  نتیجه اجرای  در  و  گردید  خواهند 
آنها به شیوه مطلوبزمینه نیز در اجرای  به موازات مجمع عمومی، شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی  تری فراهم خواهد شد. 

 (.۶۳و  ۶۲، ۴۱تا   ۳۶، ۳۳ای را دارند )مواد های توصیهمواردی حق صدور قطعنامه

با به کارگیری عباراتی اخالقی چون »  شورای امنیت یا در مواردی   تدابیر تقبیحی: . 3 خورد« یا »تقبیح یا محکوم می  تأسفمجمع عمومی 
الملل، آن را »قضاوت  های گوناگون، ضمانت اجرای خاصی را إعمال نموده که میشل ویرالی، استاد برجسته حقوق بینکند« در قطعنامهمی

تی عاری از نتایج ملموس و فاقد محتوای کیفری هستند تدابیر تقبیحی نامیده  سیاسی« نامیده است. این تدابیر، از آنجا که عمومًا محکومی
 شوند. می
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آور علیه کشور متخلف  الملل، حق اتخاذ تدابیر الزامسازمان ملل متحد در مواردی، در مقابله با تخلف از مقررات حقوق بین  آور:تدابیر الزام . 4
( و تصمیمات مجمع ۴۹و    ۴۸،  ۴۲،  41،  ۴۰،  ۳۹صل هفتم منشور ملل متحد )مواد  را دارد. کلیۀ تصمیمات شورای امنیت که بر اساس ف

آور هستند و اعضای سازمان مکلف به قبول و اجرای شوند، واجد خصیصۀ الزام طبق قطعنامه اتحاد برای صلح اتخاذ می  اً عمومی که استثنان
 منشور(.  ۲۵باشند )ماده آنها می

 

 المللتحّوالت حقوق بینسیر تاریخی فصل دوم: 

الملل نیز که خود، حقوق حاکم بر این جامعه  المللی از دوران باستان تحّوالت و تغییرات قابل توجهی یافته، حقوق بینهمان طور که جامعۀ بین
الملل بیشتر آشنا خواهد قوق بینها و تحّوالت، ما را با نظام حهای ِشگرفی پیدا نموده است. بدیهی است بررسی کامل این دگرگونیاست، دگرگونی

الملل اساسًا یک نظام مبتنی بر تحّول است. دانشمندان و  های حقوقی، به تاریخ وابسته است؛ زیرا حقوق بیننمود؛ حقوقی که بیش از سایر رشته
با در نظر گرفتن    اند، اینککرده  م یتقسی،  های گوناگونالملل را به دورهالملل، با توجه به عقاید شخصی، تاریخ تحول حقوق بینعلمای حقوق بین

عصر جدید،    ـ  3قرون وسطی،    ـ  2دوره باستان،    ـ  1)  بندی کرد:دورۀ زیر تقسیم  6الملل را به  توان تاریِخ تحّول حقوق بینآنان، میبندی  این تقسیم
 ( تاکنونسیس سازمان ملل متحد  از تأ  ـ   6  جهانی دوم،های صلح الهه تا پایان جنگ  از کنفرانس  ـ   5های صلح الهه،  از کنگره وین تا کنفرانس  ـ  4

 

 دوره باستان بخش اول: 

الملل  از زمانی که تاریِخ مستند در دست است؛ یعنی از چهار هزار سال پیش از میالد مسیح، دورنمایی از حقوق بین:  مشرق زمین .1
سال پیش از میالد مسیح است و در   3100به زبان سومری یافت که مربوط به    یانبشتهسنگتواند در  شود. اولین طلیعه را میدیده می

گردد که میان المللی )نه به مفهوم امروزی( مالحظه میکشف شده است. در این کتیبۀ سنگی اولین معاهدۀ بیندهۀ اول قرن بیستم  
و نمایندگان مردم »اوما«، یکی دیگر از شهرهای مستقل   سوکیالنهرین از  »ایناتوم« فرومانروای فاتِح سرزمین مستقل »الگاش« در بین

 مرزی یکدیگر اعالم شده است. نقاط، منعقد شده است. به موجب این معاهده، عدم تجاوز به النهرین از سوی دیگربین

از میالد مسیح، مهم پیش  دوم  هزارۀ  معاهدات محفوظ  میان  دوماز  رامسس  بین  اّتحاد  و  معاهدۀ صلح  از همه،  و   تر  فرعون مصر 
پیش از میالد منعقد گردیده است. در این معاهده، طرفین متعهد شدند که علیه    1272ها است که به سال  هاتوسیلی دوم پادشاه هیتیت

 دشمنان داخلی به یکدیگر یاری رسانند و چنانچه این دشمنان به کشور طرف دیگر پناهنده گردند، مسترد شوند 

شود. در هند باستان رسم چنین بود که در زمان جنگ به کشتزارها  هند و چین باستان نیز کمابیش دیده میالملل در  مقّررات حقوق بین
که   اند. اّتحاد بزرگ ایاالت چینها نیز در باب جنگ و مسائل مربوط به آن نظریات جالبی داشتهها و کشاورزان تجاوز نشود. چینیو خانه

 از میالد تنظیم کرد، کاماًل با طرح جامعۀ ملل قابل مقایسه است.طرح آن را کنفیسیوس در قرن پنجم پیش 
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شهرهای مستقل« آن کشور، مانند آتن و   الملل، از جهِت توسعۀ روابط میان »دولت ـاهمیت یونان باستان در تحّول حقوق بین: یونان .2
معاهدات میان دولت ـ شهرهاِی یونان، چنان دقیق و  اسپارت است. شهرهایی که هر یک، دولت یا حکومت خاص و مستقلی داشتند.  

ترین مقّرراتی که ناشی از معاهدات فوق کامل تهّیه و تنظیم گردیده که تا قبل از قرن نوزدهم میالدی أثری همانند آنها نیست. مهم
 شود، عبارت است از: یالمللی محسوب م باشد و در آینده، توجه خاِصّ جهانیان را برانگیخت و هنوز هم از قواعد بینمی

 شناسایی حِقّ آزادی شخصی و صیانت از دارایی برای اتباع دولت ـ شهِر متعاهد؛ .1

حمایت از اتباع را ۀ  تأسیس نهاِد »نمایندگی« یا »سرپرستی«. »نماینده« یا »سرپرست« که تقریبًا همان کنسول امروزی است، وظیف .2
 در دولت ـ شهر خارجی بر عهده داشت.

 داوری، طریقۀ حل اختالفات مرزی و حقوقی طرفین بود  .3

 های سیاسی موسوم »آمفیکسیونی«. تأسیس اّتحادّیه .4

 مصونیت سفیران؛ .5

 ها؛طرفی بعضی از مکانُحرمت، یعنی احترام به بی .6

 های ُصلح با ادای سوگند؛تحکیم عهدنامه .7

 شدگان در جنگ؛ احترام به اجساد کشته .8

 شناسایی حِقّ پناهندگی؛ .9

 

نیون  ای از روحانگریستند. از این رو بود که از همان اوایل دورۀ امپراتوران، عدهالملل را به دیدۀ مذهبی میها نیز حقوق بینرومی:  روم . 3
گذاری نمودند. وظیفۀ آنان این بود که مراسم و تشریفات مذهبی مربوط به معاهدات موسوم به »ِفسیال«، »سازمان روابط خارجی« را پایه

انجام دهند.سایر امور بینو   از قبیل امور سفارت و استرداد مجرمین را  تاریخی حقوق روم و حقوق شاید نمایان  المللی،  ارتباط  ترین 
 الملل، عنوان »حقوق ملل« باشد که در واقع »حقوق ملل مسیحی« بود؛ حقوقی که به طور یکجانبه از سوی روم وضع شده بود.بین

گردد که: آیا اصواًل  شود؛ این پرسش مطرح میالملل دیده میکه در دوران باستان از حقوق بینای  ۀ آثاِر برجستهبرخالف کلی  گیری:نتیجه
یا خیر؟ عدۀ زیادی از دانشمندان حقوق بیندر دوران باستان، حقوق بین ها آن را الملل معتقدند که آنچه رومیالملل وجود داشته است 

های وحشیانه، کشتار افراد الملل معاصر فرق زیادی داشته است. آنان با استناد به أعمالی چون جنگوق بیننامیدند با حقملل« می  »حقوق
شکست فرماندهان  و  رهبران  به  بدنی  صدمات  زندانیان،  کشتن  فرستادگان،  مصونیت  رعایت  عدم  و غیرنظامی،  غیره  و  جنگ  در  خورده 

شدند، وجود  و اینکه افراد بیگانه در نظر مردم دوران باستان دشمن تلقی می  بیگانگانهای کهن بر مبنای تصّورات مردم نسبت به  دکترین
های گوناگون مقّررات مشترکی وجود نداشته و . به طور خالصه، در دوران باستان میان ملتکنندالملل را دوران باستان نفی میحقوق بین
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الملل به خوبی  حقوق بین  یشناختجامعهجهت در این دوران، فقدان مبانی    تساوی حقوق نژادهای مختلف نیز پذیرفته نبوده است؛ بدین
 شود.احساس می

 وسطی  قرون بخش دوم:

 های صلیبی.گالملل تأثیرگذار بود؛ پیروزی مسیحیت، ظهور اسالم و جنواقعۀ مهم در قرون وسطی، در تحّول حقوق بین 3 

الملل جود الملل گذاشت و خألیی که در دوران باستان در حقوق بینپیروزی مسیحیت آثاری بس ِشگرف بر حقوق بین  :پیروزی مسیحیت .1
ها و عدم شناسایی برابری حقوق نژادهای گوناگون، در دوران پیروزی مسیحیت از میان رفت  داشت، مانند فقدان مقّررات مشترک میان مّلت

، کلیۀ افراد  ییوسطاها از حیث زبان، نژاد و موقعیت اجتماعی تأیید و اعالم شد. در جامعۀ مسیحیت قرون  لتو برای اولین بار، اصل برابری م
ها از سوی دیگر تمام مّلت  .اند، خود نیز با یکدیگر مساوی هستندکه متشّکل از افراد مساوی  هااند و ملتبشر دارای ریشه و سرنوشت مشترک

 هستند که همان قوانین الهی هستند. تابِع قانون مشترکی 

برند،  نمایی به سر می، در اوج قدرتالطوایفی از سوی دیگرو نظام ملوک  سوکیزمانی که غرب، کلیسا و مسیحیت از    :اسالم  دین  ظهور .2
ر عربستان و اشاعۀ آن  در شرق یکی از حوادث بسیار مهم تاریخ جهان به وقوع پیوست و آن ظهور دین اسالم در اوایل قرن هفتم میالدی د

 به کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، هندوستان، ترکستان، قفقاز و حّتی قسمتی از قارۀ اروپا بود.

المللی که در شریعت اسالم وجود داشت و  الملل مؤّثر واقع شد: یکی از حیث مقّررات بینظهور اسالم، از دو حیث در تحّول حقوق بین
های صلیبی ریخ پیدایش اسالم که به زمان وحدت جامعۀ اروپایی از طریق دین مسیح و به دنبال آن بروز جنگدیگری از حیث زمان و تا

پس از رحلت پیامبر اکرم )ص( از دو عّلت ناشی    قرنمیننه تنها ظرف    همآنمصادف بود. پیروزی و توسعۀ سریع اسالم در سطح جهانی،  
ایمان مسلمانان در صدرِ   گردید: نیروی  تهاجم مسلمان قرار    اول  تمّدن، در معرض  از حیث  انحطاط کشورهایی که  اسالم و دوم فساد و 

 . گرفتندمی

المللی  ای است که نه تنها قواعد کاملی در زمینۀ داخلی دارد، بلکه از نظر بینجامعیت حقوق اسالم به گونهالملل در اسالم: حقوق بین
های حقوقی معاصر در . شناسایی حقوق اسالم، به منزلۀ تنها نظام حقوق مذهبی، یکی از نظاممتحّولی استنیز دارای قواعد حقوقی بسیار  

 کنیم: الملل در صدر اسالم، به اختصار بیان میسیستم حقوق تطبیقی جهان، خود دلیل این مّدعاست. اصول و قواعدی چند از حقوق بین

گردند. قرآن کریم در آیات مختلف و با  خداوند و بر اساس آیین الهی منعقد می  های الهی« هستند که به ناممعاهدات، »پیمان .1
ْوُفوا ِباْلَعْهِد«، بر اصل وفای به عهد تأکید دارد. 

َ
ْوُفوا ِباْلُعُقود« یا »أ

َ
 عباراتی فصیح، چون »أ

یِن« )هیچ اجباری در دین و پذیرش آن ن .2 یست( به طور آشکار، کارُبرد زور و اجبار را در  قرآن کریم با عبارت صریح »اَل ِإْکَراَه ِفي الدِّ
 کند و دلیل و برهان را راِه تبلیغ و دعوت به حق قرار داده است.مسائل به تبلیغ دینی ممنوع اعالم می
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و  .3 دیپلماتیک  قبیل شناسایی دولت و حکومت غیر اسالمی، حقوق  از  زماِن صلح،  قواعدی خاِصّ  به  نبوی،  قرآن کریم و سّنت 
اقلّیت  کنسولی، و  بیگانگان  روشحقوق  و  مذهبی  بینهای  اختالفات  و حقوقی حل  سیاسی  از  های  قواعد   سوک یالمللی  به  و 

 ای دارند.مخصوص زمان جنگ، از جمله حقوق بشردوستانه از سوی دیگر، توجه ویژه

 ام داشته است.الملل در اسالم، از زمان ظهور اسالم تا به امروز تدو شایان ذکر است که تحّول حقوق بین

المقدس از مسلمانان های اروپایی به رهبری کلیسای مسیحی و به منظور استرداد بیتهای صلیبی را فئودالجنگ:  های صلیبیجنگ . 3
ابتدای میالدی( ادامه دادند. پیروزی در    1270تا    1906به طور دقیق از سال  )آغاز کردند و در هشت مرحله از قرن یازدهم تا قرن سیزدهم  

عقب خورده،  شکست  آنها  ادامه،  در  ولی  گردید،  اروپاییان  نصیِب  کردندجنگ،  جنگنشینی  اولیۀ  نتیجۀ  نظام  .  تزلزل  صلیبی،  های 
ها و انهدام اموال و های مذکور هر چند در حدود در قرن قتل و کشتار انسانالطوایفی در اروپا و خاتمۀ پیروزی مسیحیت بود. جنگملوک

الملل مورد توجه است؛ زیرا به روابط میان مسلمانان و مسیحیان شکل تازه و جدیدی بخشید  همراه داشت، ولی از نظر حقوق بین  امالک را به
نظیر تن در دادند. المللی کاماًل بیمیالدی( به نوعی توافق بین  1229در معاهدۀ ژوپا )  بارهکی و صلیبیونی که دیوانۀ جنگ و انتقام بودند، به  

این دیپلماسی   طبق  با  و  خونریزی  بدون  مصر،  پادشاه  الکامل  سلطان  از  را  ناصره  و  لحم  بیت  فلسطین،  دوم،  فردریگ  امپراتور  معاهده 
 رفت. گهوشمندانه باز پس 

، از دید حقوقی، نیز حائز اهمیت است؛  یخیتار   دیدقرون وسطی، َصرف نظر از  : الملل در قرون وسطی(: )اصول حقوق بینگیرینتیجه
است، بلکه باید ریشۀ آن در قرون    پنداشتند که مبنای حقوق ملل جدید، معاهدات ِوستفالی نبودهزیرا در واقع برخالف آنچه مّدت زمان زیادی می

 وسطی جستجو کرد.

 توان به شرح زیر برشمرد: الملل در قرون وسطی را میاصول حقوق بین

 ی غربی مسیحی و کلیسا بودند.الملل، تنها کشورهای حاکم اروپاتابعان حقوق بین •

 الملل عبارتند از: عرف و معاهداتو منابع حقوق بین رکن قانونگذاری مرکزی وجود ندارد •

 گردد قضاوت اجباری وجود ندارد و اختالفات میان کشورها با توافق حل و فصل می •

دهد. این گونه أعمال تنها در دیده را که حِقّ دفاع یا تعقیب دارد، به اقدامات مقابله به مثل یا جنگ سوق میفقدان تفاهم، کشور زیان •
 صورتی مجازند که »عادالنه« باشند.

 

 عصر جدیدبخش سوم:  

أثِر فشار کشورهای جدید از هم فرو پاشید. وحدت مذهبی  با پیدایش عصر رنسانس، چارچوب قرون وسطی فرو ریخت و امپراتوری مقّدس ژرمن بر  
پ و در برخورد با »اصالح مذهبی« یا »ِرُفرم« دچار شکست گردید و فعالیت بشری با قدرت و وسعت بسیار در طریقی نو گام نهاد. قدرت معنوی پا

های بعد مرکزیت  ند. کشف قارۀ آمریکا به تدریج در سالامپراتور ساقط گردید و کشورهایی با حاکمیت کاماًل مستقل در صحنۀ جهانی پدید آمد
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المللی را دگرگون ساخت و سیاست جنبۀ جهانی به خود گرفت. در قرن شانزدهم، حاکمیت مفهوم جدید و خطرناک  و روابط بین  اروپا را از بین برد
الملل در روابط های حقوق بینراِه فلج کردن پیشرفت  آن، خودمختاری کامل کشورها بود. در نتیجه،  که مضمون»قدرت نامحدود« را پیدا کرد  

با مفهوم جدیدش در حقوق موضوعهبین نظریۀ حاکمیت کشوری  به طور ضمنی  الملل معمول گردید.  نفوذ کرد.    و  نیز  ِوستفالی  در معاهدات 
مذهبی میان    ۀسالیسوحشیانه و خونین    هایمنعقد گردید و به جنگ  1648اکتبر    24  خیدر تار )معاهدات ِوستفالی، معاهدات صلحی است که  

 ها خاتمه داد.(ها و کاتولیکپروتستان

ن باشد.  در عصر جدید بود که اصل موازنۀ سیاسی در اروپا پدید آمد؛ بنا بر این اصل، هیچ کشوری اجازه نداشت در صدِد تحمیل ارادۀ خود به دیگرا
 »جامعۀ مشترک« گردید. این قاعدۀ صد در صد فّنی، جانشین عقیدۀ قرون وسطایی

در اواخر قرن هجدهم، دو واقعۀ مهم در جهان روی داد که در سیِر تحّول و تکامل :  قیام مردم آمریکای شمالی و انقالب کبیر فرانسه
 : یکی قیام مردم آمریکای شمالی و دیگری انقالب کبیر فرانسه. الملل تأثیر بسزایی داشتحقوق بین

استقالل آمریکای شمالی، نه تنها از حیِث پیوستن یک کشور متمّدن مسیحی به جامعۀ کشورهای مستقل حائز  قیام مردم آمریکای شمالی:  
 المللی داشت، مورد توجه بود.اهمیت بود، بلکه از آن جهت که این کشور، اعتقاد راسخی به آزادی جهانی و حمایت از قواعد بین

های پادشاهان فرانسه در این عصر، چنان به اوج خود رسید که مّلت فرانسه یک باره زنجیرهای کهنۀ استبداد بیدادگریانقالب کبیر فرانسه:  
المللی  از لحاظ بین  ، انقالب کبیر فرانسه را بنیان نهاد.1789وئیه  ژ   14عظیمی را بر پا نمود و با فتح زندان باستیل در    را از هم گسسته و شورش

حائز اهمّیت فراوانی گردید؛ زیرا اصول عدالت، تساوی افراد بشر در مقابل قانون، آزادی وجدان، نسخ غالمی و بردگی، آزادی   انقالب فرانسه
و به کلیۀ ملل متمّدن تعّلق و انتقال یافت، انقالب کبیر فرانسه در تاریخ    ای که انقالبیون فرانسه اعالم کردندفردی و خالصه کلیۀ اصول عالیه

توسط مجلس مؤسسان فرانسه    1789در اوت  کرده است. با صدور اعالمیۀ حقوق بشر    فراهمالملل برای فرانسه مقام و موقعیت بزرگی  نحقوق بی
بود،  ناپلئون که خود یکی از رهبران بزرگ انقالب    یافت و سالطین و حکمرانان اروپایی را دچار وحشت و هراس نمود.  گسترشآزادی به تمام اروپا  

های اروپایی، آزادی دیگران را پایمال ت گردید که مفهوم آزادی را از یاد برد و با اشغال سرزمینراتور شدن، چنان محِو قدرت و عظمناگهان با امپ
 اش به سر آمد.، دوران زمامداری1815 ژوئنع دوام چندانی نیافت و با شکست در واترلو و تبعید به جزیرۀ سنت ِهلن در کرد، ولی این وض

توان اصول برجسته و الملل در عصر جدید میبا بررسی تاریخ تحّول حقوق بینالملل در عصر جدید(:  گیری: )اصول حقوق بیننتیجه
 زیر برشمرد:  الملل را به شرحاساسی حقوق بین

 کنند. إعمال می که هر یک قدرت انحصاری را در قلمرو خود کشورها، تجمعات حاکمی هستند •

 کشورها، نسبت به یکدیگر مستقل و از نظر حقوقی مساوی هستند. •

 کامل مضمحل گردید.جامعۀ مشترک کشورها سازمان نیافته و هیچ گونه قدرت مرکزی در این جامعه وجود ندارد و داوری تقریبًا به طور    •

دانند. به عالوه، در مورد واکنشی که باید در  شناسند، لیکن خود را در تفسیر و اجرای آنها آزاد می کشورها قواعد حقوق ملل را به رسمیت می •
 گیرند. برابر یک عمل غیرقانونی صورت گیرد رأسًا تصمیم می
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 کشورها حِقّ توّسل به جنگ را دارا هستند.  •

 گردد که به موجب آن، هر کشوری که منافعش رود و نظریۀ دیگری جانشین آن میسطایی »جنگ مشروع« به تدریج از بین میدکترین قرون و •
 ایجاب کند، حِقّ اعالن جنگ دارد. 

 طرف بمانند و یا در آن شرکت کنند. توانند، بیکشورهای ثالث در صورت وقوع جنگ می •

 

 های صلح الههکنفرانسبخش چهارم: از کنگرۀ وین تا 

ای کشورهای اروپایی، پس از شکست ناپلئون و پیروزی نهایی و انعقاد صلح، برای بررسی نتایج جنگ و تعیین سرنوشت اروپا، کنگرهکنگرۀ وین:  
عنی اتریش، انگلستان، در این کنگره، نمایندگان کشورهای بزرگ اروپایی، ی  های وین گردید.که منجر به انعقاد عهدنامه  در وین تشکیل دادند

کرده بودند و همچنین اکثر کشورهای دیگر اروپایی   امضاهای صلح را  پروس، روسیه و نیز نمایندگان کشورهای فرانسه، پرتغال و سوئد که عهدنامه
ازگشتند، خاندان بناپارت های سابق سلطنتی کشورهای اروپایی مجّددًا به تاج و تخت خود ببنا بر تصمیمات کنگرۀ وین، خاندان  شرکت داشتند. 

و    طرفی سوئیس رسمًا اعالم شد، بلژیک ضمیمۀ هلند گردید، بیمحدود شد  1792ت سابق خود در سال  خلع و تبعید گردید، فرانسه به سرحدا
مستعمرات    اعظمنیز در نقشۀ جغرافیایی قارۀ اروپا پدید آمد. سرانجام انگلستان نیز هدیۀ پر ارزشی نصیبش شد و آن قسمت    یگر ی دتغییرات وسیع  

 هایی اروپایی بود. های مّلتخارجی بود. تنها چیزی که در این کنگره رعایت نشد، حقوق و آرمان

)انگلستان، روسیه، اتریش، پروس( در جهت اجرای تصمیمات مّتخذه در های وین  امضاکنندگان عهدنامه:  حاد مقّدس و پیامدهای آناتّ 
این معاهده که اعضای  به آن ملحق گردید. متعاهدین    1818فرانسه نیز در سال    کهپیمانی به نام »اّتحاد مقّدس« منعقد کردند    1815سپتامبر    26

ار آزادی و حقوق مردم باشند، با توّسل به زور سرکوب کنند؛ زیرا این نوع  های انقالبی که خواستیک خانوادۀ مسیحی بودند، تعهد کردند که جنبش
 دانستند. مشروع خود می یهاحکومتها را تهدیدی علیه جنبش

میالدی، معلول    1828نماند و انعقاد تحمیلی عهدنامۀ ترکمانچای در سال    بهرهتجاوزکارانۀ اّتحاد مقّدس بی  متأسفانه کشور ایران نیز از سیاست
که این بار نیز مانند عهدنامۀ گلستان با وساطت سفیر انگلیس میان ایران و روسیه به   موجب این معاهدهحمایت اّتحاد مقّدس از روسیه بود. به  

ها  اپیتوالسیون برای روس، رود ارس مرز میان ایران و روسیه شناخته شد و رژیم کرسید، ایروان و نخجوان از ایران جدا و ضمیمۀ روسیه گردید  امضا
در مّدت کمتر از سی سال، با دو عهدنامۀ ننگین گلستان و ترکمانچای   و به دنبال آن برای سایر کشورها در ایران برقرار گردید؛ بنابراین کشور ایران

 اش دچار تزلزل گردید.قسمت زیادی از قلمرِو خود را از دست داد و حاکمیت مّلی و اراضی

های بزرگ، مداخله در  که بر اصول مشروعیت سلطنت و برتری قدرت  المللی ناقص دانستتوان یک سازمان بیناّتحاد مقّدس را میبه طور کّلی  
 گذاری شده بود.ها و کشورگشایی کشورهای عضو پایهامور داخلی کشورهای خارجی از سازمان
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ّیت
ّ
بیشتر به ظهور رسید. این اصل ها«  شکست اتحاد مقدس با اعالن نظریۀ »اصل ملیت:  «هاشکست اّتحاد مقّدس و نظریۀ »اصل مل

های اتحاد  طلبیالخره در نظریات منچینی یافت، در تضعیف و نابودی جاهاکه ریشۀ آن را باید در انقالب کبیر فرانسه و در ادبیات رومانتیک و ب
 المللی مربوط، تأثیر بسیار داشت.مقدس و سازمان بین

و حق دارند   دهندها به این مفهوم بود: افرادی که دارای نژاد، زبان، ُسنن، رسوم و تمایالت مشترک هستند، یک مّلت را تشکیل می صل مّلّیتا
ی در کشور مستقلی جمع شوند. مرزهای یک کشور باید منطبق با یک مّلت باشد. اگر در یک کشور چندین مّلت تجمع کرده باشند؛ این انطباق عمل 

نخواهد گردید؛ به عکس، اگر یک مّلت به چندین قسمت تقسیم و جذب کشورهای مختلف شده باشد، آن مّلت حق دارد در یک کشور به وحدت 
(، وحدت آلمان، 1870در آن قاّره شد. برای مثال، وحدت ایتالیا )  های خونین اروپا و وقوع جنگ  1848این نظریه باعث شروع انقالب    برسد.

(، رومانی، بلغارستان، آلبانی و غیره، نتیجۀ إعمال و  1839(، بلژیک )1830های بالکان و تشکیل کشورهای مستقلی مانند یونان )آزادی مّلت
 ها بود.ای نظریۀ اصل ملیتاجر 

  1825امپراتور روسیه در سال  از فعالیت باز ایستاده بود، با مرگ الکساندر    1822که از سال  اتحاد مقدس  آن:    ماتیتصماتفاق اروپایی و  
های کمابیش گسترده یا محدودی در اروپا تشکیل شد و نهادی را در اروپا به ها و کنگره، کنفرانس1914محو گردید. اّما از آن سال تا سال  کامالً 

های غیراروپایی نیز  بلکه وضعیت سرزمینها، نه تنها سرنوشت اروپا،  ها و کنگرهوجود آورد که به »اتفاق اروپایی« معروف است. در این کنفرانس
بیناین کنفرانسگردید.  معلوم می واقعی  نقِش یک حکومت  ابراز وجود میها  بار  بودند که هر چند وقت یک  به عهده گرفته  را  کردند.  المللی 

ها بیداری مّلت  به   تا این که  ود تقسیم کردندها را بین خها به حل مشکالت اروپا بسنده نمودند و سرزمینهای بزرگ اروپایی در این کنفرانسدولت
انجامید و گاه، در  شد و به استقالل مّلی میها، گاه موجب تجزیه میبرخوردند و ناگزیر شدند در بعضی از موارد بدان اعتبار بخشند. بیداری ملت

  1914  تا  1825های  تجزیۀ امپراتوری عثمانی بین سالهای بزرگ اروپایی، در  شد. مداخلۀ قدرتچارچوب وحدت به تشّکالت جغرافیایی منجر می
 آشکار شد. 

توانست در پرتِو رشد اقتصادی و اکتشافات علمی، هایی که میالملل در سالحقوق بینای قرن نوزدهم و پیامدهای آن:  های ناحیهجنگ
ای قرن نوزدهم از جمله جنگ معروف به »جنگ تریاک« میان چین و انگلستان و ناحیه  مدتکوتاههای  دست یابد، جنگ  یامالحظهقابلپیشرفت  
، باعث از میان رفتن 1877و جنگ روسیه و عثمانی در سال    1861، جنگ انفصال در آمریکا در سال  1855، جنگ کریمه در سال  1840در سال  

های متعددی در پاریس، ژنو و الهه تشکیل شده و معاهدات ها و کنفرانسکنگره  همهها گردید. با این  صلح و ایجاد وقفه در زمینۀ این پیشرفت
 .که نفع عمومی را در برداشت، به امضای کشورها رسید  یشمار یب

 

 ها صلح الهه تا پایان جنگ جهانی دوم بخش پنجم: از کنفرانس

 های صلح الههکنفرانس

به   1899ماه مۀ    18در  اولین کنفرانس الهه و پیامدهای آن:   • اولین کنفرانس معروف  امپراتور روسیه،  پیشنهاد نیکالی دوم  به  بنا 
های صلح در شهر الهۀ هلند تشکیل گردید. هدف کنفرانس در آغاز، حفظ صلح بود و بدین منظور روسیه پیشنهاد نمود تا تولید و  کنفرانس
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  کنفرانس تا در نتیجۀ آن، صلح جهانی و همگانی برقرار گردد. در این    دتسلیحات جنگی و تعّرضی به طور آزمایشی محدود شو  بردنبه کار  
کشور شرکت نمودند که شامل: بیست کشور اروپایی، دو کشور آمریکایی، یعنی ایاالت متحدۀ آمریکا و مکزیک و چهار کشور آسیایی،    26فقط  

از کلی بنابراین کنفرانس مزبور اجتماعی  ژاپن و سیام؛  ایران، چین،  بیشتر جنبۀ سیاسی یعنی  ابتدا  نبود. کنفرانس، در  ۀ کشورهای جهان 
 مسأله توافق اساسی شد:  3و روی  داشت، ولی بعدًا جنبۀ حقوقی آن پیدا کرد

گری، آشتی یا اقدامات اصالحی، از جمله میانجی  و  تأسیس دیوان دائمی داوری به عنوان مرجع صالحیتداربرای جلوگیری از جنگ .1
 تحقیق و داوری،

 های جنگ زمینی، ه و تنظیم قوانین و عرفتهی .2

 ژنو به جنگ دریایی. 1864شمول عهدنامۀ   .3

در شهر الهه با    1907ژوئن    15دومین کنفرانس صلح الهه نیز بنا به دعوت امپراتور روسیه از  دومین کنفرانس الهه و پیامدهای آن:   •
بود که عدۀ کثیری از کشورهای جهان در آنجا به بعضی معاهدات کشور جهان تشکیل شد. اولین أثر مثبت این کنفرانس آن    44شرکت  

راجع به تحریم راهزنی دریایی، مصونیت اموال    1859المللی که سابقًا منعقد شده بود، ملحق گردیدند. از جمله مقّررات کنگرۀ پاریس  بین
ژنو. کنفرانس دوم الهه، عالوه بر تکمیل   1864، محاصرۀ دریایی، همچنین عهدنامۀ  طرف حمله شودهای بیکشتی  ااتباع دشمن که ب

طرفی را به امضا رسانید. در تنظیم این قواعد و سایر امور در این  جنگ و بی  کارهای کنفرانس اول، سیزده معاهدۀ جدید مربوط به حقوق
قبل از آن؛ یعنی در    یالمللنیبهای  بود که در کنفرانس  فرماحکم  کشورهاخواهی و بشردوستی در بین نمایندگان  کنفرانس، یک روح آزادی 

و در پِس پرده حل کنند، در محیط این    ها را از مجاری خصوصی عادیالملل سابقه نداشت. اموری که محال بود دیپلماتتاریخ روابط بین
 اجتماع به سهولت انجام یافت. 

 جنگ جهانی اول و تأسیس جامعۀ ملل

 جنگ جهانی اول

و آنچه در ابتدا مسّلم است، این است که   بود  ریگعالمجنگ اول، جنگی تقریبًا جهانی و  :  کنفرانس صلح پاریسوقوع جنگ اول و   •
طرفی کشورهایی همچون بلژیک، لوکزامبورگ و ایران  الملل را مّدت زمانی به تأخیر انداخت و با نقِض بیاین جنگ تحّول و تکامل حقوق بین

مربوط به احترام و مصونیت سفیران و سایر نمایندگان   یالمللنیبطور کامل نقض گردید. البته مقّررات    الملل بهیکی از اصول حقوق بین
که الزمۀ چنین    چنانآنگردید، ولی نه  ( نیز کمابیش اجرا می1907( و الهه )1906و    1864های ژنو )دیپلماتیک پا بر جا بود و عهدنامه

 1919ناشی از جنگ بود، کنفرانس صلح در ژانویه  جویی و اّتخاذ تصمیم دربارۀ مسائل زیادی که  موقعیتی بود. پس از خاتمۀ جنگ، برای چاره
 بود. 1815تر از کنگرۀ وین تر و با اهمیتین کنفرانس به مراتب سنگینبا شرکت فاتحان در پاریس تشکیل یافت. وظیفۀ ا 

 شد:  امضاخورده معاهده با کشورهای شکست 5ماه مذاکره و تبادل نظر،  6در کنفرانس صلح پاریس، پس از : المللیهای بینعهدنامه •

 ( 1919ژوئیه  28عهدنامۀ ورسای با آلمان ) .1
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 ( 1919سپتامبر   10عهدنامۀ سن ژرمن با اتریش ) .2

 (1919نوامبر  27عهدنامۀ نویی با بلغارستان ) .3

 ( 1919ژوئن  4عهدنامۀ تریانون با مجارستان ) .4

 ( 1920اوت  20عهدنامۀ سور با عثمانی ) .5

باالبه موجب عهدنامه یادشدۀ  به »عهدنامه که    های  آمد. کشورهای معروف  به عمل  اروپا  در  تغییرات سرزمینی مهمی  است  های صلح« 
 طرفی بلژیک و لوکزامبورگ نیز برای همیشه لغو شد. لهستان، چکسلواکی، فنالند، یوگسالوی، لیتوانی، لتونی و استونی ایجاد گردیدند و بی

صلح جهان بود و ویلسون رئیس جمهور وقت ایاالت متحدۀ آمریکا تنها کسی    های صلح، تأمینهدف نهایی عهدنامه  :اعالمیۀ ویلسون •
پیشنهاد صلح خویش را در مورد چگونگی    1918ژانویۀ    8بود که با افکار و عقاید خود، جهانیان را به این هدف مقّدس نزدیک کرد. وی در  

 یلسون مشهور است. ماده اعالم نمود که به اعالمیۀ و 14تأمین و استقرار صلح در جهان، در 

 تأسیس جامعۀ ملل

توان تأسیس جامعۀ ملل دانست. جامعۀ ملل به عنوان اولین های صلح را میترین أثر مثبت عهدنامهمهم:  فلسفۀ تأسیس جامعۀ ملل •
نخستین بار پاپ بنوای المللی، مأموریتی عام در حفظ صلح و تمّدن جهان به عهده گرفت. در بحبوحۀ جنگ جهانی اول، برای  سازمان بین

 ، ویلسون رئیس جمهور وقت ایاالت متحدۀ آمریکا 1918، نظرّیۀ تشکیل جامعۀ ملل را اعالم کرد و بعدًا در سال  1917پانزدهم در پیام اوت 
 پاریس قرار گرفت.   کنفرانسکنندگان چنین سازمانی را پیشنهاد نمود که مورد موافقت شرکت

المللی در  ای از جامعۀ مشترکی را که روح بینسابقهکه پا برجا بود، دورنمای با شکوه و بی  یزمانمدتدر    جامعۀ ملل:  موفقیت جامعۀ ملل •
بند نمود و از این به بعد ژنو مقّرر جامعۀ ملل و آنها را به طور اختیاری، به اصول حقوقی ملل پای  آن دمیده شده بود، به جهانیان عرضه کرد

دیپلماسی گشت.  از    پایتخت جهان  مثبتی  نهادهای حقوقی  زمان،  این  راه  لیقبدر  دادگستری توسعۀ  از جنگ، شکوفایی  های جلوگیری 
 ای پیشرفت کرد. عمومی به طور قابل مالحظه ریزی اولیۀ خلع سالحو طرح المللیبین

المللی را زیرپا گذاشت و جز چند قاعدۀ عرفی، تعهدات  بینتقریبًا کلیۀ قواعد    1917شوروی از زمان انقالب بلشویکی    شکست جامعۀ ملل: •
 رژیم تزاری را نپذیرفت و از قبول معاهداتی که توسط حکومت تزاری امضا شده بود، خودداری نمود.

 

 الملل در فاصلۀ دو جنگ جهانی حقوق بین

لوکارنو • بر دو سند است: یکی معاهدۀ  :  انعقاد معاهدات  لوکارنو مشتمل  انگلستان،   ۀچندجانبمعاهدات  بلژیک،  آلمان،  میان  منعقدۀ 
و هر یک از کشورهای بلژیک، فرانسه، لهستان و چکسلواکی از سوی دیگر.   سو کیآلمان از  میان    دوجانبهفرانسه و ایتالیا و دیگری معاهدات  

سیاست متقابل عدم تجاوز را در پیش گیرند و وضعیت موجود سرزمینی را در اروپای غربی حفظ  طبق این معاهدات، طرفین متعهد شدند که  
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و اشغال نظامی    1936ها با خروج آلمان از جامعۀ ملل در سال  و تضمین نمایند و آیین داوری را برای حل اختالفات خود برگزینند. این پیمان
 اند.ـ توسط آن کشور، عماًل قدرت اجرایی خود را از دست داده طرف رنانی ـ حریم بین فرانسه و آلمانمنطقۀ بی

، به کوشش وزیران امور خارجه ایالت متحدۀ آمریکا )کلوگ(  1928اوت    27میثاق بریان ـ کلوگ یا پاریس در  :  انعقاد میثاق بریان  ـ کلوگ •
و بعد از آن تاریخ،   انگلیس، ایتالیا، ژاپن، لهستان و چکسلواکی منعقد شد و فرانسه )بریان( میان کشورهای آلمان، آمریکا، بلژیک، فرانسه،  

یا تحریم جنگ، اقدام مستقل   به عنوان یک معاهدۀ عام منع  ـ کلوگ  بریان  کشورهای بسیار دیگری به این معاهده ملحق شدند. میثاق 
ه عنوان وسیلۀ تعقیب سیاست مّلی در روابط با یکدیگر تحریم حقوقی و جدا از میثاق جامعۀ ملل است. امضاکنندگان معاهدۀ مزبور، جنگ را ب

الملل مورد  آمیز حل و فصل نمایند. مسألۀ »تحریم جنگ« از دید حقوق بینکرده و متعهد شدند که اختالفات خود را تنها با وسایل مسالمت
شد و حّتی  استقالل و حاکمیت کشورها محسوب می  توجه خاّصی است؛ زیرا قبل از انعقاد میثاق پاریس، مبادرت به جنگ، یکی از مظاهر

 جامعۀ ملل نیز جنگ را تحریم نکرده و فقط اقدام به آن را مبتنی بر شرایطی دانسته است.

 المللجنگ جهانی دوم و حقوق بین

آمده بود، از همان روزهای    دولت آلمان که از مقّررات تحمیلی مّتفقین جنگ اول، به ویژه از ناحیۀ فرانسه به تنگ :  جهانی دوموقوع جنگ •
ست و به صورت قدرتی تهدیدکننده  ورسای را گس  یارهیزنج  1935الخره در سال  اتا اینکه ب  اول پایان جنگ، در صدِد تالفی و انتقام برآمد

 گر شد.جلوه

مفهوم خود را تا حدود زیادی  الملل، معنی و  در دوران جنگ جهانی دوم، اصول و مقّررات حقوق بین:  الملل در دوران جنگحقوق بین •
طرفی، مور حملۀ متفقین واقع  از جمله ایران که با وجود اعالم بی  دفاع مورد تجاوز و تعّدی قرار گرفتند.طرف و بیاز دست داد و کشورهای بی

قوای روس و انگلیس اشغال ( به این بهانه که تعدادی از اتباع آلمانی در ایران هستند، توسط  1320)سوم شهریور    1941اوت    25شد و در  
موقعیت استراتژیک ایران به عنوان پل پیروزی برای متفقین از جهِت کمک به قوای روسیه بود. بر همین  گردید. البته دلیل واقعی اشغال،  

ای  ۀجانبسه( معاهدۀ تحمیلی  1320بهمن    9)  1942ژانویه    29اساس، در   به امضا رسید. طبق  انگلیس  و  ایران و روسیه  ن معاهده،  بین 
گردیدند، اگر تجاوزی از سوی آلمان یا سایر کشورها به عمل آید، از ایران دفاع و تمامیت ارضی آن را  کشورهای روسیه و انگلیس متعهد  

رعایت کنند و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از خاتمۀ جنگ، ارتش خود را از ایران خارج ساخته، در حل مشکالت مالی ناشی از جنگ 
های کشور را در اختیار زم را مبذول دارند. در مقابل، کشور ایران نیز متعهد گردید که به بهترین وجه با متفقین همکاری کنند و راهمساعدت ال 

 آنها قرار دهد تا بتوانند نیروها و سایر تجهیزات خود را به اتحاد جماهیر شوروی )سابق: روسیۀ فعلی( عبور دهند.

 لل متحد تا کنون بخش ششم: از تأسیس سازمان م

، پس از پیروزی قطعی و نهایی متفقین، ملل مّتحد به فکر تأسیس جامعۀ ملل جدیدی افتادند که 1944از سال تأسیس سازمان ملل مّتحد: 
و محکم پیبهتر  سابق  از  سال  تر  در  راستا،  همین  در  باشد.  شده  در  1944ریزی  و  شد  ارائه  ُاکس  دامبارُتن  در  طرحی  در    1945آوریل    25، 

بین کنفرانس  یک  نظر سانفرانسیسکو،  از  که  زیادی  مشکالت  برخالف  مذکور،  کنفرانس  گردید.  تشکیل  جدیدی  سازمان  ایجاد  برای  المللی 
ژوئن همان سال، اساسنامۀ سازمان جدید با عنوان »سازمان ملل مّتحد« به تصویب    26های خود رسید و در  دیپلماسی داشت، سرانجام به هدف

و   ای افزایش پیدا کرد،رسید. این سازمان روز به روز توسعه یافت و اعضای آن به گونۀ قابل مالحظه کنندۀ در کنفرانسرهای شرکتاکثریت کشو

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 واتساپ کنید! 09352213175را به  تان درخواست، وکالت و قضاوت رایگان جهت دریافت جزوات        1الملل عمومی بین جزوه حقوق 

mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

25 

آید. سازمان ملل متحد که  ای در به ثمر رسیدن صلح جهانی به شمار میالمللی و وسیلۀ ارزندهامروزه بدون شک، عامل مهمی در زندگی بین
ها، مشکالت زیادی در پیش های متضاد است. برای پایان بخشیدن به مخاصمات و رقابتحّل مالقات کشورهای مختلف و گروهترین ممهم

 المللی مجددًا از هم پاشیده نشود.دارد، ولی با این حال تمام سعی خود را بر آن داشته تا جامعۀ بین

پس از خاتمۀ جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل مّتحد، حوادث و وقایع بسیاری تاکنون  تاکنون:    1949الملل از سال  تحّول حقوق بین
 ترین آنها عبارتند از: اند؛ از جمله مهمالملل مؤّثر بودهدر جهان رخ داده که کمابیش در تحّول حقوق بین

 اتحادیۀ جماهیر شوروی )سابق( و ایاالت متحدۀ آمریکا؛  پیدایش دو بلوک شرق و غرب به سرکردگی .1

 طلبی و رهایی از استعمار در آسیا و آفریقا و در نتیجه، تأسیس کشورهای متعّدد در این دو قاّره؛بیداری حس استقالل .2

 ای؛هسته ای و مسألۀ تحدید یا خلع سالحهای هستهآزمایش .3

 اعطای نمایندگی چین در سازمان ملل؛مسألۀ چین، اعالم موجودیت جمهوری خلق چین،  .4

 مسألۀ فلسطین و تأسیس کشور اسرائیل؛ .5

 آمیز میان شرق و غرب؛ زدایی و اصل همزیستی مسالمتتنش .6

 مسألۀ عدم تعهد و تشکیل گروه کشورهای غیر متعهد؛  .7

 امنیت اروپا )مذاکرات هلسینکی(؛ .8

 تأسیس جوامع اروپایی )اتحادیۀ اروپایی(؛  .9

 ؛ های اسالم(گرایی در میان ملتهای اسالمی و اعتالی موج اسالم)تأسیس سازمان همکاری اسالمی، ایجاد و رشد نهضت  اسالمیسمپان   . 10

 های فضایی؛ اکتشاف . 11

 المللی؛ های بینسازمان افزایش . 12

 جماهیر شوروی )سابق( و کشورهای اروپای شرقی؛  اتحادمارکسیستی در  یستیالیسوسهای اضمحالل نظام . 13

 گرایی کشورها، مثل وحدت ویتنام، وحدت آلمان و وحدت یمن؛ وحدت . 14

 گرایی کشورها:تجزیه . 15

   شامل فدراسیون روسیه، روسیۀ سفید )بیلو روسی(، اوکراین،   جمهوری مستقل  14فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی )سابق( و تشکیل(
 مولداوی، لتونی، لیتوانی، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان(؛
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   نگرو( و کرواسی تهجمهوری فدرال یوگسالوی )مشتمل بر صربستان و مونجمهوری مستقل )شامل:    5تجزیۀ یوگسالوی و تشکیل  ،
 اسلونی، مقدونیه و بوسنی و هرزگوین( 

  .تجزیۀ چکسلواکی و تشکیل دو کشور چک و اسلواکی 

 ها: طلبی سرزمینجدایی . 16

 جدایی بحرین از ایران و تشکیل کشور مستقل بحرین ، 

 )از پاکستان و تشکیل کشور مستقل بنگالدش، جدایی بنگالدش )بنگال شرقی 

  جدایی اریتره از اتیوپی و تشکیل کشور مستقل اریتره؛ 

 مسألۀ لغو آپارتاید )الغای تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی(؛  . 17

 های آمریکایی در تهران؛ گیری دیپلمات بحران گروگان . 18

بینبحران . 19 حاد  افهای  و  چکسلواکی  اشغال  بحران  جمله:  از  افغانستان،  المللی  داخلی  بحران  )سابق(،  شوروی  نیروهای  توسط  غانستان 
داخلی میان جمهوریجنگ نیروهای  های  از ورود  آن کشور(، بحران    یتیچندملهای مستقل شوروی )سابق(، بحران سومالی، )پس  به 

اهّٰلل لبنان( بحران کوزوو و مداخلۀ نظامی ناتو،  بوسنی هرزگوین، بحران جنوب لبنان )ناشی از برخوردهای مسّلحانه نیروهای اسرائیلی با حزب
ان و سرنگونی طالبان  و حملۀ متقابل آمریکا و متحدانش به افغانست  2001سپتامبر    11ملۀ  حبحران جهانی ناشی از    باالخرهبحران فلسطین و  

 المللی در قبال آن؛ای ایران و پاکستان و واکنش جامعۀ بینو برقراری نظام جمهوری اسالمی در آن کشور، بحران هسته

ای، از جمله: جنگ هند و چین، جنگ کره، جنگ اعراب و اسرائیل، جنگ ویتنام، جنگ ایران و عراق،  ای و منطقههای شدید ناحیهجنگ . 20
و سوریه(   مصر  های داخلی )لیبی،ها و شورش، جنگباالخرهارس، جنگ آمریکا و متحدانش علیه عراق و اشغال آن کشور و  جنگ خلیج ف

 و ایجاد داعش. 

المللی، دادگاه کیفری برای المللی دادگستری، دیوان کیفری بین، از جمله: دادگاه نورنبرگ و توکیو، دیوان بینالمللیهای بینتأسیس دادگاه  . 21
 و دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا.  روآنداالوی سابق، دادگاه کیفری برای یوگس

 

 

 

 المللمبانی حقوق بینفصل سوم: 
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آورد تا بتوان در  اصواًل مبانی حقوق مبتنی است بر کاوش یک پایه و اساس محکم برای قواعد حقوقی که آنها را به صورت مشروع و قانونی در می
الملل وجود دارد: یکی مکتب اصالت دیدگاه در خصوص مبانی حقوق بین  2ای به آنها بخشید. به طور کلی  کنندهروابط اجتماعی حالت تحمیل

اما پیش از پرداختن به این دو دیدگاه مکتب حقوق طبیعی یا فطری را که از نظر  ؛  ییگراینیعو دوم مکتب اصالت اعیان یا    ییگرااراده اده یا  ار 
 گردد.تاریخی مقّدم بر آن دو است، بررسی می

 مکتب حقوق طبیعی یا فطریبخش اول: 

ن حقوق مجموعه قواعدی است مبتنی بر عقل و فطرت آدمی که در روابط میان  طبق نظر طرفداران مکتب حقوق طبیعی یا فطری، ای  اصوالً 
است، جنبۀ عام و جهانی داشته و کشورها نیز در روابط    ریرناپذیی تغهای اجتماعی الزامی است. این قواعد که ثابت و  افراد، بدون دخالت قدرت

قید حصر عبارت است از: اصل وفای به عهد، منع تجاوز به حقوق دیگران، دفاع  متقابل چون افراد، مکّلف به رعایت آنها هستند. این قواعد بدون  
مشروع، آزادی و استقالل، حق حیات، طمع نداشتن به اموال دیگران، جبران خسارات ناروا و حسن نیت. مکتب حقوق طبیعی، ریشه در نظریات 

این مکتب، در سیر تاریخ دچار دگرگونی و تحوالت اساسی شده است.   فالسفه دوران باستان، همچون سقراط، افالطون، ارسطو و سیسرون دارد.
در این مسیر، عقاید علمای دین مسیح و نظریات هوگو گروسیوس و باالخره نظریه حقوق طبیعی جدید نقش بسزایی ایفا کرده است. مکتب حقوق  

( است و وی  ۱۴۸۰ - ۱۵۴۶ندیشمندان این مکتب، ویتوریا )شود که در دوره کالسیک از جمله اطبیعی به دو دوره کالسیک و جدید تفکیک می
ها برقرار نموده است. فرانسیسکو  الملل، حقوق طبیعی است و آن مجموعه امری است که عقل طبیعی میان ملتمعتقد بود مبنای حقوق بین

شود: یکی به وسیله  به دو وسیله محدود می  عمالً   (، از جمله طرفداران عقاید ویتوریاست. او معتقد بود که اقتدار کشورها۱۵۴۸  -  ۱۶۱۷سوآرز )
دانست. به عقیدۀ وی، حقوق طبیعی منشاء عقلی داشته، جامعه کشورها و دیگری اخالق و حقوق. سوآرز حقوق ملل را از حقوق طبیعی جدا می

اد در تمام اعصار و در تمام کشورها معتبر  غیرقابل تغییر و جهانی است و در نتیجه، حقوق طبیعی مجموعه قواعد عینی است که برای تمام افر 
بنابراین، به گفته سوارز، ؛  است، در حالی که حقوق ملل مجموعه قواعدی است که از عرف یا عادت و یا رفتار کشورهای مختلف ناشی شده است

آن است که منطبق با قواعد حقوق  حقوق طبیعی عینی جدا از اراده بشری است، ولی حقوق ملل تحت اراده بشر است، اما شرط معتبر بودنش  
( اندیشمند دیگری است که در مکتب حقوق طبیعی کالسیک به عنوان ۱۵۸۳-۱۶۴۵طبیعی باشد. عالوه بر این افراد، هوگو گروسیوس هلندی )

ت مذهبی خارج نمود. اصول الملل را از صور الملل جدید شناخته شده است، زیرا او بود که برای اولین بار حقوق بینبنیانگذار واقعی حقوق بین
نظر این دانشمند، میان حقوق طبیعی و    به  توان در مشهورترین اثر وی موسوم به »حقوق جنگ و صلح« جستجو کرد.نظریات گروسیوس را می

ها ملزم به رعایت  حقوق ارادی یا وضعی باید تفکیک قائل شد. وی معتقد بود که حقوق طبیعی تغییرناپذیر و مستقل از هرگونه اراده است و کشور 
ه را مطرح  آن هستند. در قرن بیستم، حقوق طبیعی جدید با اندیشمندانی چون لویی لوفور، فرانسوا ژنی، آلبر دوالبرادل و باالخره، پیله، این دیدگا

 نمودند و ارتباط معیارهای اخالقی را با نظام حقوقی بیان نمودند. 

 با اصالت اراده ییگرا ارادهمکتب بخش دوم: 

و انعقاد معاهدات وستفالی و   ۱۶۴۸مذهبی، کنفرانس صلح وستفالی در سال    سالهیسهای  تحوالت سیاسی اواسط قرن هفدهم، به ویژه جنگ
ایجاد رنسانس و تشکیل کشور تبع آن،  این  های نظری جدیدی در خصوص مبانی حقوق بینساز بحثها، زمینهملت  ـ   به  الملل گردید. طبق 

های جاری  الملل جدا و مستقل از حقوق طبیعی است و تا حدود زیادی حالت اثباتی یا عملی دارد یعنی بر مسائل عملی و رویهنظریات، حقوق بین
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نامند. می  ییگرااراده کند. به بیان دیگر، حقوق ساخته اراده بشری است. چنین دیدگاهی را مکتب اصالت اراده یا  با رفتار عمومی کشورها تأکید می
های مربوط به حاکمیت،  ( است. این تحول، با پیدایش نظریه۱۶۷۳  ـ  ۱۷۴۳المللی طرفدار این مکتب، بینکر شوک هلندی )اولین حقوقدان بین

 دن و هابس مطرح ساخته بودند، مقارن بود.همانند آنچه که ژان بُ 

 ، چهار نظریۀ اصلی مطرح است: ییگرااراده در مکتب اصالت اراده یا 

 ، یا خود محدودسازی ارادی جانبهکی ییگرااثباتنظریۀ  ـ  2، حقوقی ییگراارادهنظریۀ  ـ 1

 جدید یا حقوق وضعی جدید  ییگرااثباتنظریۀ  ـ  4، مشترک ییگراارادهنظریۀ  ـ 3 

حقوقی    ییگرااثباتدر هم آمیخته و از اختالط آن دو، نظریه    ییگرادولتو    ییگرااراده در قلمرو حقوق،  :  حقوقی  ییگرااثباتنظریۀ   .1
الزام  نیروی  که  آن است  از  بنا شده، حاکی  و محض کشورها  بر اصل حاکمیت مطلق  نظریه که  این  است.  گرفته  بودن حقوق  شکل  آور 

دهد؛ بدین  را در برابر یک برهان قاطع قرار می  ییگراارادهالملل ناشی از اراده کشورهای حاکم است. احالۀ این نظریه به حاکمیت، مکتب  بین
کننده  المللی و محرومیت چنین نظامی از حمایت نهادینه این حاکمیت کشورهاست که تعیینمعنی که با فقدان اقتدارات عالی در نظام بین

 الملل سخن به میان آورده است.ی در بینیگرااست. موزر آلمانی تنها متفکری است که برای نخستین بار در قرن هیجدهم، از اثبات

تأثیر    تتح  های »ایهرینگ« و »یلی نک«در اواخر قرن نوزدهم، دو تن از حقوقدانان آلمانی به نام:  نظریه خود محدودسازی ارادی .2
قسمت عمده فعالیت »یلی نک« صرف کاوش یک مبنای حقوقی برای محدود    فلسفه هگل، نظریه خود محدودسازی ارادی را مطرح کردند.

به مثابه یک مفهوم    »یلی نک« مبتنی بر تلقی حاکمیت  عقیدۀی گردید. مبانی  المللبینکردن حاکمیت، چه در قلمرو داخلی و چه در عرصه  
ود است و چون هر کشور به تنهایی تابع حقوق است و قدرت  حقوقی بود. به نظر وی، حقوق ناگزیر به تحمیل یک سلسله تعهداتی بر تابعان خ

داند و هیچ  او باید به عنوان یک قدرت حقوقی مورد توجه قرار گیرد، بنابراین، فقط خود اوست که خود را مقید به رعایت قواعد حقوقی می
متعهد نمودن یا خودمحدودسازی وجود دارد که با ماهیت تواند او را مقید و مجبور به این عمل نماید. در این صورت، یک اراده خود  قدرتی نمی

 حقوقی کشور نیز مرتبط است. محدودیت ارادی هر کشور نشانه قدرت و تمایل اوست.

عبارت خواهد بود از مجموعه    المللبینتواند روابطش را با سایر کشورها محدود سازد و در نتیجه حقوق  ، هر کشوری میالمللبیندر حقوق  
های پایه و اساس حقوق قلمداد شده و این در توافق  ،پذیرد. این خود محدودسازی ارادیکه کشوری در ارتباط با کشوری دیگر میقواعدی  
آنها در مقابل یکدیگر بر زیرا محدودیت ارادی کشورها نمایانگر تعهداتی است که  است؛خوبی آشکار ه ی بالمللبینبه ویژه معاهدات  منعقده،

 . سازندیمگیرند و در نهایت، حاکمیت خود را محدود عهده می

لمانی ها، برای اولین بار توسط هنریک تریپل آ ا اختالط اراده یمشترک    ییگرااراده   نظریۀ:  هایا اختالط اراده  مشترک  ییگرااراده  نظریۀ . 3
یا به صورت   مبتنی بر اراده مشترک کشورهاست. این اراده یا به طور صریح )معاهدات(  المللبینحقوق    ،به نظر وی  نوزدهم ارائه شد.  در قرن

های  ده بلکه وی معتقد است که باید اراداند  کافی نمی  المللبینیابد. تریپل تنها اراده یک کشور را برای ایجاد حقوق  تجلی می  ضمنی )عرف(
 شکل بگیرد. المللبینکشورها با یکدیگر به شکل واحد درآید تا حقوق 
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نوزدهم:  جدید   تحققینظریه حقوق   . 4 بعد   از قرن  این نظریه،   رأسوضعی جدید جایگزین حقوق وضعی کالسیک شد. در    حقوق   ،به 
، که حقوق را یک کشور ایجاد نکرده  طرفداران این نظریه معتقدند  .قرار دارد  المللیرئیس اسبق دیوان دائمی دادگستری بین  آنزیلوتی ایتالیایی

 تواند به دلخواه خود قواعد حقوقی ایجاد نماید، هر کشوری نمیاست. در نتیجه،  بلکه حقوق یک واقعه اجتماعی و ناشی از زندگی اجتماعی  
به هنگام وضع ق باید ضرورتبلکه  این نظریه، حقوق  ؛  های اجتماعی را در نظر بگیردواعد حقوقی  از تحققی  بنابراین طبق  :  عبارت است 

نیز مشمول این تعریف است. با این    المللبینمجموعه قواعدی است که توسط مرجع صالحیتدار مقرر شده و اجرای آن الزامی است. حقوق  
 ی هستند.المللبینهای ا و سازمانرهتفاوت که در اینجا مرجع صالحیتدار کشو

.  تا حدود زیادی مردود شناخته شده است  المللی، چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بینییگراارادهمکتب  :  یی گراارادهانتقاد بر مکتب  
شود؛ زیرا در این نظریه، نوعی استبداد وجود  های فردی میاین عقیده باعث از بین رفتن کلیۀ تضمینات حقوق و آزادی   المللدر حقوق بین

ای در قبال این اراده از حِقّ مکتسبه  کسچیه  تواند آنچه را که خود به وجود آورده، از بین ببرد. در واقعدارد؛ بدین صورت که ارادۀ یک کشور می
ت، به عالوه حقوقی که به منزلۀ نظام اجتماعی باید دارای ثبات و استحکام واقعی باشد، دستخوش و تابِع ارادۀ یک کشور  برخوردار نیس 

الملل با منافع کشورها ارتباط مستقیم دارد و کشورها تا جایی از این قواعد  طبق این نظریه، قدرت الزامی و اجرایی قواعد حقوق بین شود.می
المللی با خطر و اگر تهدید کشورهای قدرتمند، قواعد مزبور را تحمیل کرده باشد، جامعۀ بین  با سیاست آنها هماهنگ باشد  کنند کهپیروی می

 عظیمی مواجه خواهد شد. 

 

 اعیان با اصالت  ییگراین یعمکتب بخش سوم:  

ی۔ را خارج از اراده بشری و مستقل از اراده خاص المللبیناعم از داخلی یا    -مبنای قواعد حقوقی    ییگراینیع، مکتب  ییگرااراده در مقابل مکتب 
 آور بودن قواعد حقوقی را نیز باید در خارج از اراده دانست. . طبق این دیدگاه، نیروی الزامداندیمکشورها 

و از این رو، عقاید آنان با یکدیگر متفاوت    اندنکردهواحدی را اتخاذ  ، در استنباط قواعد موضوعی، روش  ییگراینیعدانشمندان طرفدار مکتب  
را به دو نظریه اساسی محدود کرد: یکی نظریه محض حقوقی یا مکتب   ییگراینیعهای مطروحه در مکتب  دیدگاه  توانیماست. در مجموع،  

 حقوقی.  یشناسجامعهوین و دیگری مکتب 

 ا مکتب وین یمحض حقوقی  هنظری

نکه خود را »عینی گرا« قلمداد  است. وی ضمن آ  حقوقیمحض    ۀ پرداز نظریشی و بنیانگذار مکتب وین و نظریههانس کلسن حقوقدان مشهور اتری
قلمرو نفوذ و تسلط اراده بشری نظریه کلسن یک نظریه عینی است زیرا حقوق را خارج از  است.    ییگرااراده  کند، از منتقدین سرسخت مکتبمی
  « نظریه محض حقوقی »، نظریه خود را  یر عوامل ندارد و علمی مستقل استای با ساداند. کلسن با اعتقاد به اینکه حقوق به هیچ وجه رابطهمی

که در سلسله مراتب    عرفی است  المللبینای حقوق  عهد مبنای کلیه قواعد معاهده  به  اصل وفای  ،المللبینوی معتقد است در حقوق    دانست.
 هر   ی که هرم و اصول وجود دارد،المللبینبه عقیده کلسن در نظام نهادهای    گیرد.ای قرار میحقوق معاهده  مافوق   ،یالمللبینقواعد حقوقی  

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 واتساپ کنید! 09352213175را به  تان درخواست، وکالت و قضاوت رایگان جهت دریافت جزوات        1الملل عمومی بین جزوه حقوق 

mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

30 

ای ا اراده شخص حقوقی، مقولهزیر ؛  نه بر اراده یک شخص حقوقی   اولیه دیگری قرار دارد،مبنای قاعده    یابد که برقاعده به این دلیل الزام می
 است. یرواقعیغ

 حقوقی  یشناسجامعهمکتب 

  ط ی شرا  ،مشهور فرانسوی و طرفداران وی، معتقدند که باید به یاری مشاهده وقایع و استفاده از تحقیقات تاریخی  شناسجامعه  ،امیل دورکهایم
 ی شناس جامعهدر مجموع دو نظریه مهم در مکتب    بین حوادث را احراز نمود و قواعد حاکم بر این امور را به دست آورد.   ت، رابطه علیّ زندگی اجتماعی

 شناختی حقوق. ستگی اجتماعی و دیگری نظریه زیستی نظریه همبحقوقی وجود دارد. یک

 نظریه همبستگی اجتماعی 

ن را  آداند، بلکه  یک کشور یا کشورها نمی  ۀ راد، لئون دوگی است. دوگی، حقوق را محصول اهمبستگی اجتماعی  ۀپرداز اصلی این نظرینظریه
دوگی ضمن رد مفاهیم   عاون و همبستگی اجتماعی افراد یا کشورها استوار است.، ت های زیست اجتماعیداند که بر ضرورتمجموعه قواعدی می

اند، حقوقی  حقوق  ۀلمداد کرد، بلکه آنها تنها ابرازکنندکننده حقوق قتوان ایجاد کشورها را نمی  حاکمیت و شخصیت حقوقی کشورها معتقد است که
 که خود نتیجه روابط اجتماعی است.

 حقوقشناختی نظریه زیست

را ی  المللبینوی حقوق اعم از داخلی و    رائه نمود.اشناختی حقوق را  فکار و نظریات دوگی، نظریه زیستا  ریتأثسل حقوقدان فرانسوی، تحت    ژرژ
حقوقی را واقعه قواعد مبنای    ژرژ سلهمچنین    نماید.می  نییتبطبیعی را  داند که ضرورت ناشی از همبستگی  اجتماعی می  ۀآمران  به عنوان قواعد

سازد: یکی اصل همبستگی  ها را دو اصل به هم مرتبط میاین گروه  .است  نها با یکدیگرآهای بشری و ارتباط  داند یعنی وجود گروهاجتماعی می
تشابه. یا عدم  کار  تقسیم  بر  مبتنی  اصل همبستگی  دیگری  و  تشابه  بر  میا  اصل  مبتنی  از خصوصیات مشترک ظاهری  است  عبارت  ن تشابه 

های ، یعنی اختالف میان گروهو اصل تقسیم کار یا عدم تشابه   های بشری از قبیل دین واحد، زبان مشترک، نژاد مشابه، رنگ پوست یکسانگروه
 ها به یکدیگر.بشری از حیث خصوصیات ملی و نژادی و غیره و نیاز متقابل آن گروه

 

 گیری از فصل سوم نتیجه

 گردد:گیری زیر حاصل میالملل، نتیجهحقوق بیناز مبحث مبانی امروزه 

المللی کاربرد داشته، وارد هر چند بسیاری از قواعد حقوق طبیعی که به نوعی در جامعۀ بینملل با حقوق طبیعی ارتباط ندارد،  الحقوق بین .1
 اند. حقوق موضوعه شده

آور بودن الملل وضع شده یا پذیرفته شده است و نیروی الزامبینالملل، یک حقوق موضوعه است. قواعدی که توسط تابعان حقوق  حقوق بین .2
 همین امر است.   آنها نیز ناشی از
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الملل معاصر ندارد، نظریۀ محِض حقوقی ِکلسن، برخالف استفاده از روش منطقی، به دلیل ساختگی و تصّنعی بودن، جایی در حقوق بین .3
 ته است.الملل تأثیر داشهرچند در تحّول مبانی حقوق بین

های الملل معاصر پیش از آن که به صورت قواعد موضوعه باشد، یک حقوق عینی است؛ عینی بودن آن ناشی از مداخلۀ پدیدهحقوق بین .4
های ناشی از این اصل است. این همبستگی اجتماعی است که عامل اصلی شناختی است و آن، توجه به اصل همبستگی و ضرورتجامعه

 المللی است.ی جوامع داخلی و بینپیوند و اتحاد اعضا

یا اراده با وجود این توجه ِصرف و محض به ضرورت .5 ها در ایجاد قواعد حقوقی، به دور از  های زیست اجتماعی و عدم توجه به نقش اراده 
اجتماعی و ارادۀ تابعان  ها و نیازهای زندگی  ای که به هر دو عامل، یعنی ضرورتهای اجتماعی امروزی است؛ بنابراین تنها نظریهواقعیت

 المللی در عمل است.گرایی نوین است که امروزه مورد پذیرش جامعۀ بینحقوق توجه دارد، نظریۀ حقوق وضعی جدید یا اثبات

 

 الملل و حقوق داخلیحقوق بینفصل چهارم: 

 هابخش اول: تعیین موقعیت

ترین موارد که ذیاًل به مهم  حقوق داخلی کشورها دارای موقعیت و جایگاهی ممتاز است  الملل:موقعیت حقوق داخلی در حقوق بین •
 شود:اشاره می

المللی است؛ به عبارت دیگر اصواًل مواضع حقوقی هر کشور را در کنندۀ مواضع حقوقی کشورها در جامعۀ بینحقوق داخلی، مشخص .1
 ه و بررسی حقوق داخلی آن کشور درک و کشف کرد.توان از طریق مطالعالملل را فقط میعرصۀ حقوق بین

 الملل تسّری یافته است.ها و نهادهای حقوق داخلی به عنوان حقوق بینها، فنون، روشبسیاری از بینش .2

 المللی است. ای از عرف بینو یا نشانه و اماره المللی دارد المللی و عرف بینحقوق داخلی نقش مهمی در ایجاد رویۀ بین .3

 الملل انتقال یابد. های حقوقی کشورها، ممکن است به حقوق بیناصول کلی حقوقی مشترک میان نظام .4

المللی محسوب  بین  ۀجانبکیتواند در زمرۀ أعمال حقوقی  المللی، تحِت شرایط خاّصی میحقوق داخلی هر کشور در زمینۀ مسائل بین .5
 شود.

شود، مانند تعیین مقامات صالحیتدار برای انعقاد معاهدات، تعیین عرض  لل واقع میالمدر مواردی موضع احالۀ حقوق بینحقوق داخلی   .6
 دریای سرزمینی و غیره.

تواند در توجیه الملل تّلقی نمود. با وجود این، هیچ کشوری نمیتوان شاهدی بر رعایت یا عدم رعایت حقوق بینقواعد حقوق داخلی را می .7
  27اش استناد کند. این موضوع به صراحت در مادۀ  م مقّررات خاّص در ساختار حقوق داخلیالملل، به وجود یا عدنقض حقوق بین

 بینی شده است. عهدنامۀ حقوق معاهدات پیش
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الملل در حقوق داخلی کشورها، همچون موقعیت حقوق  موقعیت یا جایگاه حقوق بین  :الملل در حقوق داخلیموقعیت حقوق بین •
الملل توسعه یابد و حاکمیت کشوری محدود گردد، الملل از اهمیت خاّصی برخوردار است. مسّلمًا هر قدر حقوق بینداخلی در حقوق بین

متمایز را   تی موقعترین مواردی که این  ر خواهد شد. ذیاًل به مهمتتر و هماهنگالملل در حقوق داخلی کشورها برجستهحقوق بینموقعیت  
 شود: دهد، اشاره مینشان می

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

اند،  الملل را به أشکال مختلف مورد شناسایی و پذیرش قرار داده از کشورها در حقوق داخلی خود، حقوق بین  یتوجهقابلامروزه تعداد   .2
 دنی( قانون م  9چه به عنوان قواعدی برتر از حقوق داخلی خود )مانند کشور آلمان( و چه در سطح قواعد داخلی )مانند کشور ایران و مادۀ  

 دهند.الملل را مستقیمًا مستند احکام و آرای خود قرار میهای داخلی کشورها، در مواردی حقوق بینبرخی از دادگاه .3

الملل موضع احالۀ مستقیِم حقوق داخلی قرار گرفته است؛ یعنی در قوانین و مقّررات داخلی در حقوق داخلی برخی از کشورها، حقوق بین .4
 شود.الملل رجوع داده میحقوق بینآنها، صریحًا به 

 

 دوم: تعیین مناسبات  بخش

از نظر    جهت ماهوی و دیگری از حیث شکلی.  و حقوق داخلی از دو جهت قابل مطالعه و بررسی است: یکی از   المللبینمناسبات میان حقوق  
مند گردند. این امر به تحول و پیشرفت  قاعده  المللبینماهوی، بررسی این مناسبات بر تعیین موضوعاتی است که باید طبق حقوق داخلی یا حقوق  

اختالف در اش مورد بررسی قرار داد.  گیریین شکل توان با رجوع به آییاما از حیث شکلی، هر قاعده حقوقی را م؛  بستگی دارد  المللبینحقوق  
ترین آنها، این پرسش است: آیا های زیادی را به همراه دارد که مهم مشخص است، اما پرسش  المللبیناین مورد میان حقوق داخلی و حقوق  

و یا آن دو با یکدیگر برابر و در یک سطح هستند؟ و این مسأله،   المللبینبرتر از حقوق داخلی است یا حقوق داخلی برتر از حقوق    المللبینحقوق  
و حقوق داخلی از حیث   المللبینگیرد، تبیین مناسبات حقوق  بنابراین، آنچه در این بخش مورد بررسی قرار می؛  سلسله مراتب قواعد حقوقی است 

 «. نظری« و دیگری دیدگاه »عملیگاه »شکلی است و آن نیز مستلزم تشریح مباحث از دو دیدگاه است: یکی دید 

 دیدگاه نظری

که موضوع مناسبات میان حقوق   دهد یماست. مطالعه آن نظریات نشان    المللبیندر اینجا منظور از دیدگاه »نظری«، نظریات دانشمندان حقوق  
 دارد.  المللبینل، وابستگی تام و کامل به مسأله مبانی حقوق لالمداخلی و حقوق بین

و   المللبین، حقوق  المللبینبرای ایجاد قواعد حقوق    کشورهابا توجه به اصل حاکمیت ملی و اصل آزادی اراده    ییگرااراده طرفداران مکتب  
یا    یرا دوگانگدانند که هر یک دارای ماهیت و قلمرو خاصی هستند. این نظریه  دو سیستم حقوقی مجزا و مستقل می  نظام یا  وحقوق داخلی را د

 هایم هستند. پن طرفداران این نظریه، از جمله تریپل، أنزیلوتی و ا نامند.مییا   ویت حقوقیثن
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مقابل حق ییگراین یعمکتب    طرفداران  در  پاخت،  التر  و  تیس  پولی  دوگی،  ژرژسل،  کلسن،  لوفور،  جمله  از  را    و  المللبینوق  ،  داخلی  حقوق 
شود که  اقعی حقوق از تجمع اصولی ناشی میمفهوم و   آنها،  دۀهستند زیرا به عقیدانسته، معتقد به اصل وحدت نظام حقوقی    کیتفکرقابلیغ

 گویند. است. این نظریه را یگانگی یا وحدت حقوقی می های اجتماعییتحاکم بر مجموع فعال

 نظریه دوگانگی حقوقی 

انه دارای اعتبار و ای که هریک جداگتقل و مجزا از یکدیگرند، به گونهو حقوق داخلی در نظام حقوقی برابر مس  المللبینطبق این نظریه، حقوق  
ارزش و مقام خاص حقوق داخلی به  چراکهتوان آن دو را با یکدیگر در هم آمیخت، شوند و نمیآور بوده، هرگز با هم مخلوط نمیخصوصیت الزام

 الملل بینهای بنیادینی است که میان حقوق  نظریه دوگانگی حقوقی، نتیجه تفاوت  سازد.جدا و مستقل می  المللبیننوعی است که آن را از حقوق  
در این   مبانی، منابع، تابعان، خصوصیت و ساختار حقوقی، اعتبار قواعد و پذیرش.: ها از جهات زیر استشود. این تفاوتو حقوق داخلی دیده می

 قسمت، پس از بررسی هر یک از جهات تفاوت، به بررسی انتقادی آنها پرداخته خواهد شد. 

یکی نیست. در حالی   المللبینهرچند مبنای حقوق به طور کلی اراده است، اما نوع اراده در حقوق داخلی و حقوق  ی:  تفاوت از حیث مبان  •
ی که بر این مساله . انتقادباشدیممشترک چند کشور  ۀاراد المللبینمبنای حقوق  یک کشور است، جانبهک یکه مبنای حقوق داخلی اراده 

محصول زیست  دو  و حقوق داخلی اختالفی نیست، زیرا هر دو نظام مبتنی بر اراده و هر    المللبیندر مبانی حقوق  وارد است این است که  
 اجتماعی هستند. تنها تفاوت در بیان اراده است. 

منابع  که    ، قوانین مدون و عرف و عادات مسلم میان مردم یک جامعه است؛ در حالیمنابع اصلی حقوق داخلی  :حیث منابعتفاوت از   •
در این باره نیز انتقادی وارد شد مبنی .  ته شده از سوی کشورهای ذینفع استپذیرف  یهاعرفی و  المللبین، معاهدات  المللبیناصلی حقوق  

هر قاعده    چراکهو حقوق داخلی به ظاهر با یکدیگر متفاوتند، اما در واقع ریشه اولیه و ملی واحد است،    المللبینچند منابع حقوق  بر اینکه هر  
مومی  ر است که با مقتضیات منفعت عهنگامی از اعتبار و ارزش واقعی برخوردا  ـو چه در حقوق داخلی    المللبینچه در حقوق    ـحقوقی  

 .همسازی و مطابقت داشته باشد

به عبارت دیگر، حقوق داخلی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر و با افراد با کشور  ؛  تابعان حقوق داخلی افراد هستند:  تفاوت از حیث تابعان •
آنهاست تابعان حقوق  ؛  متبوع  با المللبینیعنی حقوق    ؛ی هستندالمللبینهای  ، کشورها و سازمانالمللبیناما  روابط کشورها  بر  ، حاکم 

ی که بر این جنبه نیز مطرح شده حاکی از  انتقاداما    ی با یکدیگر است.المللبینهای  ی و سازمانالمللبینهای  یکدیگر، کشورها با سازمان
زیرا آنها جز با واسطه کشورهای متبوع خود    ؛نیستند  المللبینحقوق    امروزه جز در مواردی استثنایی، افراد به طور مستقیم تابعاین است که  

کند و در ماهیت ی را مشخص میالمللبینی، ساختار کنونی جامعه  المللبینندارند، اما این شکل اجرای قواعد    المللبیننقشی در حقوق  
 .حقوق که هدفش همواره فرد است، تأثیری ندارد

حقوق داخلی نظامی است که به تدریج ایجاد شده و تحول یافته و مورد قبول قرار گرفته :  ار حقوقیت از حیث خصوصیت و ساختتفاو •
و همیشگی و نیز دارای سازمان بر اقتدارات عالی است؛   یدائماست و در نتیجه ناشی از تبعیت و دارای ساختار حقوقی کامل، منسجم،  

قانونگذاری مستقل و مؤثر است. هرگاه اختالف میان کشورها   ۀته و بدون قوابتدایی، تکامل نیافیک نظام حقوقی    المللبینحقوق    کهی درحال
دارای    المللبینحق مداخله دارد که طرفین دعوا به این امر تن در دهند. بر این اساس است که حقوق    ی در صورتیالمللبینبروز کند، قاضی  
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ی  انتقاداین وجه تفاوت نیز    براست.    المللبینی از همکاری تابعان حقوق  ناش  صرفاً فنون خاص اجرایی به معنی دقیق و واقعی کلمه نبوده و  
 ماً تفاوت شکلی است و مسلَّ   صرفاً با حقوق داخلی از حیث خصوصیت و ساختار حقوقی،    المللبینتفاوت حقوق  که وارد است این است که  

 مرتفع خواهد شد. المللبیناین نقیصه ظاهری با تکامل و پیشرفت قواعد حقوق 

عین   کشورها در  .و حقوق داخلی از حیث اعتبار و صحت قواعد نیز با هم تفاوت دارند  المللبینحقوق  د:  تفاوت از حیث اعتبار قواع •
و حقوق داخلی مغایرتی    المللبینمیان حقوق    بنابراین اگر؛  ستندهستند، هریک واضع قواعد حقوق داخلی نیز ه  المللبینحال که تابع حقوق  

عمال غیر مشروع و  أی در یکدیگر ندارند. بدین ترتیب  خود باقی خواهند ماند و تأثیر   به اعتبار  مغایروجود داشته باشد، هریک از آن قواعد  
ی  المللبینبا تعهدات    رد قانونیزند. برای مثال، امکان داای نمیداخلی لطمهی، به اعتبار آن از لحاظ  المللبینکشور از نظر    یک  یرقانونیغ

دارای    المللبینشویم که در حقوق  د. به ترتیب با قوانینی مواجه مین کشور ملزم به رعایت آن قانون باشنآ یک کشور مغایر باشد، اما اتباع  
در    گونهچیه اما  نیستند،  با حقوق    حقوقارزشی  مغایر  قاعده  یا یک  قانون  البته، وجود یک  معتبرند.  باعث   المللبینداخلی  است  ممکن 

اعتبار قواعد داخلی معارض و مغایر این تفاوت نیز انتقادی که مطرح شده این است که    بر  ن قانون شود.آی کشور واضع  المللبینمسؤولیت  
. از سوی دیگر،  بتوان قواعد متناقض را در عین حال معتبر دانستاست  میشه نسبی و موقتی بوده است، چون مشکل  ه  المللبینبا حقوق  

به صورت قانون داخلی درآورد. بدیهی است که اگر کشوری    فرضاً را    المللبینرسد که یک کشور قواعدی مغایر با حقوق  منطقی به نظر نمی
و یا    المللبینگردد که نتیجه آن، الغای قوانین مغایر با حقوق  ی آن کشور فراهم میالمللبینؤولیت  چنین عملی را انجام دهد، موجبات مس

 است.  المللبیناصالح آنها در جهت انطباق با مقررات حقوق 

در حقوق داخلی یک کشور دارای ارزش و آثار گردد، باید طبق قواعد   المللبینبرای اینکه یک قاعده حقوق  :  تفاوت از حیث پذیرش •
همراه با    هاحال یا  قانون اساسی تصویب و منتشر شود. این عمل را احاله    مخصوصاً حقوق داخلی پذیرفته شود، یعنی طبق قواعد نظام داخلی،  

داده شده و مورد پذیرش    احاله  (به دیگری )حقوق داخل  (للالمبینحقوق  )  یکیهمراه با پذیرش بدین معناست که    هحالا  .ند یگویم   پذیرش
)مثل ماده واحده(.    شودیم ن نظام  آ  یاالجراالزم   اعداز قو   یاقاعده  حقوق داخلی( قرار گرفته است. در نتیجه، موجب اخذ)این نظام حقوقی  

از پذیرش، به شکل  المللبینقاعده   بدانیم قوانین  ظاهر می  یخوببهاین پذیرش هنگامی    آید. ضرورتده داخلی در میقاعی پس  شود که 
بر این وجه افتراق نیز انتقادی که    .بینی کرداجرای معاهدات در نظام داخلی پیش کشورهای مختلف مقرراتی در خصوص کیفیت    یاساس

، حتی بدون  المللبیندر نظام حقوقی داخلی ضرورتی منطقی نیست، زیرا قواعد حقوق    المللبینپذیرش قواعد حقوق  وارد شده این است که  
ی که المللبینسازد. از سوی دیگر، بسیارند قواعد  اهم میفر پذیرش نیز معتبرند و پذیرش، فقط زمینه اجرای آن قواعد را در داخل هر کشور  

ی عام و  المللبین، از جمله قواعد عرفی  باشندیم  االجراالزمی  المللبینجامعه    اعضای  ۀکلیبرای  بدون پذیرش در نظام داخلی معتبر بوده و  
 . یالمللبینساز معاهدات قانون

 

 یگانگی حقوقی ۀنظری

هنجارهای حقوقی است. این نظام هنجاری    ۀوحدت مجموع   ـآید  گرا بر میکه از نامش به عنوان نظریه وحدت  طورهمان  ـنظریه یگانگی حقوقی   
کنند.  سلسله مراتب، از یکدیگر تبعیت میمبتنی بر    بر اصل »تبعیت« بنا شده است؛ اصلی که به موجب آن، کلیه هنجارهای حقوقی در نظام دقیقاً 
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 الملل بینل، این نظریه را به حقوق  رژ ِس پرفسور کلسن اولین کسی است که به نظریه یگانگی حقوقی نمادی علمی بخشید. در فرانسه، پرفسور ژُ 
اجتماعی گروه از وحدت  ناشی  را  نظام حقوقی  داده و وحدت  دارندهایی  تسری  رابطه  یکدیگر  با  ِس   .دانسته که  اعتقاد  بر به  نظام مبتنی  در  ل، 

ای که عتقدند که از نظر علمی، دو نظریهمر انتخاب شده است. کلسن و مرکل اتریشی  فِسّ ، قواعد تابع مبدأیی هستند که از سوی مُ مراتبسلسله 
، هم المللبینتوان آنها را موجد نظریه یگانگی حقوقی دانست، یعنی نظری مبتنی بر برتری حقوق داخلی و نظریه مبتنی بر برتری حقوق  می

 . اندرشیپذقابلو هم    تصورقابل

، به دالیل علمی کندیمدفاع    المللبینبه منزله مبدأ نظام حقوقی جامع و کامل انتخاب شود. اگر کلسن از برتری حقوق    تواندیم  یاقاعده هر  
 گونه نیا.  گرددیم  المللبینو در نتیجه نفی حقوق    یختگیگسازهمنیست، بلکه بنا به مالحظات عملی است. برتری حقوق داخلی سرانجام باعث  

سخت مورد انتقاد    (المللبینحقوقی باشد یا حقوق    مراتبسلسله اینکه از نظر علمی تفاوتی ندارد که حقوق داخلی مبدأ  )یعنی  علمی    یتفاوت یب
 قرار گرفت.  سایر دانشمندان طرفدار نظریه یگانگی حقوقی

 نظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق داخلی

گردند. در ی معلوم میالمللبینهای متخذه از حقوق داخلی قرار دارد که بر اساس معاهدات  بر پایه صالحیت  المللبینطبق این نظریه، حقوق  
ترین طرفداران مهم  .کندخارجی است و در آخرین مرحله، به قواعد حقوق داخلی بستگی پیدا می  یک حقوق عمومی  المللبینچنین حالتی، حقوق  

 . یلی نک و ابهرینگ هستند این نظریه،

 دالیل یا ِجهات برتری حقوق داخلی 

زیرا ابتدا کشورها به وجود آمدند و قواعدی چند مقرر شد و    ؛برتری دارد   المللبینحقوق داخلی از حیث تاریخی بر حقوق    :از حیث تاریخی .1
بنابراین، از نظر تاریخی، حقوق    ؛پس از تشکیل کشورها برقرار گردیدجوار،  کشورهای هم  میان  تردیدی نیست که روابط حقوقی اولیه، حداقل

 گیری است.اولیه شکل مراحل در  المللبیندوران شکوفایی و تکامل خود را سپری کرده، در حالی که حقوق   اخلید

امروزه با    چراکه  ت؛ح اسم و مرجَّ مقّد   المللبینحقوق  از این حیث نیز حقوق داخلی نسبت به    :از حیث خصوصیت و ساختار حقوقی .2
  برخوردار ی خود آزاد بوده و از اختیار کامل  الملل بین، هر کشوری در قبول تعهدات  یالمللبینفقدان یک اقتدار و رکن فراکشوری در جامعه  

تعهدات هس  کشورها  در چنین وضعیتی،  است. آن  اجرای  با  رابطه  در  اعمال خود  قاضی  آنها میتندتنها  دیگر  عبارت  به  تعهدات  ؛  توانند 
ن آزادی عمِل کامل را حقوق داخلی به هر  المللی نیز پاسخگو نباشند، ایاند، اجرا ننمایند و در برابر هیچ مرجع بینالمللی که خود پذیرفتهبین

 باشد.گیرنده میالملل برتری داشته و در ارتباط با آن تصمیمکشور اعطا کرده است؛ بنابراین حقوق داخلی بر حقوق بین

اساسی  . 3 قانون  برتری  حیث  داخلی،  ی:المللبینتعهدات    بر  از  حقوق  مقامات    این  که  است  کشور  هر  اساسی  قانون  مخصوصًا 
عدم رعایت مقررات   سازد.ی متعهد میالمللبینکند و در نتیجه آن کشور را در صحنه  ی معین میالمللبینصالحیتدار را جهت انعقاد معاهدات  

 ی است.المللبینیاد شده، موجب عدم اعتبار معاهدات 

 لی برتری حقوق داخ انتقادات وارد بر نظریه
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زمانی وضع قواعد حقوقی،  تقّدم و تأّخر    چراکه باشد،  الملل نمیوجه موجبی برای برتری حقوق داخلی بر حقوق بینهیچ  برتری تاریخی به   .1
 شود. دلیل اولویت و برتری یکی بر دیگری نمی

 الملل باشد. بینالملل، شرط ماهوی نیست تا موجبی برای برتری حقوق فقدان اقتدار فراکشوری در حقوق بین .2

الملل، برتری منطقی نیز در واقع فاقد هرگونه منطقی است؛ زیرا تقّدم تشکیل و تأسیس کشورها نسبت به زمان وضع و ایجاد قواعد حقوق بین .3
الملل است که هر کشوری موجودیت یافته )عناصر  ، طبق مقّررات حقوق بیننکهیابه ویژه  شود؛  باعث هیچ گونه مزیت و برتری منطقی نمی

 شود.المللی به رسمیت شناخته میدۀ کشور( و به عنوان عضوی از اعضای جامعۀ بیندهنتشکیل

المللی است که  المللی ـ فرضًا اگر هم صحیح باشد ـ فقط در خصوص آن بخش از تعهدات بیندلیل برتری قانون اساسی بر تعهدات بین .4
 المللی و اصول کّلی حقوق نیست الملل، از جمله عرف بینبینناشی از معاهدات است. در نتیجه، قابل تسّری به سایر مقّررات حقوق  

الملل موضوعه های موجود، در حقوق بینالملل را تابع قواعد حقوق داخلی، حّتی قانون اساسی بدانیم، از واقعیتاگر موجودیت حقوق بین .5
ها وضع قانون اساسی جدید، تجدیدنظر در قانون اساسی، انقالبدر حقوق داخلی کشورها پیش آید )   کهایم؛ زیرا را هر تغییر و تحّولی  دور افتاده 

دهند. در حالی که در عمل به این صورت نیست و هرگونه تغییر و تحّول در  المللی اعتبار خود را از دست مییا اصالحات دیگر( تعهدات بین
 سازد.آنها خللی وارد نمی ۀشدرفتهیپذالمللی داخل کشورها، از جمله حقوق داخلی، به تعهداِت بین

 

 المللبیننظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق 

دانند، طرفداران  را مشتق و تابع حقوق داخلی می  المللبینگویند و حقوق  گی حقوقی با برتری حقوق داخلی میبرخالف آنچه طرفداران نظریه یگان
، مقامی فراتر از حقوق داخلی  مراتب سلسله در نظام حقوقی مبتنی بر    المللبینمعتقدند که حقوق    المللبیننظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق  

یابت«  نو در نتیجه تابع آن است. از این روست که کلسن از »اشتقاق« یا »  المللبیندارد. در این نظریه، حقوق داخلی ناشی و مشتق از حقوق  
 ست سخن گفته ا المللبینحقوق داخلی از حقوق  

 

 المللی دالیل یا ِجهات برتری حقوق بین

 نماید.عنوان »کشور« می حائزاست که کشورها را  المللبیناین حقوق  .1

 کند؛ از جمله تعیین مرزهای سیاسی کشورها.میمشخص است که با تحدید حاکمیت کشورها، حدود صالحیت آنها را  المللبیناین حقوق  .2

بر این مفهوم تکیه دارد. قاضی   کشورها کامالً   یالمللبینمسؤولیت    ۀو نظریشوند  ارزیابی می  المللبینمقررات حقوق داخلی توسط حقوق   .3
بار است، برای فرار از مسؤولیت، در لوای قانون عادی داخلی یا قانون  غیر مشروع خسارتعمل  که عامل یک    پذیرد، کشوریی نمیالمللبین

کند. در صورت وجود رقابت میان  را بر قوانین داخلی تأیید می  المللبینی برتری حقوق  المللبینگیرد. از این روست که قاضی  پناه    وداساسی خ
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توانند  ی میالمللبینهای  ی هستند، در حالی که دادگاهالمللبینای  آر های داخلی مکلف به اجرای  ی و داخلی، دادگاهالمللبینمراجع قضایی  
 باشند. نسبت به آرای داخلی معترض

یکی است و آن تأمین سعادت بشر است. بدیهی است که سعادت کل بشریت بر سعادت   المللبینهدف اساسی قواعد حقوق داخلی و حقوق   .4
 ح است.و مرجَّ  افراد یک جامعه اولی  

نیازها و   ماً اما مسلَّ   ؛اندیازها و مقتضیات اجتماعی وضع شدهن  هر دو جنبه دستوری دارند و بر اساس  المللبینقواعد حقوق داخلی و حقوق   .5
 دارد. ی بر جامعه داخلی برتری و تقدمالمللبینمقتضیات جامعه 

های داخلی است که در رابطه با ایجاد یا انحالل کشورها قواعدی دارد و بدین وسیله حیات کشورها را به هنگام بحران  المللبیناین حقوق   .6
 . کندریزد، تضمین میاسی کشورها را در هم میاسکه نظام 

ی ارزش و اعتبار و اثر اجرایی  المللنبیفاقد دستگاه اجرایی مؤثر است، اما این خود کشورها هستند که باید به قواعد  المللبینهر چند حقوق  .7
 بخشند.

 محکوم به فنا خواهد بود.  المللبینحقوق  مسلماً بر حقوق داخلی برتری نداشته باشد،  المللبیندر مجموع، اگر قواعد حقوق  .8

 المللیبرتری حقوق بین انتقادات وارد بر نظریه

در زیست کشورها وارد شود، مسّلمًا حاکمیت و استقالل آنها در معرض نابودی قرار خواهد   الملل کاماًل و به طور اساسیاگر حقوق بین .1
الملل وجود دارد؛  الملل است. امکان تحدید صالحیت یک کشور از طریق معاهدۀ بینگرفت و این به معنی از بین رفتن خوِد حقوق بین

 ل قابل تصّور نیست. الملاّما ادعای لغو حاکمیت کلیۀ کشورها از طریق حقوق بین

المللی، قلمرو صالحیت مّلی یا انحصاری کشورها را به دور از هر گونه مداخلۀ حقوق  الملل خود در متون و اسناد گوناگون بینحقوق بین .2
 منشور ملل متحد. 2مادۀ  7الملل معّین کرده است، از جمله بند بین

الملل موضوعه رژ سل به عنوان نتیجۀ این برتری توصیه شده، مورد تأیید حقوق بینالمللی که از سوی ژ لغِو قاعدۀ داخلی مغایر حقوق بین .3
 قرار نگرفته است.

 

 دیدگاه عملی 

الملل و حقوق داخلی در عمل است، یعنی پاسخ موضوع مناسبات حقوق بین  کشورها به المللی و  های بین منظور از دیدگاه عملی، نگرش دادگاه
المللی و نظام حقوقی کشورها، تجّلی نظرّیات دوگانگی یا یگانگی حقوقی را مالحظه نمود؟  توان در رویۀ قضایی بینآیا میکه  به این پرسش اساسی  

المللی و نظام حقوقی کشورها دارد؟ برای پی بردن  الملل و حقوق داخلی، چه جایگاهی در رویۀ قضایی بینبه عبارت دیگر، مناسبات حقوق بین
 شود. المللی و سپس نظام حقوقی کشورها بررسی میدا رویۀ قضایی بینبه این موضوع، ابت
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 ی المللبینرویه قضایی 

ق  بر حقو   المللبینحقوق    برتری  کهی  المللبینی است. از جمله آرای قضایی  المللبینهای  ی، آرای دادگاهالمللبیندر اینجا مقصود از رویه قضایی  
است. به    ۱۹۲۵فوریه    ۲۱رک مورخ  اتباع یونانی و تُ   ۀمبادل  ۀمی دادگستری در قضیئرتی دیوان دامشو  ۀاند، نظریداخلی را مورد تأکید قرار داده

هماهنگ   ۱۹۲۳ژانویه    ۳۰لوزان مورخ    ۀکه قوانین داخلی خود را با معاهداند  طرفین متعاهدین ملزم و متعهد شدهاز اینکه  موجب این نظریه،  
مزبور به قوانین داخلی، در آن حدودی که مغایرتی با عهدنامه ندارد، احاله داده شده   ۀآید که معاهدبه دست نمی  به هیچ وجه این نتیجهسازند،  

شود. دیوان  بلغاری نیز مالحظه می  یونانی  ۀجامع  ۀدر قضی  ۱۹۳۰ژوئیه    ۳۱ر رأی مورخ  باشد. همین مضمون، در نظریه مشورتی دیوان مذکور د
بر حقوق داخلی را بدین گونه    المللبیندر قضیه لوتوس، موضوع تقدم حقوق    ۱۹۲۷سپتامبر    ۷نیز در رأی مورخ  ی  المللبینمی دادگستری  ئدا

ستناد کند، بلکه ا  المللبینی به یکی از قواعد حقوق  المللبینعمال خود در صحنه  أروری نیست که هر کشوری در توجیه  دارد: »این ضبیان می
 نباشد کافی است.«  المللبینررات حقوق عمال مخالف مقأهمان قدر که آن 

اتحادیه اروپایی( بر حقوق داخلی کشورهای عضو    المللبین)البته حقوق    المللبینحقوق    برتریدیوان دادگستری اتحادیه اروپایی نیز به مسأله  
تواند در صورت مغایرت با قانون اتحادیه )معاهده و مقررات ناشی از  ون داخلی و الحق کشورهای عضو نمیپرداخته و چنین مقرر داشته است: قان

 ه چنین قوانین داخلی ترتیب اثر ندهند. تأکید دارد که قضات کشورهای عضو موظف هستند که ب  ادشدهی(. دیوان ۱۹۷۸آنها( حاکم باشد )

 های حقوقی کشورهانظام

و مقررات قوانین  تطبیقی  و مطالعه  بررسی  دادگاه  با  آرای  و  اساسی(  )قوانین  دادگاهداخلی  آرای  ویژه  به  داخلی  عالی کشورهاهای  معلوم   های 
یکی از   ریتأثهرچند هر یک به نوعی تحت    یگانگی حقوقی را پذیرفته است،  ۀدوگانگی حقوقی و نه نظری  ۀنه نظریرسمًا  گردد که هیچ کشوری  می

های مختلف حقوقی کشورها، بیشتر به سمت و سوی ه با توجه به پیشرفت تدریجی نظامالزم به ذکر است ک  البته  .اندگرفته  قراردو نظریه مذکور  
 پردازیم: در این قسمت به بررسی نظام حقوقی کشورها می است. المللبینتقدم حقوق پذیرش نظریه یگانگی حقوقی با برتری و 

کلیه معاهدات منعقده یا »  مریکاآ  ۀاصل ششم قانون اساسی ایاالت متحدبند دوم  به موجب    نظام حقوقی ایاالت متحده امریکا: •
دیوان عالی فدرال برای حل تعارض    از سوی دیگر،  «سرزمین هستند. قوانین برتر این    شوند، که به نام ایاالت متحده منعقد میمعاهداتی  

 ۀ برابر با یک معاهدارزش و اعتبار    ،یک مصوبه کنگره»اند که  بارها این موضع را به کار گرفته  و حقوق داخلی،  المللبینمیان حقوق  
نا به مورد و در حد تعارض معاهده مقدم را ب  ،مؤخرون  قان  مقدم در تعارض باشد،ا معاهده  ب  مؤخرو هنگامی که یک قانون    دارد  یالمللبین

های ایاالت طبق رویه قضایی دادگاه   توان شاهد بود.ی دیوان فدرال را میأنوعی تعارض میان قانون اساسی و ر در اینجا به    «کندنسخ می
رسد که نوعی تعارض میان قانون  در مجموع به نظر می  عرفی بخشی از حقوق ایاالت متحده است.  المللبینحقوق  ،  مریکاآمتحده  

 های آن کشور از سوی دیگر وجود دارد.اساسی و قانون روابط خارجی ایاالت متحده از یک سو و رویه قضایی دادگاه 

ها با ا اگر دادگاهامّ   بخشی از حقوق داخلی آن کشور است.   المللبین  حقوق   در نظام حقوقی انگلستان،  نظام حقوقی انگلستان: •
کنند؛ و مطابق آن عمل می  دانندح میپارلمان را مرجَّ   ۀاراد  عرفی مواجه شوند، معموالً   المللبینتعارض صریح قوانین داخلی با حقوق  

حقوق داخلی را در صورت   حقوق داخلی،  ای برمعاهده  المللنیبت که ضمن شناسایی برتری حقوق  ، انگلستان کشوری اسبنابراین
 داند. عرفی مقدم می المللبینبر حقوق ، تعارض
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نی به تصویب رسیده یا به طور قانوکه    ییهانامهموافقتیا    معاهدات،»  قانون اساسی فرانسه،  55اصل    طبق  نظام حقوقی فرانسه: •
  «؛ نامه یا معاهده، طرف مقابل نیز آن را اجرا کند اینکه در هر موافقتمشروط بر    به محض انتشار قدرتی فوق قوانین دارند،،  تصدیق شده

دیوان عالی کشور    ی مغایر با قانون اساسی در فرانسه مستلزم اصالح و بازنگری در آن قانون است.المللبین  ۀبنابراین پذیرش یک معاهد
 ای بر حقوق داخلی است.معاهده المللبینفرانسه نیز همگام با قانون اساسی آن کشور، معتقد به تقدم حقوق 

این قوانین  جزء الینفک حقوق فدرال است. المللبینقواعد عام حقوق » :حقوق اساسی آلمان 25طبق اصل  نظام حقوقی آلمان: •
شدید نظریه   ریتأثنظام حقوق آلمان تحت  «  کندایجاد حق و تکلیف می  ماً یمستقشور  ساکنان ک  ۀداشته و برای کلیی برتری  دبر قوانین عا

 است. المللبینترین مقررات حقوقی در جهت اعتالی جایگاه حقوق جامع کنندهانیب، المللبینیگانگی حقوقی با برتری حقوق 

در نظام حقوقی ایران به میان نیاورده   المللبینسخنی از جایگاه حقوق  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    نظام حقوقی ایران: •
مقررات عهودی که بر طبق »دارد:  قانون مدنی که مقرر می  9  ۀماد  مخصوصاً انون اساسی،  ق  125و    77با توجه به اصول    اما  است.

ی در حکم قانون عادی است و المللبین  ۀلذا معاهد«،  ده باشد در حکم قانون استنعقد شسایر دول م  قانون اساسی بین دولت ایران و
همچون تشریفات مربوط به وضع    ،یالمللبین  ۀه انعقاد یک معاهداز سوی دیگر، تشریفات مربوط ب  قدرتی برابر با قانون عادی را دارد.

دو قاعده از حیث اعتبار حقوقی   نرسد که آنین به نظر میبنابراین، چ؛  ()تصویب مجلس و امضای رئیس جمهوریک قانون عادی است  
  ای در نظام قانونگذاری های اخیر، رویه در سال  البته  کند.، قاعده مقدم را نسخ میمؤخرتند و در صورت تعارض، قاعده  در یک سطح هس

 داخلی است.ایران معمول گردیده که کاماًل حاکی از پذیرش نظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق 

مناسبات میان دو نظام حقوقی یگانگی حقوق و دوگانگی حقوق، فقط یک بحث مکتبی است؛ تا رویۀ عملی که  گیری فصل چهارم:  نتیجه
را نمی از دو رویه  لغو خودبهپذیرد.  مطلقًا هیچ یک  یگانگی،  لغو خودبهخود قواعد داخلی مغایر حقوق بیندر ساختار نظریۀ  یا  قوا الملل  عد خود 

الملل به قّوت و اعتبار خود الملل مخالف با حقوق داخلی وجود دارد. در صورتی که در نظریۀ دوگانگی، قواعد داخلی مخالف با حقوق بینبین
دارای المللی کشور؛ یعنی تا هنگامی که دستگاه صالحیتدار داخلی آن را لغو یا ابطال کنند  اند؛ البته همراه با پذیرش اصل مسؤولیت بینباقی

الملل هستند، اّما با این شرط شود که طرفداران نظریۀ دوگانگی هم قائل به نوعی اولویت حقوق بینمی  مالحظهاعتبار است. ولی در هر حال،  
بین مسؤولیت  موضوع  نخست  بینکه  حقوق  قاعدۀ  سپس  و  شود  گذاشته  اجرا  موقع  به  باید  خاطی  کشور  دستگاهالمللی  توسط  های الملل 

این امر شرط الزم   سازد؛ زیراالملل رهنمون می؛ بنابراین چنین بحثی ما را به اولویت و برتری حقوق بیندار داخلی لغو و ابطال گرددصالحیت
 ضمانت اجرا الملل، دارای  ای، یعنی برتری حقوق بینالمللی، چنین قاعدهریۀ مسؤولیت بینظالملل است و عماًل با طرح ن موجودیت حقوق بین

 گردد.می

 المللبینابع حقوق من: پنجمفصل 

 : دکن می  معین زیر  شرح به را المللبین حقوق شکلی منابع که المللیبین سند 2

 : کرد اعالم  را المللبین حقوق منابع سند این ۷ مادۀ: غنائم اخذ المللیبین دیوان ایجاد بر دایر ۱۹۰۷ الهه نامهموافقت .1

 انصاف  و عدل اصل ـ 3، المللبین حقوق کلی قواعد  و اصول ـ 2، معاهدهـ  1
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 دارد: می به شرح زیر اعالم را المللبین حقوق منابع اساسنامه ۳۸ ماده: ۱۹۴۵ دادگستری یالمللنیب دیوان اساسنامه .2

 دادگستری  المللیبین  دیوان اساسنامۀ 38 مادۀالملل مطابق حقوق بین منابع

در این ماده ذکر   کهآنالمللی دادگستری متجّلی است، بدون  اساسنامۀ دیوان بین  38الملل در مادۀ  امروزه بخش عمده و اصلی منابع حقوق بین
الملل حل و فصل شود، طبق حقوق بیندیوان که وظیفه دارد اختالفاتی را که به آن ارجاع می  ـ  1از واژۀ »منابع« شده باشد. مطابق این ماده:  

 گذارد:کند، )موازین زیر را( به مورد اجرا می

 اند؛ وقی( بوده، صریحًا از سوی کشورهای طرفین دعوا به رسمیت شناختهالمللی، اعم از عام یا خاص که موجب قواعد )حقهای بینالفـ  عهدنامه

 المللی به منزلۀ دلیل، رویۀ عام که همچون قاعدۀ حقوقی پذیرفته شده است؛ ب ـ عرف بین 

 اند؛ شدهج ـ اصول کّلی حقوقی که از طرف متمّدن به رسمیت شناخته

های مختلف، به منزلۀ وسیلۀ الملل ملتنظران حقوق بینصاحب  ترینات قضایی و عقاید صالح)اساسنامه( تصمیم  59د ـ با توجه به مقّررات مادۀ  
 فرعی )کمکی( شناخت قواعد حقوقی 

آورد، مشروط به اینکه اصحاب دعوا با آن  به اختیار دیوان در صدور حکم، مطابق »قاعدۀ صالح و ثوابدید« وارد نمی  یاحاضر خدشه مقّررات    ـ  2
 موافق باشند 

المللی و دکترین  الملل عبارتند از: معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی، تصمیمات قضایی بینبنابراین مطابق مقّررات مذکور، منابع حقوق بین
از  اساسنامۀ دیوان، تصویر کاملی    38الملل. امروزه، مادۀ  های فرعی تعیین قواعد حقوقی هستند، نه در زمرۀ منابع اصلی حقوق بینمنحصرًا راه

المللی و قواعد آمره نیز هر کدام  های بینجانبۀ کشورها و سازمانکند؛ بلکه اصل انصاف، أعمال حقوقی یکالملل را ترسیم نمیمنابع حقوق بین
 الملل ایفای نقش کنند.توانند به عنوان منبع حقوق بینالملل مؤّثر و میدر تنظیم حقوقی روابط بین

الملل، مشتمل بر معاهدات، عرف، اصول حقوقی، تصمیمات یا رویۀ قضایی  سله مراتب، یکایک منابع حقوق بیندر این فصل، بدون توجه به سل
 شوند. المللی بررسی میآمرۀ بین د، قواعباالخرهالمللی و جانبۀ بینالمللی، دکترین، اصل انصاف، أعمال حقوقی یکبین

 المللی بخش اول: معاهدات بین

 المللی بین ۀتعریف معاهد 

الملل به منظور حصول آثار حقوقی معینی  توافق منعقده میان تابعان حقوق بین  هرگونهمعاهده عبارت است از  :  تعریف معاهده از دیدگاه عرف 
 الملل.مطابق مقّررات حقوق بین

عبارت است    معاهده»   کنوانسیون حقوق معاهدات وین:  ۲  ۀماد  ۱بند    قسمت الف  به موجبهای وین:  تعریف معاهده از دیدگاه عهدنامه
اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط  الملل باشد،  ، منعقد شده و مشمول حقوق بینه صورت کتبیکه ب  یالمللنیتوافق باز یک  

 به هم منعکس شده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن« 
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المللی(  های بینکشورهای یا سازمان الملل )گونه توافق منعقدۀ کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بینمعاهده، هر   تعریف جامع معاهده:
الملل تنظیم شده و این مقّررات بر آن توافق حاکم باشد و در نتیجه، آثار حقوقی مشّخصی را بار آورد، است، به شرطی که طبق مقررات حقوق بین

نامه، کنوانسیون، منشور، میثاق، پیمان، اساسنامه، ّثر در مقام نیست )معاهده، عهدنامه، قرارداد، موافقتعنوان چنین توافقی هر چه باشد، مؤ 
 پروتکل، اعالمیه، قرارداد سازش و مانند اینها( 

 

 ی: المللصیات معاهده بینشرایط و خصو

 ها است.المللی اراده ی حاصل توافق بینالمللمعاهده بین .1

 هر توافقی معاهده نیست( کند. )ی سندی است که ایجاد تکلیف میالمللبینت امعاهد .2

 الملل است.المللی تابع مقررات حقوق بینمعاهده بین .3

 شود.ی به صورت کتبی تنظیم میالمللمعاهده بین .4

 : شناسی معاهداتواژه

 مترادف معاهده شناخته شده است.وین  ۱۹۶۹کنوانسیون   ۲ماده  ۱عهدنامه در بند  عهدنامه: .1

قع شود. المللی واهای بینتواند مورد استفاده سایر سازمانن ملل متحد به کار رفته است و میسیس سازماأاین واژه برای سند ت  :منشور  .2
 فعالیت آن سازمان است. ۀرات، تشکیالت و نحوو اهداف، حدود اختیاسیس حاوی اصول أمنشور به عنوان یک سند ت

 رود.ی است به کار میالمللقواعد بنیادین بین ۀکه در بردارند جانبههمهواژه کنوانسیون برای اسناد مهم   :کنوانسیون .3

 کنند. دفاعی منعقد میهای نظامی و در زمینه حفظ صلح و همکاری  سندی است که کشورها معموالً  :پیمان .4

( منعقد  ، علمیهای مختلف )اقتصادی، تجاری، فرهنگیبین کشورها که توسط قوه مجریه در زمینه  دوجانبهبه اسنادی    :نامهموافقت .5
 گردد.شود، اطالق میمی

، تکمیل یا تفسیر  برای اصالح معموالً که    شودمعاهده اطالق میبه سند انضمامی به یک   ـ 1:  رودیمچهار معنا به کار    درپروتکل    :روتکلپ .6
 امضا پروتکل به ـ  3؛ کنندها موافقت خود را با آن اعالم میکنفرانسی است که نمایندگان کشور  ۀجلسگاهی منظور صورت ـ  2؛ معاهده است

یک معاهده به کار برای مبادله پروتکل مبادله نیز منظور سندی است که  ـ  4؛ یعنی سندی که حاوی امضای یک معاهده است ؛گویندنیز می
 رود.می

 سندی است که اصول حقوقی یک یا چند کشور در آن منعکس است. :اعالمیه .7

 رود.رابطه با یک کنوانسیون به کار میای است که برای بیان قواعد حقوقی در واژه المللیدر حقوق بین :سند .8
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و یا    ، نام برده شدههداتی که مورد مذاکره قرار گرفتهرسمی یا خالصه مذاکرات کنگره یا مجلسی است که در آن معا  ۀیک بیانی  ی:سند نهای .9
 به اختصار تشریح شده باشد. 

معاهدات   عالوه بر نام بردن تعداد  شود کهاسنادی اطالق میاین سند در مقابل سند نهایی قرار دارد، سند عمومی به    سند عمومی:  .10
 آید.صورت یک معاهده در می، خود نیز به ذاکره در کنفرانس مورد م

 شوند. قضایی با داوری منعقد میاین نوع سند به منظور ارجاع اختالف به مراجع  :نامهنامه یا مصالحهصلح .11

 رود.ی به کار میالمللهای بینسیس سازمانأاین سند برای معرفی سند ت :اساسنامه .12

 کند. تعهد میکوتاهی و به طور موقت ایجاد   زمانمدتاسنادی که برای   :قرار موقت .13

 همکاری کشورها در زمینه توسعه اقتصادی یا محیط زیست در چارچوب سندی است که طرح یا برنامه نام دارد.  :طرح یا برنامه .14

 ... است. و ، علمیهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فنیمقامات اجرایی دو کشور در زمینه این سند بیانگر توافق :یادداشت تفاهم .15

 نامهفتراق بین معاهده و موافقتوجوه ا

المللی مقید به چنین شرطی  های بیننامهدر حالی که موافقت  ؛شودها منعقد میبین دولت  معاهده الزاماً سند:    طرفینتفاوت از حیث   .1
 نیستند. 

از   .2 موضوعتفاوت  بین  :حیث  معاهدات  معموالً موضوع  بین  المللی  جامعه  بنیادین  قواعد  میالمللبه  مربوط  که    ؛شودی  حالی  در 
 ، فرهنگی بین دو یا چند کشور است. ل سیاسی، تجاریئا مساالمللی در ارتباط بهای بیننامهموافقت

به    امضا  ولی  ،کندکفایت نمیالمللی امضای مقامات قوه مجریه  االجرا شدن معاهدات بینبرای الزم  :تفاوت از حیث تشریفات انعقاد .3
 شود.نامه میاالجرا شدن موافقتتنهایی باعث الزم

از    المللی الزاماً های بیننامهموافقتدر حالی که    ؛باید به صورت کتبی منعقد شود  الزاماً المللی  معاهدات بین  تفاوت از حیث شکل سند: .4
 (کتبی باشد لزوماً نیازی نیست که کنند )تبعیت نمی کتبی بودنشرط 

ه سپس  گیرد که ابتدا مقدمصورت میبه این شکل    المللی معموالً نحوه تنظیم سند در یک معاهده بین  تفاوت از حیث نحوه تنظیم سند: .5
بلکه از چند پاراگراف بدون  المللی مشتمل بر مواد مختلف نیست  های بین نامهموافقت  ولیشود،  گذاری آورده میمواد مختلف با ترتیب شماره

 شود.حروف الفبا تشکیل میترتیب  بهگذاری یا شماره

 

 بندی معاهدات طبقه
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انعقاد:  طبقه تشریفات  حیث  از  معاهدات  بینبندی  میمعاهدات  را  و  المللی  رسمی«  »معاهدات  به  انعقاد،  تشریفات  حیث  از  توان 
 « تقسیم نمود:های ساده یا اجرایینامه»موافقت

 قانونی پیچیده و طوالنی است. انعقاد آن مستلزم طی تشریفات است کهای معاهده معاهدات رسمی: •

 شود. ای است که به طور ساده و صریح منعقد میمعاهده نامۀ ساده یا اجرایی:موافقت •

ساز یا عام« یا »معاهدات قراردادی  توان از حیث ماهوی، به »معاهدات قانونالمللی را میمعاهدات بین  بندی معاهدات از حیث ماهوی:طبقه
 یا خاص« تقسیم نمود: 

آیند و رعایت المللی به شمار میساز یا عام متضّمن قواعد اساسی بوده، در حکم قوانین بینمعاهدات قانون ساز یا عام:معاهدات قانون •
ساز در چارچوب االجرا است. امروزه، اکثر معاهدات قانونالمللی ـ اعم از متعاهد و غیرمتعاهد ـ الزمهای بینکلیۀ کشورها و سازمانآنها برای  

شوند. البته در این رابطه، نقِش کمیسیون  سازمان ملل متحد تهیه و تنظیم می  های جهانی، به ویژه مجمع عمومیفعالیت مجامع و کنفرانس
ساز یا عام  ترین معاهدات قانوناز جمله مهم  .متحد را نیز نباید نادیده انگاشتالملل و نهادهای تخّصصی وابسته به سازمان ملل  حقوق بین

  1958های  در زمینۀ مقّررات حقوق بشردوستانه، عهدنامه  1949  ژنوهای چهارگانۀ  عبارتند از : میثاق جامعۀ ملل، منشور ملل متحد، عهدنامه
در زمینۀ حقوق    1969در زمینۀ روابط دیپلماتیک و کنسولی، عهدنامۀ وین    1963و    1961های وین  مینۀ حقوق دریاها، عهدنامهژنو در ز 

 المللی جهانی. های بیندر زمینۀ حقوق دریاها و اساسنامۀ سازمان 1982معاهدات، عهدنامۀ 

ـ در واقع به أعمال حقوقی مشخص و محدودی    چندجانبهیا    انبهدوجمعاهدات قراردادی یا خاص ـ اعم از    معاهدات قراردادی یا خاص: •
می جملۀ  عینیت  از  است.  متعاهد  کشورهای  خاص  منافع  به  رسیدن  آنها،  انعقاد  از  هدف  و  می  گونهنیابخشند  از معاهدات  توان 

 و فرهنگی نام برد. های تجارینامهموافقت

 جانبه همه  و  چندجانبه  دوجانبه،  معاهدات  ، بهشکلیتوان از حیث  المللی را میمعاهدات بین  صوری:  و  بندی معاهدات از حیث شکلیطبقه
 : شوندمی تقسیم»معاهدات باز« و »معاهدات بسته«  به چندجانبه معاهدات . شوندمی  تقسیم

 است  ۀ معاهدهتعداد اعضا محدود به اعضای اصلی و اولی: معاهدات بسته •

 شوند.  ملحق معاهده توانند به آنعالوه بر کشورهای اولیه می ،کشورهاهر یک از   ز:معاهدات با •

 

 آیین انعقاد معاهدات 

 مرحلۀ اول: مذاکره در زمینۀ انعقاد معاهده

؛ به عبارت گذارندیم عات مورد بحث در میان  خود را نسبت موضو  یهادگاه ید  هادولتنمایندگان    ؛ کهمذاکره مرحله مقدماتی انعقاد معاهده است
المللی که مایل به انعقاد یک معاهده هستند، در حضور  های بینها و موقعیت کشورها یا سازمان ای است که طی آن، خواستهمذاکره مرحلهدیگر  
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گردد. مذاکره صرفًا سلسله گفتگوهای منّظم ها مشخص میگیرد و مسائل مورد توافق طرفشود و مورد بررسی قرار مینمایندگان آنها مطرح می
 شود. های مذاکره نیز میهای مخابراتی طرفها و حّتی تماسنیست، بلکه شامل کلیۀ مکاتبات و مبادلۀ یادداشت  افتهیسازمانو رو در رو و 

  اشخاص  یا  شخص  آن  طبق  و   شودمی   صادر  دولت  یک  صالح  مرجع  وسیله  به  که  است  سندی  وین،  کنوانسیون  ۲  ماده  موجب  بهاختیارنامه:  
 .ودش می تعیین معاهده قبال در دولت رضایت اعالم یا  معاهده متن اعتبار قبول ،مذاکره منظور، به دولت نمایندگی برای

 . است مجریه قوه اختیارنامه صدور برای صالحیتدار مقام امروزه

 

 مرحلۀ دوم: نگارش و امضای معاهده

به   معمواًل  میمذاکره  منجر  مکتوب  متن  توسط    شودنگارش  که  است  کارشناسی  کار  یک  متن،  نگارش  است.  معاهده  مکتوب  متن  آن  که 
می مذاکرهکارشناسانی صورت  که  میگیرد  همراهی  را  نگارش کنندگان  اّما  است،  قراردادی  معاهدات  خاص  معمواًل  نگارش  فرایند  این  کنند. 

الملل در فرایند نگارش معاهده مستقیمًا ی متفاوت از معاهدات قراردادی است؛ زیرا امروزه تابعان حقوق بینساز یا عام تا حدود زیادمعاهدات قانون
 .الملل یا نهادهای موقتی بر عهده دارندنمایند، بلکه این وظیفه را نهادهای دائمی، از جمله کمیسیون حقوق بینمداخله نمی

 زبان نگارش معاهده

موضوع    کند.هدۀ، مرتبط با اصل حاکمیت استقالل و برتری کشورهاست و حّتی گاهی ایجاد اعتبار و حیثیت نیز میمسألۀ زبان در نگارش معا
  شد زبان معاهد، در گذشته همواره یکی از مشکالت بوده که تا به امروز نیز همچنان باقی است. خارج از فرضی که زبان کشورهای متعاهد یکی با

زبان طرفین معاهده مختلف و متنوع باشد. در این صورت  نخواهد کرد؛ مشکل زمانی کاماًل آشکار خواهد شد که    که در این صورت مشکلی بروز
 گزینند: های زیر را برمیدر رابطه با مسألۀ زبان نگارش معاهده، یکی از روش

 اولین روشی که به یقین بهترین روش است، نگارش معاهده به یک زبان به عنوان زبان رسمی است.  انتخاب یک زبان: .1

ها برتری قائل  نویسند؛ ولی برای یکی از آن زباندر این روش معاهد را به دو یا چند زبان میانتخاب چند زبان با برتری یک زبان:   .2
که: »اگر میان طرفین در مورد تفسیر یا اجرای آن معاهده اختالفی بروز کرد، متنی که  شوند؛ بدین گونه که با ذکر این مطلب در معاهده  می

 « باشدبه زبان برتر نوشته شده مالک می

شود، با اعالم این نکته در  در این روش معاهده در دو یا چند نسخه و به دو یا چند زبان نگاشته می  انتخاب چند زبان با اعتبار برابر: . 3
 هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. های آن در حکم واحد و برابرند؛ به عبارت دیگرمعاهده که کلیۀ نسخه

 بافت معاهده

 شود. کیل میاز نظر شکلی، معاهده از یک مقدمه و یک متن و بعضًا ضمائم تش
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  های کلی معاهده. شود، از جمله اسامی کشورهای متعاهد و بیان موجبات و هدفدر مقدمۀ معاهده، معمواًل به کلیات پرداخته می  مقدمه: •
 آور نیست، بلکه عنصر تفسیر معاهده است. مقدمۀ معاهده، دارای قدرت الزام

دهد. متن معاهده آور بودن حقوقی معاهده را تشکیل میمجموعه عناصری که وصف الزام  معاهده است؛ یعنیمتن معاهده، بدنۀ    متن: •
 مشتمل بر مواد اصلی و قیود نهایی است. 

گویند. علت ها الحاقی« و یا »اسناد ضمیمه« میمتن معاهده ممکن است همراه با ضمائم باشد که به آنها »پروتکل« یا »پروتکل  ضمائم: •
پرهیز از سنگینی و حجیم شدن معاهده است. از نظر حقوقی، ضمائم جزء الینفک معاهده و  متن اصلی معاهده،    اصلی تفکیک ضمائم از
 آوری هستند که سایر عناصر معاهده هستند.دارای همان قدرت الزام 

االختیار طرفین معاهده  ن تام رسد. این کار بر عهدۀ نمایندگاپس از تهیه و تنظیم متن معاهده، نوبت به امضای معاهده میامضای معاهده:  
ای که در مذاکرات شرکت داشته است، اختیار امضای ممکن است نماینده  .شودمی  تغییر  قابل  غیر  و  یافته  رسمیت  معاهده  امضا  از  پساست.  

اینکه خود نمایندگان در قبول قطعی معاهده را نداشته باشد؛ یا به عبارت دیگر، کشورهای متعاهد به نمایندگان خود چنین اختیاری نداده باشند، یا  
گیری  کنند تا برای تصمیمکنند؛ یعنی موقتًا امضا میمعاهده دچار شک و تردید شوند. در این صورت، قبل از امضای معاهده، آن را »پاراف« می

وز کند. پاراف معاهده هر چند به طور کلی نهایی از کشور خود کسب تکلیف کنند. فاصلۀ زمانی میان پاراف و امضای معاهده نباید از چند هفته تجا
 اش را از نظر دور داشت.توان نادیده گرفت و جنبۀ سیاسیکند؛ ولی اهمیت آن را نمیو از نظر حقوقی تعهدی ایجاد نمی

که جزء اقلّیت  امضای معاهده ممکن است با تعویق صورت گیرد )امضای معّوق(؛ بدین شرح که در طول مّدتی که معاهده مفتوح است، کشوری  
 گیری شرکت نداشته است، معاهده را بعدًا امضا کند به این امضا، امضای معّوق گویند. بوده و رأی مخالف داده، یا در رأی

 

 مرحلۀ سوم: تصویب معاهده

کشور که طبق حقوق عمومی  گیرد و به وسیلۀ آن، مقامات عالی یک  ای است که بعد از امضای معاهده شکل می جانبهتصویب، عمل حقوقی یک
بین معاهدات  انعقاد  صالحیت  دارای  اساسی(  قانون  )معمواًل  کشور  آن  نمایندگان داخلی  توسط  امضاشده  و  تهیه  معاهدۀ  هستند،  المللی 

ر متبوع خود جهت اجرای  دهند و رسمًا به نام کشواالجرا گردد، رضایت میاالختیارشان را تأیید و تصدیق نموده و به اینکه معاهده قطعی و الزمتام
 شوند. آن در قبال سایر کشورها متعهد و ملتزم می

  تصدیق   و  تصویب  منزله  به  امضا.  شوندمی  االجراالزم  و  قطعی  امضا   صرف   به  و  ندارند   تصویب  به  نیاز  اجرایی  یا  سادهمعاهداِت    معاهدات،  میان  از
 نامه موافقت  مانند؛  است  اجرایی  و  ساده  معاهده  دیگر  طرف  برای  و  رسمی  معاهده  طرف  یک  برای  معاهدات  برخی  دیگر  طرف  از   .است  معاهده
  محض   به  که  نمایندمی  توافق   طرفین  معاهدات  از  دیگر  برخی   در  همچنین  .شد  تصویب   نیکاراگوئه  توسط  فقط   که  نیکاراگوئه  و  مریکاآ  بین  1955

 . باشدنمی تصویب نیازمند و گرددمی االجراالزم معاهده، امضا
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المللی با حقوق عمومی داخلی کشورها، به تعیین مقام یا مقامات صالحیتدار برای تصویب معاهدات بینمقامات صالحیتدار برای تصویب:  
 ویژه قوانین اساسی آنهاست.

ها، عهدنامه  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، کلیۀ  125و    77به موجب اصل  تصویب معاهدات در نظام جمهوری اسالمی ایران:  
موافقتنامهمقاوله و  قرار  بیننامهها،  دولتهای  سایر  با  ایران  دولت  میان  پیمانالمللی  همچنین  و  )کشورها(  اتحادیهها  به  مربوط  های  های 

تصویب معاهدات پس از    المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسند و سپس رئیس جمهور یا نمایندۀ قانونی او، آنها را امضا کند.بین
به    توسط مجلس، باید آن را مانند سایر مصوبات خود، جهت تأیید انطباق آن با قانون اساسی و موازین اسالمی به شورای نگهبان ارسال دارد.

ویب مجلس و المللی امضای نهایی معاهدات، پس از تصهای بیننامۀ نحوۀ تنظیم و انعقاد توافقآیین   11قانون اساسی و مادۀ    125موجب اصل  
یا کلی تعیین    یاست جمهوری یا نمایندۀ قانونی اوست که از طرف وی بر حسب موضوع و به طور موردییید شورای نگهبان به عهدۀ مقام ر تأ

 شود. می

 

 مرحلۀ چهارم: مبادله یا تودیع اسناد تصویب

های معاهده صویب باید مبادله شوند؛ بدین گونه که هر یک از طرف(، اسناد تچندجانبهطبق آیین عام مشترک در مورد کلیۀ معاهدات )اعم از دو یا  
های با طرف همآنـ  چندجانبههای معاهده، سند تصویب خود را تهیه و برای یکایک آنها ارسال نماید. افزایش تعداد معاهدات  باید به تعداد طرف

ای معمول شود تا عمل پیچیدۀ وجب گردید تا از آغاز قرن نوزدهم، رویهمعاهدات ـ م  گونهنیابسیار و مشکالت ناشی از انجام عمل مبادله در  
تودیع اسناد تصویب به جای مبادلۀ اسناد تصویب است. به این منظور، طرف  چندجانبهمعاهدات   توافق  تسهیل گردد و آن  های معاهده طبق 

 داری اسناد تصویب و سایر امور مربوط را انجام دهد.وظیفۀ امانت کنند؛ تامشترک مقّرر در معاهده، مرجعی را به نام »امین« معاهده تعیین می

است، یکی از أشکال   چندجانبهمبادله یا تودیع اسناد تصویب، ضمن آن که یکی از مراحل انعقاد معاهدات  ماهیت حقوقی مبادله یا تودیع:  
معاهده نیز هست و این عمل، برعکس عمل تصویب، نیاز به تصریح   به التزام در قبال  المللنیبهای  رضایت یا حاکی از رضایت کشورها یا سازمان

 در معاهده و یا نوع دیگری از توافق طرفین معاهده ندارد.

گردد. امیِن معاهده پس از وصول اسناد تصویب معاهده،  نزد مقامی به نام »امین« تودیع می  چندجانبهاسناد تصویب معاهدات  امین معاهده:  
تواند یک یا چند کشور  کند. امین معاهده میها که حِقّ عضویت در آن معاهده را دارند، به آنها ابالغ میای از آن را جهت اطالع سایر طرفنسخه

نظر سازمان ملل متحد تهیه و تدوین . برای مثال، امروزه امین معاهداتی که تحتام اداری آن سازمان باشدترین مقالمللی و یا عالی یا سازمان بین
 گردند، دبیر کل سازمان ملل متحد است. می

دستۀ اصلی   3توان به  طرفی کامل انجام دهد. این وظایف را میالمللی دارد. وی متعهد است وظایفش را با بیوظایف امین معاهده، ویژگی بین
 تقسیم نمود: 

 وظیفۀ حفظ اسناد و مدارک مربوط به معاهده؛ .1
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 رسانی در مورد معاهده؛ وظیفۀ اطالع .2

 مان ملل مّتحد. وظیفۀ درخواست ثبت معاهده در دبیرخانۀ ساز .3

 

 المللی ورود معاهدات به نظام حقوق بین

شود که در آن معاهده معین شده  المللی وارد میگیرد و در نظام حقوق بینای به صورتی و در زمانی در زمرۀ حقوق موضوعه قرار میهر معاهده
های مذاکره رضایت خود را به التزام در قبال معاهده  طرفهای مذاکره توافق کرده باشند. در غیر این صورت، به محض آن که کلیۀ و یا طرف

 گردداالجرا میاعالم کنند، این معاهده الزم

 اجرای معاهدات 

 شود. آن در قلمرو مکان و زمان مطرح می، اجرای االجرا شدن معاهدهبعد از الزم

 اجرای معاهده در مکان 

در تمامی  شود، معاهده برای هر طرف  طریق دیگر، قصد دیگری استنباط میبه استثنای مواردی که خود معاهده، یا از  :  عهدنامه وین  ۲۹ماده  
؛ شمول جغرافیایی تام معاهدات است که این موضوع دارای استثناء است. یکی  ای که اشاره شدهدر ماده مذکور قاعده  آور است.قلمرو وی تعهد

مفاد برخی    شود.لی به استثنای مستعمرات اعمال میمستعمرات است. بدین صورت که معاهدات در همه مناطق اص  از این موارد، شرط مربوط به
قلمرو جغرافیایی معاهده  شود و  وجه کشور یا کشورهای ثالث نیز میشود بلکه آثار حقوقی آنها مت های معاهده می، نه تنها شامل طرفمعاهدات

 یابد.توسعه می

 شود:ی منتفع میالمللشکل از معاهدات بین ۲کشور ثالث به : ثالث از معاهداتانتفاع کشور 

 معاهدات  در.  است  ارتباطی  هایراه  به  مربوط  معاهدات  شود،می  انتفاع  باعث  انعقاد  محض  به  که  معاهداتی  :هبه محض انعقاد معاهد .1
  عضو  غیر  و   عضو   کشورهای  از  اعم  کشورها  همه  به  نسبت   عام  طور  به  مرور  و   عبور   حق  ،ایجاده  نقل  و  حمل  یا  و  دریایی  ارتباطات  به  مربوط 

 .شودمی اعمال یکسان( ثالث)

 ثر مقررات در معاهدات منعقده قبلی منتفع شود: أنوع  2کشور ثالث ممکن است از  :بر اساس مقررات موضوعه قبلی .2

شوند، یکدیگر را  که بر حسب آن، دو کشور متعهد می  قیدی است  ،الودادةقید دولت کامل  :( الودادکامله)قید دولت    ثر اقتصادیأ .1
ل خواهند شد، ئکشور ثالث قا  درباره  اند و یا از منافع بیشتری که بعداً ل شده ئدرباره کشور ثالث قا  از منافع بیشتر و مساعدتری که قبالً 

 . رید است نه مضبرخوردار سازند. این قید عدول از قاعده کلی، محل دیگران به حال ثالث نه مف

ای که بین کشورهایی دیگر کشور ثالث بر اساس مقررات معاهده، به موجب این اصل :ثر سیاسی )تعهد به نفع شخص ثالث(أ  .2
الملل مورد تردید است. شود. این اصل در حقوق داخلی پذیرفته شده است و در حقوق بیند شده است از حقوق خاصی منتفع میمنعق 
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، حق کشور ثالث محترم شناخته شده است در خصوص دعوای فرانسه و سوئیس در منطقه یالمللرویه قضایی بینتنها موردی که در  
 ژکس و ایالت ساووای علیا. 

  ، ای منعقد و به موجب آن منطقه ژکس و ساووای علیابدون حضور سوئیس معاهده  ۱۸۱۵مبر  : در نوااین قضیه بدین قرار بوده است که  •
  ؛ د، این بار نیز سوئیس حضور نداشت رژیم آزادی مناطق مذکور لغو ش  ۱۹۱۶یک قرن بعد با امضای معاهده ورسای  شود.  آزاد اعالم می

نمود تا رژیم سابق برگردد و از لغو جلوگیری کند، دیمان در   درخواستاما رژیم آزادی این مناطق به نفع سوئیس بود در نتیجه از دیوان  
جمله حقوق واقعی است و به طور عام صحیح و معتبر است اعم از اینکه صاحب حق در انعقاد  این قضیه اعالم کرد که حق سوئیس از

 معاهده حضور داشته باشد یا نه. 

 

 الرعایه استی که برای ثالث الزممعاهدات

آن معاهده برای کشور ،  وجود خارجی( دارند. برقرار سازندا که عینیت خارجی ) حق عینی یا حق وضعی خاصی ر   ههای یک معاهدهر گاه طرف
 حدود مرزی.  طرفی کشورها و معاهدات مربوط به سرحدات و معاهدات مربوط به بی مثالً ع است. االتباثالث الزم

 کند:وین نسبت به معاهداتی که برای کشورهای ثالث تعهداتی ایجاد می ۱۹۶۹دیدگاه کنوانسیون 

کنند. ولی استثنائاتی بر این قاعده کلی وارد است که های ثالث ایجاد نمیحق و تکلیفی برای دولت  گونهچیه  قاعده کلی این است که معاهدات
 ذکر شده است. ۱۹۶۹کنوانسیون وین   ۳۷تا  ۳۴در مواد 

اد تعهد برای آن های معاهده ایجنماید که قصد طرفیمقررات معاهده در صورتی برای ثالث ایجاد تعهد م»:  دارد کهکنوانسیون مقرر می  ۳۵  ادۀم
: یک معاهده  ۲۴  ادۀتوان بر دولت ثالث تحمیل کرد. )مهیچ گونه حق و تکلیفی را نمی«  و به طور صریح آن را بپذیرد.  دولت باشد و دولت ثالث کتباً 

شود در صورتی قابل ایجاد میکنوانسیون برای ثالث    ۳۵تعهدی که به موجب ماده    کند(رضایت وی تعهد یا حقی ایجاد نمی  برای کشور ثالث بدون
 های معاهده و دولت ثالث باشد.فسخ و جرح و تعدیل است که با رضایت طرف

 

 اجرای معاهده در زمان 

شود، ولی برخی اوقات به دلیل بروز عوامل مختلف معاهده در زمان مقرر به اجرا در  در خود آنها قید می  االجرا شدن معاهدات غالباً تاریخ الزم
 شود.و باطل یا فسخ یا معلق میآید نمی

ی مذاکره  که در معاهده مقرر شده و یا کشورها  ، معاهده به صورت و در تاریخیکنوانسیون وین  ۲۴  ۀمادبر اساس  :  تاریخ اجرای معاهدات .1
های معاهده برای تعیین زمان  با انعقاد معاهده نیست. طرف  زمانهم   االجرا شدن معاهده الزاماً شود. الزماالجرا میتوافق کرده باشند، الزم

که به محض اعالن رضایت همه  االجرا شدن معاهده در آن قید نشده باشد، اصل بر این استاگر تاریخ الزمد؛  االجرا شدن معاهده آزادنالزم
 االجراست. کننده، معاهده الزمهای مذاکرهدولت
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اهده  بینی کرده است. یک مععاهده پیشمقررات خاصی را در خصوص اجرای موقت م  ،وانسیون وینکن  ۲۵: ماده  اجرای موقت معاهده  .2
کشورهای   ـ  2  ،بینی کرده باشدمعاهده خود چنین امری را پیش  ـ  1  :شود کهاجرا می  االجرا شدن در صورتی موقتاً یا قسمتی از آن قبل از الزم 

 کننده به طریق دیگری توافق کرده باشند. مذاکره

کنوانسیون به آن پرداخته شده است. مقررات    ۳۰. این موضوع در ماده  اجرای معاهدات متوالی که ناظر بر موضوع واحد باشند . 3
 باشد: موضوع واحدی دارند بدین صورت می ناظر بر معاهدات متوالی که

 نباید مغایر با معاهده قبلی یا بعدی محسوب شود، ای تصریح کند که مشمول معاهده قبلی یا بعدی است یا آنکه  در موردی که معاهده
 دیگر مالک خواهد بود. ۀرات آن معاهدمقر 

 قبلی   ۀاجرای آن معلق نشده باشد، معاهد   بعدی نیز باشند ولی فسخ نشده یا  ۀقبلی جزو معاهد  ۀهای معاهددر موردی که همه طرف
 باشد.شود که مفاد آن با معاهده بعدی منطبق فقط تا حدودی اجرا می

 های معاهده قبلی نباشد:ه طرفبعدی شامل هم ۀهای معاهددر موردی که طرف 

 بعدی منطبق باشد ۀشود که با مفاد معاهدعمال میإقبلی تا حدودی  ۀمعاهد بین کشورهای طرف هر دو معاهده، ـ 1

ه هر دو کشور طرف آن هستند،  ای ککه فقط طرف یکی از آنهاست معاهدهبین کشوری که طرف هر دو معاهده است و کشوری    ـ  2
 ها خواهد بود.عهدات مشترک آنحاکم بر حقوقی و ت

؛ به  کننداالجراشدن و برای آینده ایجاد میثر حقوقی خود را از تاریخ الزم أاالصول، معاهدات  یعل  ت:شدن معاهداعطف به ماسبق    . 4
های معاهده قصد دیگری را مقرر کرده باشند، این موضوع در کنوانسیون  مگر اینکه طرف  شوند؛ت دیگر معاهدات عطف به ما سبق نمیر عبا

 نیست.  تعهدآوراالجرا شدن معاهده  یک معاهده قبل از تاریخ الزممقرر شده است که  ۲۸وین ماده 

 

 از لحاظ طرفین معاهده معاهدات اجرای

که در مورد آن توافق حاصل شده    های زیر استمبدأ و آغاز به اجرا در آمدن آنها، یکی از زمان  دوجانبهمعمواًل در معاهدات  :  دوجانبهمعاهدات  
 است: 

 مبادلۀ اسناد تصویب؛  خیتار از  .1

 مجلس در تنظیم اسناد تصویب؛ از تاریخ تنظیم صورت .2

 از تاریخ ابالغ دومین سند تصویب؛  .3

 مبادلۀ اسناد تصویب.از تاریخ انقضای مدتی پس از  .4
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که معمواًل زمانی است که آخرین    به التزام در قبال آن معاهده است  فین معاهدهر در صورت سکوت معاهده، از تاریخ اعالم رضایت کلیۀ ط
 طرف معاهده رضایت خود به التزام در قبال معاهده اعالم کرده است.

 ساز تفکیک قائل شد: معاهدات قراردادی و معاهدات قانوندر این مورد باید میان : چندجانبهمعاهدات 

 های معاهده، شرط ضروری به اجرا در آمدن معاهده است.، معمواًل تصویب کلیۀ طرفچندجانبهدر معاهدات قراردادی  •

المللی ـ  های بینکشورها یا سازمانشود که اگر تعداد معینی از  بینی می، در یکی از مواد پایانی معاهده پیشچندجانبهساز  در معاهدات قانون •
های سازمان ملل نه همۀ آنها ـ این معاهده را تصویب کنند، معاهده به اجرا درخواهد آمد، این تعداد در مورد معاهداتی که در چارچوب فعالیت

 قید شده است. 35شوند، متغّیرند، در اکثر موارد، رقم متحد منعقد می

 

 المللقوق بینثبت و انتشار معاهدات طبق ح

 نظام منشور ملل متحد 

( توسط یکی از اعضای سازمان ملل متحد منعقد  1945اکتبر    24االجرا شدن این منشور )المللی که پس از الزمنامۀ بینهر معاهده یا موافقت  ـ  1»
 شود، باید هر چه زودتر نزد دبیرخانه ثبت و به وسیلۀ آن منتشر گردد«

تواند در برابر ارکان  این ماده به ثبت نرسیده باشد، نمی  1المللی که طبق مقّررات بند  نامۀ بینعاهده یا موافقتهای یک مهیچ یک از طرف  ـ  2»
 «نامه استناد جویدبه آن معاهده یا موافقتسازمان )ملل متحد( 

، این وظیفه به عهدۀ امین چندجانبهدر معاهدات  های معاهده عملی خواهد شد. البته  درخواست ثبت و انتشار هر معاهده، توسط هر یک از طرف
 گذاشته شده است.

 است. گذاشتهدبیرخانۀ سازمان ملل متحد عهدنامۀ حقوق معاهدات نیز ثبت و انتشار معاهدات را به عهدۀ  

 

 (حق شرط یا تحدید تعهدحق شرط بر معاهدات )

المللی تحت هر نام و با هر عبارت، به  هر کشوری یا سازمان بین  که  شودیمای گفته  جانبهبه اعالمیۀ یک  از نظر حقوق معاهدات، حِقّ شرط
ـ صادر    چندجانبهو یا صدور اعالمیۀ جانشینی کشورها ـ معمواًل    هنگام امضا، تصویب، قبولی، تصدیق معاهده، تأیید رسمی یا الحاق به معاهده

آن معاهده در مورد اجرای همان معاهده  ییر دادن أثر حقوقی برخی از مقررات  کند و به وسیلۀ آن منظور خود را در خصوص استثنا کردن یا تغمی
بیان می به خود  باید صریح، روشنداردنسبت  یا . حِقّ شرط  از کشورها  تعدادی  از سوی  امکان حِقّ شرط مشترک  و  باشد  منّجز  و  ، مشخص 

 المللی نیز وجود دارد. های بینسازمان
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که یک    جانبهکیای  حق شرط عبارت است از بیانیه  تین عهدنامه،  1مادۀ    1(: مطابق بند  1969)  وینتعریف حق شرط مطابق عهدنامۀ  
آن قصد خود را دایر بر عدم   ۀکند و یا به وسیلد یا الحاق به یک معاهده صادر مییی أت هر نام یا عبارتی در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تدولت تح 

 دارد.ررات معاهده نسبت به خود بیان میشمول بعضی از مق

 

 نکات اساسی حِقّ شرط 

بینی شده باشد به تنفیذ ، اّما چنانچه این امر صریحًا در معاهده پیشحِقّ شرط در پذیرش یک معاهده، مستلزم ذکر آن در خود معاهده نیست .1
های معاهده از آزادی کامل در إعمال »حق های معاهده محتاج نیست؛ بنابراین در صورت سکوت معاهده، طرفو تأیید بعدی سایر طرف 

معاهدۀ مربوط به منع و   12و   9نسبت به مواد  یستیالیسوسو سایر کشورهای شرط« برخوردارند. برای مثال، اتحاد جماهیر شوروی )سابق( 
 بینی شده باشد.این موضوع در خود معاهده پیش آنکهیب ، قائل به »حق شرط« شدند، 1949دسامبر  9مورخ  یجمعدستهمجازات کشتار 

 رط« قائل شد.توان در پذیرفتن آن معاهده »حق شای منع شده باشد، دیگر نمیچنانچه حِقّ شرط در پذیرش معاهده .2

( و در 19ژنو در زمینۀ ماهیگیری )مادۀ    1958های  در پذیرش مواد معّینی مجاز نیست؛ از جمله در عهدنامه  شرطدر برخی از معاهدات، حق   .3
 (12مورد فالت قاّره )مادۀ 

با هدف و موضوع معاهده مغایر »حق شرط« اعالم شده نباید  ؛ به عبارت دیگر  تام دارداعتبار »حق شرط« با هدف و موضوع معاهده بستگی   .4
ساز و  قانونرسد که »حق شرط« در پذیرش معاهدات  به نظر میو مخالف باشد؛ زیرا در این صورت »حق شرط« باطل است؛ بنابراین چنین  

ین حِقّ شرطی انحراف زیرا چن  ،المللی هستند، آشکارا مغایر با هدف و موضوع این نوع معاهدات استکنندۀ قواعد آمرۀ بینمعاهداتی که بیان
 کند.اعتبار میاز قاعدۀ بوده و حقوق موضوعه را بی

سازماندر   .5 یک  س  مؤِسّ معاهدۀ  رکن  المللیبین  مورد  تعقیب  به  منوط  عضویت،  متقاضی  هر  سوی  از  آن،  بر  شرط«  »حق  شدن  قائل   ،
 صالحیتدار آن سازمان است.

االجرا شدن معاهده در مقابل یکدیگر ملتزم و متعهد  طرف را از زمان الزمپذیرش حق شرط یک طرف از سوی طرف دیگر معاهده، هر دو   .6
 ها قرار گیرد.کند، بدون آن که مقّررات مشمول حق شرط، در زمرۀ تعهدات طرفمی

اهده  االجرا شدن معدهد و اعتراض مانع الزماگر حق شرط یک طرف مورد اعتراض طرف دیگر واقع شود، حق شرط أثر خود را از دست نمی .7
 اعالم نماید. ن یمابیفاالجرا شدن کل معاهده در روابط کننده صریحًا مخالفت خود را با الزمگردد، مگر آن که طرِف اعتراضنمی

 ماه از تاریخ اطالع از حق شرط، یا تا زمان اعالم رضایت به التزام در قبال معاهده است، هر کدام که مؤّخر باشد. 12مهلت اعتراض   .8

 توان در هر زمان و با رعایت تشریفات خاّصی مسترد داشت.تراض به حق شرط را میحق شرط و اع .9

 : پردازیمضیح برخی عبارات تعریف حق شرط میو در اینجا به تو 
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باشد. کننده میشرطثار حقوقی یک یا چند ماده نسبت به دولت  آ  تغییرکنوانسیون و یا    ماده  کردن یک یا چند  استثنا؟  چیست  طر از شر منظو •
 : دهدبه چند طریق این کار را انجام مینده نکدولت شرط

 نماید. برای رسیدن به این هدف وادار می ای سریع،بینی مادهشیک یا چند طرف معاهده را به پی .1

 نماید. ا میامضبا پروتکل  مجلسحق شرط را در صورت .2

 کند.یمه میضمویب تصرا به سند  شرطحق  اعالمیه .3

 کند.می ضمیمهرا به سند الحاقی  شرطحق  هاعالمی .4

 طرفشود و یک یا چند  صادر  کننده  شرطاز سوی دولت    جانبهکی  اعالمیهشود که یک  زمانی ایجاد می  شرطی حق شرط: حق  حقوق  ماهیت •
  حقوقی ثر أ فاقد های معاهده طرفی سو کننده قبل از پذیرش از شرطدولت   جانبهکی اعالمیهبپذیرند،  یا صریح ضمنی به طورعاهده آن را م

 .است

، در حالی که حق شرط  ؛شودمعاهده گنجانده می  نهایی  متندر    مذاکرهی است که در حین  شروط ،  شرطید  ق و قید شرط:  ط  شر بین حق    فرق •
ین  و  معاهدهقید شرط در  ) شود.  سایرین اعالم می  بها  اعضیید یا پذیرش از سوی برخی از  أ، تالحاق  ،امضا و تصویب  شروطی است که هنگام

 بینی نشده است( پیش

است که از   جانبهو اساس تحقق حق شرط عمل حقوقی یکارت بدین معنی است که مالک  عبیا به هر عبارت: این    نامعبارت تحت هر   •
.( دارای این ..شت، یاددااعالمیه ،بیانیه)شود   وردهآا عبارتی که نام یجانبه تحت هر گیرد که این عمل حقوقی یکیسوی یک دولت انجام م

 بخشد. ببه آن  معنی خاصی نتیجه است که ماهیت حقوقی معاهده را تغییر دهد و 

 نظام به شرح ذیل وجود دارد: 2در این مورد ط: حق شر نظام حقوقی  

موافق بودند،    با آن  معاهدهکنندگان  ورتی قابل قبول بود که تمام امضا، حق شرط در صامظن  ایندر    :پذیرش به اتفاق آراء:  نظام سنتی .1
ظ  حف   هدعقینمایند. این نظریه مبتنی بر    معاهده موافقتهای  رفطتوانست به یک معاهده ملحق شود مگر اینکه تمامی  کننده نمیدولت شرط

با   چندجانبهمعاهده  ، پذیرش حق شرط نسبت به  خالصه، قبل از ایجاد جامعه ملل  به طور  است.  عهدنامه  یر ی ناپذهیتجز و    مطلقتمامیت  
های آمد. اگر پذیرش به اتفاق آراء طرفبه شمار می  المللبینم حقوق  سلَّ عرفی مُ   ۀکننده، یک قاعدهای امضا، به وسیله همه دولتجانبههمه

 کننده راه دیگری جز پس گرفتن شرط یا خودداری از عضویت ندارد.گرفت، دولت شرطمعاهده صورت نمی

پذیرش همگانی( مورد سوال بود. دیوان    ۀم سابق )قاعدوب سازمان ملل متحد، نظادر چهارچ  :نظام حقوقی معاصر در مورد حق شرط .2
عمال نیست و  إه اصل پذیرش به اتفاق آراء قابل  پذیرفتند ک  یجمع دستهی مشورتی خود در کنوانسیون منع کشتار  أی دادگستری در ر المللبین

آن حق شرط با موضوع و هدف    نکهیاتواند طرف یک معاهده باشد مشروط به  کننده میا باید جایگزین آن کرد. دولت شرطقاعده دیگری ر 
 ، آن شروط را نپذیرد. کنندهواند با اعتراض به شروط دولت شرطت ه مطابقت داشته باشد. هر دولت میمعاهد

 مفاد کنوانسیون وین در خصوص حق شرط به اتفاق آراء تصویب شده است.  ✓
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 شرطهای مختلف در خصوص حق دیدگاه

 دانند.ها میکنند و این حق را از حقوق ذاتی دولتز حق شرط نامحدود دفاع می، کشورهای سوسیالیستی اای از کشورها مانند شوروی دسته  .1

 دانند.محدود می  ،، توسل به حق شرط را برای حفظ وحدت نظام قراردادیای دیگر از کشورهادسته  .2

 ی پذیرفته شود. وجود این شرایط ضروری است:المللبینبرای اینکه حق شرط در معاهدات : شرایط پذیرش حق شرط  

های طرف معاهده برسد اعالن حق شرط باید  به اطالع دولت  ترین شرط شکلی پذیرش حق شرط این است که کتباً مهم  :شرایط شکلی  .1
یا سند تصویب تصریح شود. انصراف از حق شرط یا مخالفت    ، پروتکل الحاقیامضاانند سند  در یک سند دیپلماتیک م  ؛ ومکتوب و صریح باشد

 .باید کتبی باشد نیز با آن

تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود  یا الحاق به یک معاهده می دیی تأ  ،، پذیرشیک دولت هنگام امضا، تصویب :شرایط ماهوی .2
حق شرط    ـ  3ط فقط در موارد خاص مجاز است.  شر معاهده مقرر کرده باشد که حق    ـ  2معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد.    ـ  1  :کند مگر

 باشد.  با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته

ید یا الحاق به یأپذیرش، ت  تواند در موقع امضا، تصویب،به تعریف حق شرط در کنواسیون وین، حق شرط میبا توجه  :  زمان اعالم حق شرط 
 معاهده مطرح شود.

 .مشکالت ناشی از آن هم بسیار کم است ؛ وبهترین موقع است امضااستفاده از حق شرط در زمان  :حق شرط در هنگام امضا .1

مطلع  کننده  تدای امر از محتوای شرط دولت شرطهای متعاهد از ابکلیه طرف  ـ  1:هایی استدارای مزیت  عمال حق شرط هنگام امضاإ ✓
 کند. ن جلوگیری میروی در حق شرط و مشکالت اجرای آتی آاز زیاده ـ 2توانند موضع خود را اتخاذ نمایند.می هادولتند و شومی

کنند. در این مرحله مشکالت ویب معاهده از حق شرط استفاده میها به هنگام تسلیم سند تصگاهی دولت  :حق شرط هنگام تصویب .2
که کشورهای متعاهد    در حالی  ؛افتدطوالنی فاصله می  زمانمدتبین امضا و تصویب عهدنامه    معموالً .  امضادر مرحله  به مراتب بیشتر است تا  

امید آنها به یاس مبدل   ،رف یکی از آنها با اقامه حق شرطدر انتظار به اجرا در آمدن عهدنامه به همان شکل امضا شده هستند، ناگهان از ط
 . شودیم

ا پیوستن به عهدنامه عبارت از یک عمل حقوقی است که به وسیله آن کشوری که در مذاکرات و تهیه یحاق  ال   :هنگام الحاقحق شرط   . 3
شود که همان دهد و موجب میسلطه مقررات آن عهدنامه قرار می  ی شرکت نداشته و عضویت آن را ندارد، خود را تحت المللبینیک معاهده  

 .شودیاند، به وی منتقل م و تصویب بر عهده گرفته امضاتعهداتی را که سایر کشورها بعد از 

عیت یافته  قطهای متعاهد  حق شرط در زمان الحاق بیشتر از هر زمان دیگری دارای اشکال است. چون در این زمان معاهده از نظر دولت ✓
با شرط به منزله تحمیل مشکالت اعالم شرط در زمان الحاق  از دیگر  است. ، ایجاد محظور برای کشورهای متعاقد اصلی است. الحاق 

در برخی معاهدات اعالم شرط در مغایر است.    ،عهدنامه منعقده بین اعضای اولیه است که با مفهوم خود الحاق  جدایای جدید  دنامهعه
 . زمان الحاق ممنوع شده است
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 شرط در انواع معاهدات حق 

متعاهدین نوعی تعادل و هماهنگی   دارد و حقوق و تکالیف بین  ی: معاهده دوجانبه چون ماهیت طرفین حق شرط در معاهدات دوجانبه .1
بدین صورت است که حق شرط در مورد معاهده    المللبینت این نوع معاهدات است. نظر کمیسیون حقوق  خالف طبیع   ،د دارد، شرطوجو

 .این یک طرح جدید برای از سرگیری مذاکرات دو کشور برای تغییر مفاد معاهده است زیرا ؛مطرح نیست دوجانبه

  ؛ وحق شرط وجود دارد  در خصوصاین نوع معاهدات انعطاف بیشتری نسبت به معاهدات دوجانبه    :چندجانبهحق شرط در معاهدات   .2
 . اندشده قائل های عضوچنین حقی را برای طرف چندجانبه در برخی معاهدات

زیرا هدف از تنظیم بسیاری از ؛  مطرح است  جانبههمهحق شرط بیشتر در مورد معاهدات    ۀ لأمس  :جانبههمهحق شرط در معاهدات   . 3
به این هدف ضروری است که کشورهای بیشتری به    رسیدنی است و برای  المللبینتدوین مقررات واحد و یکنواخت    جانبههمهمعاهدات  

معاهده ملحق شوند به همین دلیل نه تنها عضویت در این معاهدات برای همه کشورها آزاد است، بلکه این حق وجود دارد که کشورهای 
 شوند شروطی را به کنوانسیون اضافه کنند.می  به معاهده ملحق که بعداً  ثالثی

صالحیتدار آن سازمان است، مگر   ، حق شرط منوط به قبول ارگانبه موجب کنوانسیون وین   :یالمللنبیهای  نحق شرط در سازما  . 4
 اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد. 

 ثار حقوقی حق شرط آ

پذیرش  شود که آن دولت در صورت  ق شرط یک دولت به وسیله دولت متعاهد دیگر موجب میحقبول    :ق شرطحآثار حقوقی پذیرش   .1
 . دنمحسوب شوطرف معاهده االجرا شدن معاهده نسبت به آنها در مقابل یکدیگر یا از زمان الزم

ق  حود و دولتی که به  خبین    شدن معاهده  االجراالزممخالفت کرده، با    شرطاگر دولتی که با حق    ط:ی مخالفت با حق شر حقوقآثار   .2
 شود.عمال نمیإ، بین آنها استکه موضوع حق شرط  معاهده اقدام کرده مخالفت نکند تنها آن قسمت و به همان میزان از مقررات شرط

زمان مسترد داشت و    هر  توان دراساس کنوانسیون وین حق شرط را میبر    شرط و از مخالفت با آن:  حق انصراف از    حقوقی آثار   . 3
لفت با مخاهمچنین  مقرر کند.    را  دیگریۀ  نحو  ،معاهدهمگر اینکه    ؛رضایت دولتی که حق شرط را پذیرفته برای انصراف آن ضروری نیست

و مخالفت با آن در صورتی    حق شرطنصراف از  ا  .ری را مقرر کندگدیۀ  نحو  ،معاهده  توان مسترد شود مگر اینکهحق شرط نیز در هر زمان می
 باشد.  ثر حقوقی است که این امر به دولتی دیگر ابالغ شدهأواجد 

 ن با حق شرط: آسیری و تمییز  اعالمیه تفت شناخ

اد به مو   را از بعضی خود ، برداشت و استنباطیید(أت ،الحاق ،امضا، تصویبای )ضمن پذیرش معاهده هادولت ی:سیر فاعالمیه تتعریف 
 گویند. «المیه تفسیریاع»کنند که به این نوع اعالمیه ای اعالم میاعالمیهطریق 

 تفسیری: یهاهیاعالمواع  ان
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 .ای که قصدش تفسیر محض استبیانیه ف:ر سیری ِص فت اعالمیه .1

، معاهده یا بخشی از آناز کل    ، الحاق یا تصویب یک معاهده را به قبول تفسیر خاصیای که یک دولتبیانیه:  مقیدسیری  فاعالمیه ت .2
 کند. ی، منوط مهای دیگرتوسط دولت

 از قرار ذیل است:  اعالمیه تفسیریهای حق شرط با تفاوت: یه تفسیریاعالماوت حق شرط با تف

 شناخته شود. ولی ممکن است اعالمیه تفسیری نسبت به آن معاهدات مجاز  ؛در کلیه معاهدات قابل اعمال نیستشرط حق  .1

 دیگرگونه الزام حقوقی برای  فاقد هر   به عبارت دیگر اعالمیه تفسیری  ؛دون اثر و اعتبار متقابل استجانبه و باعالمیه تفسیری یک عمل یک .2
حق شرط رابطه  اما حق شرط اگر از سوی یک دولت هم مورد پذیرش قرار گیرد میان آن دولت و دولت واضع    ؛های طرف معاهده استدولت

ه یک عمل شود ب   از طرف دولت مقابل پذیرفته  نکهیااست که به محض    جانبهکیشود و حق شرط یک عمل حقوقی  قراردادی برقرار می
 .شودحقوقی دوجانبه تبدیل می

 .حقوقی دارد وصفکه حق شرط  سیاسی دارد در صورتی وصفکند و ی و مواضع دولت را مشخص میخطی مشاعالمیه تفسیری  .3

 عمال حق شرط و اعالمیه تفسیری إهایی از  نمونه 

 از اعمال حق شرط: ییهانمونه •

  از حق شرط استفاده نمود. ۳ایران هنگام امضای کنوانسیون فالت قاره نسبت به ماده  ،۱۹۵۸کنوانسیون فالت قاره 

 عمال حق شرط اشاره نموده است. إکنوانسیون حقوق کودک در مورد    ۵۱  ۀماد  ،۱۹۸۹بت به کنوانسیون حقوق کودک  عمال حق شرط نسإ
 ایران به هنگام امضای کنوانسیون حقوق کودک از حق شرط استفاده نمود.

 : از اعالمیه تفسیری ییهانمونه •

   ها حق صدور اعالمیه تفسیری  کنوانسیون حقوق دریاها به دولت  ۳۱۰  ۀماد،  حقوق دریاها  ۱۹۸۲به کنوانسیون  اعالمیه تفسیری ایران نسبت
 را داده است. ایران نیز از این حق استفاده نمود.

  به معاهدات مختلفاعالمیه تفسیر به تصویب  موارد پس از صدور اعالمیه تفسیریپارلمان فرانسه در بعضی    ،ی فرانسه نسبت  ، مبادرت 
 کند. فرانسه در این موارد اعالمیه تفسیری صادر نموده است: معاهده می

 ۱۸۷۸ تونسـ به هنگام تصویب معاهده فرانسه  −

 ۱۹۲۶پرداخت دیون جنگ بین متفقین   نامهموافقتبه هنگام تصویب  −

 

 اهدات مع  سیرفت
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کلمات است به طوری که مفهوم    عبارات و  حیرصر یغ، مجمل و  وقدانان برای رفع نکات مبهمحقهنی  ذ  کاووس فعل و انفعال و    :تفسیر   مفهوم
تواند  ر عمل حقوقی میهختص معاهدات نیست بلکه  متفسیر    کنندگان استخراج و بیان شود.ی آنها منطبق با قصد و نیت تدوینو معنای واقع

ی به دلیل تفاسیر متفاوت و حتی متضاد از مندرجات المللبیناختالفات    یختفسیر معاهده از آن جهت اهمیت دارد که بر   مورد تفسیر قرار گیرد.
 . پیوندندهدات به وقوع میمعا

 مراجع صالحیتدار برای تفسیر  

 . یالمللهای بینسازمان، ج ـ المللیمراجع حقوقی بین ، ب ـیالمللمراجع دولتی بین الف ـ: یالمللبینمراجع  .1

زند. در توانند به تفسیر آنها بپرداو بهتر از هر مرجع دیگری می  آینددین معاهدات به شمار میها عاقدولتی:  المللمراجع دولتی بین •
 شکل است: 2، تفسیر به دههای عضو یک معاهصورت تفاهم و توافق دولت

  ساختن مفاهیم و عبارات معاهده انجام توانند اقداماتی به منظور روشن  های عضو می، دولتپیش از اجرای معاهده  :تفسیر پیشگیرانه
 اند( از این نوع جانبهکی های تفسیری اعالمیه) دهند،

 شکل است:  2تفسیر متعاقب به  :تفسیر متعاقب یا در حین انجام معاهده 

معاهده می  :تفسیر صریح − این    نامهموافقتتوانند  طرفین  منعقد کنند.  و  نامهموافقتتفسیری  است  تفسیری صریح  آن    ۀدایر ،  شمول 
 های پذیرنده است.محدود به دولت

 پذیرند. های دیگر را میهای عضو معاهده به طور ضمنی رویه و عملکرد دولتدر این تفسیر دولت  :تفسیر ضمنی  −

 مرجع هستند:  2المللی در تفسیر معاهدات مراجع حقوقی بین :یالملل مراجع حقوقی بین •

 شود فیصله دادن به اختالفات تشکیل می: با توافق کشورها و به منظور یالمللمراجع داوری بین. 

 حالت تفسیر را انجام   3المللی دادگستری است. دیوان نیز در  ، دیوان بینیالمللترین مرجع قضایی بینعالی  :یالمللمراجع قضایی بین
اجباری دیوان را پذیرفته و اعالمیه پذیرش را تسلیم دیوان در موردی که کشورهای طرف اختالف شرط اختیاری قضاوت  ـ    دهد: الفمی

 ـ  اری دیوان را قبول کرده باشند. ج، قضاوت اجببه موجب یکی از مواد خود معاهده  در موردی که کشورهای متعاهد   ـ  ب  کرده باشند.
خواست تفسیر در   وی معترض بوده  أاز طرفین نسبت به معنی و شمول ر   اما یکی  ؛طور قطعی صادر شده استی دیوان به  أدر موردی که ر 

 آن را کند.

یه و عملکرد آنها زیرا رو  ؛المللی مشخص نیستهای بیندر خصوص تفسیر معاهدات، صالحیت سازمان  :المللیهای بینسازمان •
است. سازمان  ـ  الف  متفاوت  از  بینبرخی  اسناد    صراحتاً ی  المللهای  تفسیر  نمودهِسّ ؤمصالحیت  کسب  را  خود  ب س  ارکان   ـ  اند. 

  ۀ لأدر صورت اهمیت مسـ    دهند. جکند، مورد تفسیر قرار میرا تنظیم میها  مفاد مقرراتی را که فعالیت آن  المللی معموالً های بینسازمان
داشت  عمومی را نیز نباید از نظر دور نگههای مجمع قطعنامهـ  طرف وجود دارد. دبی  له به یک نهاد خاِصّ أتفسیر، امکان ارجاع آن مس

 کند. ی متعدد، مفاد منشور را تفسیر میهازیرا مجمع با تصویب قطعنامه
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 .مراجع قضایی، ج ـ مراجع قانونگذاریـ  ب ،مراجع اجراییـ  الف: مراجع داخلی   .2

 مجریه(  ّوۀ)نهادهای ق یمصوبات وزارت ـ 3جه، وزارت امور خار  ـ 2، ت دولتأهی ـ 1 :مراجع اجراییالف ـ  •

 مجالس قانونگذاری :مراجع قانونگذاری ب ـ •

 پردازند.ایی به تفسیر قوانین میقض ( مراجعقانون مدنی 9ۀ ادم) ها در قانون مدنی ایراندادگاه  :مراجع قضاییج ـ  •

 

 ی الملل بیناصول ناظر بر تفسیر معاهدات 

 اصول زیر باید همواره مورد توجه واقع شود: در تفسیر معاهدات ـ از سوی هر مرجعی که باشد ـ 

نی  .1 های حقوق معاهدات آمده است: »یک عهدنامه  31قاعدۀ اساسی تفسیر، ُحسن نیت است که به صراحت در مادۀ  ت:  اصل حسن 
 ( 1معاهده باید با حسن نیت ... تفسیر شود« )بند 

 اصل انصاف .2

معاهده، آن دسته از معانی را باید پذیرفت که أثر مفید و مطلوبی بر آنها مترّتب باشد و از  در تفسیر عبارات و کلمات یک  :  اصل آثار مفید  . 3
 عهدنامۀ حقوق معاهدات(  32شوند، باید جدًا پرهیز نمود )مادۀ معنی و نامعقول منجر میتفسیرهایی که به نتایجی آشکارا بی

ای روشن است که ای روشن است، تفسیر آن الزم نیست. مقّررهی مقّررههنگامی که معن  آنچه نیاز به تفسیر ندارد، نباید تفسیر شود: . 4
 حقوق معاهدات(های عهدنامه 32نوشته شده باشد« )مادۀ  رمبهمیغ»به کلمات 

تفسیر معاهدات باید مطابق با مفاهیم عادی و متداولی که باید به اصطالحات آنها داده شود،   تفسیر طبق مفاهیم عادی و متداول: .5
 اصطالح ها این بوده که معانی خاصی از یک  های حقوق معاهدات(؛ مگر آن که محرز شود قصد طرفعهدنامه  31مادۀ    1یرد )بند  صورت گ

 های حقوق معاهدات( عهدنامه  31مادۀ  4مستفاد شود. در این صورت، آن اصطالح همان معنی خاص را خواهد داشت )بند  

 های حقوق معاهدات( عهدنامه  1معاهدات باید در چارچوب هدف و موضوع آنها انجام شود )بند  تفسیر  رعایت موضوع و هدف معاهده:   . 6

توجه به سیاق عبارات آن   ،یکی از اصول بسیار مهم و اساسی در تفسیر هر معاهده:  (CONTEXT)  توجه به سیاق عبارات معاهده . 7
شود، مشتمل است بر هرگونه توافق یا سند مرتبط با انعقاد یز میمعاهده است، سیاق عبارات، عالوه بر متن که شامل مقدمه و ضمائم ن

ها در زمینۀ تفسیر یا اجرای  ، این موارد نیز باید مورد مالحظه قرار گیرد: هر توافق مؤّخر میان طرف ، به عالوه همراه با سیاق عباراتمعاهده
د توافق   الملل در خصوص تفسیر آن است و باالخره، هر قاعدۀ مرتبط با حقوق بینها  طرف  معاهده، هر رویۀ مؤّخر در اجرای معاهده که مؤِیّ

 های حقوق معاهدات(عهدنامه 31مادۀ  4و  3، 2، 1قابل اجرا باشد )بندهای  هاکه در روابط میان طرف
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 ی الملل بینهای تفسیر معاهدات وشر 

 : ذهنی روش .1

 ، تناسب با محتوا معاهده باشدطبیعی آنها که مدرک مفهوم روشن و که  رجوع به سیاق عبارات ـ الف  •

 ، بررسی محتوای معاهده شامل کلیه اسناد مربوط به معاهده است ب ـ •

 ،شودتعاهدین بعد از انعقاد معاهده میبررسی محتوای معاهده شامل رفتار م ج ـ •

ـ • اساس  د  بر  نتوان  معا  اگر  داد، می  هدهمتن  انجام  مطلوب  مقدماتفسیر  کارهای  به  کردرج تی  توان  معمواًل شامل    .وع  مقدماتی  کارهای 
نویس و طرح اولیۀ معاهده و مکاتبات  المللی مربوط به انعقاد معاهده، پیشهای بینها و کمیسیونجلسۀ مذاکرات و مباحثات کنفرانسصورت

 رسمی کشورها در حین انعقاد معاهده است. 

اوضاع و احوال زمان   در این روشارتباط دارند،    یو اجتماعی با مناسبات سیاسی  المللبینقواعد حقوقی مندرج در معاهدات   :روش عینی .2
؛ به عبارت دیگر معاهدۀ قاعدۀ حقوقی است که هدفش حکومت بر مناسبات  در نظر گرفته شوددر هنگام تفسیر معاهده  انعقاد معاهدات باید  

تواند جدا از اوضاع و احوال مرتبط با ایجاد معاهده باشد و از نظر دیگر، این اوضاع و احوال به  ای نمیچنین قاعده  بنابراین،؛  اجتماعی است
 تواند از این اوضاع و احوال جدا باشد.المللی وابسته است. هیچ گونه تفسیری از یک معاهده نمیای به زیست جامعۀ بینطور گسترده

 

 : یابنددر صورت وجود موارد زیر خاتمه میمعاهدات : داتمعاهاختتام 

 بطالن معاهدات: .1

ت، تطمیع نماینده دول  ـ  5  تقلب  ـ  4ه،  تبااش  ـ  3  ،دولت از حدود اختیارات  ۀتجاوز نمایند ـ  ۲  ،نقض حقوق داخلی  ـ  1  :عیوب رضا  الف ـ •
 دولت، نماینده دولت( اجبار ) ـ 6

 نابرابری معاهدات ـ عدم رعایت مقررات آمره :علل دیگر ـ  ب •

 متعاهدین جانبهکیبا اراده ـ : با اراده مشترک متعاهدین سخف .2

 تعلیق معاهدات  . 3

 نظر در معاهدات اصالح و تجدید . 4

 

 شرایط اعتبار معاهدات 
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طرف  .1 اهلیت  اول:  معاهده:  شرط  حقوق  های  فّعال  تابعان  تنها  معاهدات،  حقوق  مقّررات  اساس  و بینبر  کشورهای  یعنی  الملل، 
الملل، برخی از  فّعال حقوق بین. البته در کنار تابعان  االختیار آنها از اهلیت انعقاد معاهده برخوردارندالمللی و نمایندگان تام های بینسازمان

 های حقوقی دیگر نیز تحت شرایطی دارای اهلیت انعقاد برخی از معاهدات هستند. موجودیت

رضا .2 دوم:  طرف شرط  معاهده:  یت  طرفهای  رضایت  و  اراده  آزادی  اصولاصل  از  معاهده،  انعقاد  به  معاهده  حقوق    های  بنیادین 
 معاهدات است. 

الملل یا نمایندگان نظر از اینکه توسط تابعان فعال حقوق بینای، صرفهر معاهدهشرط سوم: مشروعیت موضوع و هدف معاهده:  . 3
های معاهده( و متضّمن قصد و رضای آنها باشد، باید موضوع و هدفش نیز مشروع و قانونی باشد. )اهلیت طرفصالحیتدار آنها منعقد شود 

 شود.این شرط به عدم رعایت قاعدۀ آمره مربوط می

 

معاهدات  ر منجر به بطالن قطعی  برخی منجر به بطالن نسبی معاهدات و برخی دیگ  ،عاهدات متفاوت بودهبطالن م  موجبات:  بطالن معاهدات
 شوند. می

رهای متعاهد شود، عیوب رضا موجباتی است که رضایت کشوبه واسطه عیوب رضا فراهم می  این موجباتموجبات بطالن نسبی معاهدات:  
، اختیارات خودنده دولت از حدود  تجاوز نمای  ـ  2،  نقض حقوق داخلی  ـ  1:  یوب رضا عبارتند ازع  اعتباری آنها را به همراه دارد. را معلول ساخته و بی

نفسه ییوب رضا معاهدات فع  در موارد  ر.ال فشار به کشور یا نماینده کشوعم إاجبار به وسیله    ـ  6،  تطمیع نماینده کشور   ـ  5،  تقلب  ـ  4،  اشتباه  ـ  3
رهای متضرر قابل روند تنها از سوی کشور یا کشوان عیوب رضا به شمار میمواردی که تحت عنو   ۀبلکه قابل ابطال هستند. کلی  ؛ شوندباطل نمی

 استناد است. 

به نقض   ؛ وسازدبنیان حقوقی معاهده را متزلزل میبطالن قطعی معاهدات به سبب عواملی است که  :  معاهدات  قطعیموجبات بطالن  
 نابرابری معاهدات ـ  2، عدم رعایت قواعد آمره ـ  1 این موجبات از این قرار است:  .شوندمی  رتبطی مالمللبینقواعد بنیادین حقوق 

 معاهدات  بطالن مطلق با موجبات معاهدات الن نسبیبطموجبات تفاوت 

 به طور کلی باطل هستند. معاهدات مطلق  بطالن موجباتولی   ؛اندقابل ابطال اصوالً  معاهدات نسبی  بطالن موجبات .1

بخش از معاهده که قابل ابطال یعنی فقط آن    ؛کنندت میقابلیت جداسازی مواد معاهدات تبعی  ۀاز قاعد  معاهدات  نسبی  بطالن  موجبات .2
 کنند و کل معاهده باطل از این قاعده تبعیت نمی  معاهدات  مطلق  بطالن  موجباتها قابل اجراست، ولی  شود و سایر بخشاست، باطل می

 است.

 موجبات بطالن معاهدات 

، باید مطابق قوانین داخلی ی المللبینها، حین انعقاد معاهدات  به طور کلی پذیرفته شده است که دولتاین اصل    :وق داخلیحق  نقض .1
داخلی موجب بطالن معاهده مینظر وجود داشت که عدم رعایت قو ها میان حقوقدانان اختالفخود عمل کنند. سال یا خیر؟  انین  شود 
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مگر در مواردی   ؛به مقررات داخلی خود مدعی بطالن معاهده شونداستناد  توانند با  نمی  بر این عقیده است که کشورها  ۱۹۶۹کنوانسیون وین  
د که تجاوز بارز شواعتباری رضایت میبه حقوق داخلی در صورتی موجب بی  نقض یا تجاوز نسبت  ،کنوانسیون استثناء کرده است  ۴۶  ادهکه م

های بدون عوض داخلی و  گرفتن و دادن وام یا کمک  مثالً مربوط شود که اهمیت اساسی داشته باشد.  داخلی  ای از حقوق  باشد و به قاعده
 . قانون اساسی ایران بوده و قابل ابطال است  ۸۰شورای اسالمی صورت گیرد مخالف، اصل    خارجی از طرف دولت اگر بدون تصویب مجلس

ل از نماینده یک دولت دارای اختیارات محدودی برای مذاکره باشد و طرف مقاباگر  :  تجاوز نماینده کشور از حدود اختیارات خود .2
گاهی طرف؛  های بین طرفین معتبر استکلیه موافقتنامه  ؛طالع باشدامحدودیت اختیارات مذکور بی های معاهده  اما اگر این محدودیت به آ

 رسیده باشد معاهده معتبر نخواهد بود. 

یا سازمان بینطبق مقررات عهدنامه  :اشتباه . 3 به منزلۀ  المللی می های حقوق معاهدات، هر کشور  اشتباه موجود در یک معاهده  به  تواند 
 بطالن رضایتش به التزام در قبال آن معاهده استناد نماید، به شرط آن که:

 های مرزیمعاهدات مرزی در مورد نقشهاشتباه، رضایتش را به التزام نسبت به آن معاهده معلول ساخته باشد، برای مثال اشتباه در الف ـ 

دانسته و  المللی، وجود آن را به هنگام انعقاد معاهده مسّلم میآن اشتباه به واقعیت یا وضعیتی مربوط باشد که آن کشور یا سازمان بینب ـ  
 مبنای اساسی رضایت او به التزام نسبت به معاهده بوده است. 

 کنندۀ اشتباه، خود در ایجاد چنین اشتباهی دخیل نباشد.المللی اعالنکشور یا سازمان بینج ـ 

گاه نبوده باشد. اکنندۀ اشتباه، از احتمال یا  المللی اعالند ـ اوضاع و احوال حاکی از آن باشد که کشور یا سازمان بین  مکان بروز این اشتباه آ

ای  به نگارش متن معاهده مرتبط باشد، به اعتبار آن معاهده لطمه  ، به نگارش معاهده مربوط نباشد، اشتباهی که صرفاً شدهاعالماشتباه  هـ ـ  
ماده   همچنینها قابل تصحیح و اصالح است.  با توافق طرف  1986عهدنامۀ    80و مادۀ    1969عهدنامۀ    79سازد؛ بلکه طبق مادۀ  وارد نمی

وضعیتی باشد که به تصور یک کشور مربوط به زمان انعقاد معاهده  . اگر اشتباه مربوط به  ۱»  :دارد کهوین اعالم می  ۱۹۶۹یون  کنوانس  ۴۸
بودن رضایت خود به   اعتباریبتواند به عنوان شد، آن دولت میموجود بوده باشد و این وضعیت مبنای اساسی رضایت وی به التزام معاهده با

گاه با. اگر اشتباه در موردی باشد که کشور مزبور به آن کمک  ۲اشتباه استناد کند.   اعتباری  شد، اشتباه موجب بیکرده باشد یا از امکان اشتباه آ
 « در اعتبار آن ندارد یر یتأثاست، مربوط به عبارات متن معاهده   . اشتباهی که منحصراً ۳شود. نمی

ای سوق داده شده باشد، کشور یا سازمان المللی، بر أثِر رفتار متقّلبانۀ طرف مذاکره، به انعقاد معاهدههرگاه کشوری یا سازمان بین  تقلب: . 4
می به  مذکور  مقابل  طرف  تقّلب  به  بیتواند  تقلبعنوان  به  معاهده  قبال  در  التزام  به  خود  رضایت  بودن  کند.  ، اعتبار    49)مادۀ    استناد 

دازد.  به اشتباه بیان  دهد تا طرف دیگر را عمداً ی است که یک طرف معاهده انجام میدر واقع عمل متقلبانه عمل  ای حقوق معاهدات(هعهدنامه
 سکوت.، دروغ  ،سازیاعمال متقلبانه عبارتند از: صحنه

حالت در مورد زمانی است که    نیامثل خوب جلوه دادن کاالی معیوب و یا استفاده از عناوین ساختگی و تقلبی.    :سازیصحنهف ـ  ال •
 .برآید غفال کشوری دیگرإای جعلی یا اسناد ساختگی در صدد هبا ترسیم نقشه کشوری عمالً 
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 ر باشد. معاهده موثّ کند بلکه دروغ باید در اساس هر دروغی رضایت را معیوب نمی وغ:ر دب ـ  •

واقعیتی را از طرف  بانه است، مثل حالتی که یکی از طرفین با سکوت خود عمالً در برخی موارد در حکم عمل متقلّ  سکوت :سکوتـ  ج •
 نشود. گردانیرو دارد تا از امضای معاهده دیگر پنهان می

ت دیگر  توسط دول  میرمستقیغ، به طور مستقیم یا  نماینده ویاز طریق رشوه دادن به  اگر اعالم رضایت دولتی    :تطمیع نماینده کشور .5
کنوانسیون وین، مصادیق    بودن رضایت خود به التزام معاهده، به ارتشاء استناد کند.اعتبار  تواند به عنوان بیصورت گیرد، دولت مزبور می

 تطمیع را به ارتشاء و یا رشوه اشاره کرده است. 

رسد که معاهدات تحمیلی اعالم کرد و به نظر می  یرقانونیغ پس از جنگ جهانی اول تمایل روز افزون وجود داشته است که تجاوز را  :  باراج . 6
 اجبار کشورها ـ 2، اجبار نماینده دولت  ـ 1 شوداست. اجبار به دو شکل پدیدار می توسط متجاوز باطل

ر به امضای در صورتی که قرارداد صلحی بین کشور فاتح و مورد تجاوز با کشور مغلوب ولی متجاوز منعقد شود، اجبار و زوری که متجاوز را وادا
 تواند دلیل بطالن معاهده باشد.معاهده کرده است، نمی

.  بدانندالزامی  آن را  کشورها رعایت    ۀاست که کلی  المللبینیک قاعده کلی حقوق    آمرهقاعده  :  یالمللبیندم رعایت قواعد آمره  ع . 7
عام در تعارض    المللبینای که در زمان انعقاد با یک قاعده آمره حقوق  معاهده»دارد که:  مقرر می  ۶۴تا    ۵۳در مواد    ۱۹۶۹ن  کنوانسیون وی 

است باطل  حقوق    «باشد،  آمره  قاعده  المللبینقاعده  جامعه  عام:  اجماع  وسیله  به  که  است  بهالمللبینای  کشورها  قاعدهعنو   ی  ای ان 
اگر یک قاعده آمره حقوق   و؛  تعدیل است، پذیرفته است ژگی قابلعام با همان وی المللبینپذیر که تنها به وسیله قاعده بعدی حقوق ناتخلف

 . مزبور باشد، باطل و منفسخ است شود، هر معاهده موجودی که در تعارض با قاعده سیتأسعام  المللبین

 ز اهمیت است: ئنکاتی که در خصوص قاعده آمره حا 

 است. تعریف دقیقی از آن در کنوانسیون وین نشده .1

 قواعد آمره به شمار آورد. ۀزمر نیستند و تنها برخی از آنها در  «آمرهقواعد » المللبینتمام قواعد اساسی و الزامی حقوق  .2

 شود:ی از دو جهت توجیه میالمللبینآمرانه برخی قواعد  ۀخصیص . 3

 ،المللبینحمایت از منافع جامعه و نظام  ـ الف

 ی المللبینحمایت از منافع یک کشور در قبال تجاوزات احتمالی سایر اعضای جامعه ـ  ب

 قاعده اعتقاد به الزامی بودن( مالزمت دارد.  یعنی) المللنیبه با عنصر معنوی عرف مر آگیری قاعده شکل  . 4

ابل قبول است  ای در صورتی قمنطقه  ۀآمر   . قواعدایمنطقه  ۀی و قواعد آمر المللبین  ۀقواعد آمر   :توان تقسیم کرددسته می  2قواعد آمره را به  ✓
 ی نباشد.المللبین ۀکه مخالف قواعد آمر 
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ای که  اعتبار است، مانند عهدنامهرفین منعقد نشده باشد، باطل و بیقراردادهایی که بر اساس برابری حاکمیت ط:  های نابرابرعهدنامه .8
 شود.دیگری که تحت حمایت دولت اول است، منعقد میبین یک دولت مقتدر و دولت 

 

 : موجبات فسخ معاهدات شامل موارد زیر است: فسخ معاهدات

 معاهدات متروک ماندن    ـ  5  ،جدید  ۀآمر   ایجاد قاعده  ـ  4،  تعارض تعهدات قراردادی  ـ  3،  متعاهدین  ۀجانبیک   ۀاراد  ـ  2،  مشترک متعاهدین  ۀاراد  ـ  1
 .مسّلحانه مناقشات و جنگ اثر در معاهدات فسخ ـ 6

انقضای   ـ  ۲  ،طرفین معاهده(  اتفاق آرایتفاسخ )  ـ  ۱گیرد:  ن مورد صورت میریق در ای طخاتمه معاهدات به چند    :اراده مشترک متعاهدین .1
 .قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی ـ 6ت، احتماالت در معاهداقید  ـ ۵ ،انعقاد معاهده جدید ـ 4 ،انجام تعهدات قراردادی ـ 3، مدت معاهده 

 گیرد.تفاسخ )اتفاق آرای طرفین معاهده( صورت میعنی ؛ یاهده با تراضی متعاهدینترین نوع اختتام معساده  ✓

در تعارض با معاهده مقدم باشد و    مؤخرهر گاه مفاد معاهده    ؛ ومعاهده مقدم را ملغی کند   صراحتاً فسخ صریح زمانی است که معاهده مقدم   ✓
 قید نشده باشد، فسخ ضمنی است. مؤخرالغای معاهده مقدم در معاهده 

مگر اینکه به موجب  ؛  یکی از متعاهدین فاقد اعتبار است  ۀی بنا به ارادالمللبینفسخ معاهدات  :  معاهده  جانبهکی جانبه یا لغو  یکاراده   .2
  ـ   1  کند: معاهده را فسخ    جانبهکیتواند به طور  د. شرایطی که یکی از متعاهدین میمقررات موجود و مندرج در معاهده صورت گرفته باش

تغییر بنیادین   ـ  5ر،  یا فورس ماژو   قاهره قوه    ـ   4اساسی معاهده    نقض  ـ  3،ها در معاهداتدولت  یجانشین  ـ  2ه،  دعاهم قبلی و صریح در    شرط
 . اوضاع و احوال

 است. چندجانبهو کناره گیری و انصراف مربوط به معاهدات  دوجانبهفسخ معاهده مربوط به معاهدات  ✓

 شکال مختلفی دارد:أ گیریراف یا کناره، انصچندجانبهدر معاهدات  •

 چندجانبه گیری از برخی معاهدات امکان کناره .1

 چندجانبهاز برخی معاهدات  یر یگکنارهعدم امکان  .2

 آید و ناشی از رویدادهای خارجی است.پدید می ناپذیری است که در اوضاع و احوال خاصمانع و حالت اجتناب :فورس ماژور

 شرط الزم برای فورس ماژور 3

 حادثه غیر قابل اجتناب .1

 بینی حادثه غیر قابل پیش .2

 حادثه ناشی از یک رویداد خارجی باشد .3
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 به آن پرداخته شده است.  ۱۹۷۸ها در معاهدات در کنوانسیون وین به آن پرداخته نشده ولی در کنوانسیون دیگری در جانشینی دولت سألۀم ✓

موجود تغییر اساسی اوضاع و احوال    ؛ ونیستند  معاهدهطرفین ملزم به اجرای  گر در هنگام انعقاد معاهده باشد  ا   :تغییر بنیادین اوضاع و احوال
اوضاع و احوال مبنای اساسی رضایت   وجود  .1  مگر اینکه  ؛قرار گیرد  همورد استفادتواند مبنای فسخ یا خروج از معاهده  انعقاد معاهده نمی  در زمان

. در اثر این تغییر و یک دگرگونی اساسی در تعهداتی که به موجب معاهده هنوز قابل اجرا  ۲معاهده به التزام نسبت به معاهده است.    یهاطرف
 تند و به وجود آید.هس

ای باشد که مرز را تعیین  . اگر معاهده1  ردیقرار گاستفاده    مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد  تواندینم در دو مورد تغییر اساسی اوضاع و احوال  
ی باشد که به  ، از سوی طرفهای دیگرالمللی در قبال طرف. اگر تغییر اساسی ناشی از نقض تعهدات معاهده، یا نقض هر تعهد دیگر بین2کند.  

توانند به استناد این امر  است، نقض کند، سایر متعاهدین می  ، اصلی را که مبنای اساسی معاهدهکند. اگر یکی از متعاهدینآن تغییر استناد می
 را فسخ یا به حالت تعلیق در آورند.  معاهده

ی از طرفین، طرف دیگر را  نقض اساسی معاهده دوجانبه از سوی یک  ـ  ۱»کند:  رد نقض اساسی معاهدات را بیان میکنوانسیون وین موا  ۶۰ماده  
از   چندجانبهه  نقض اساسی معاهد  ـ   ۲به حال تعلیق در آورد.    یا جزئاً   ، معاهده را فسخ کرده یا آن را کالً به نقض مزبور  دارد که با استنادمجاز می

طرفی که از ـ    ب،  در آورند به صورت کلی یا جزییبه حالت تعلیق    فقاً معاهده را متّ   ـ  ف : الدارد کههای زیر را مجاز می، طرفسوی یکی از طرفین
به نقض عهدنقض معاهده متضرر شده اس با استناد  از معت، حق دارد  یا بخشی  به حال تعلیق در آورد. ج ، اجرای کامل  از    ـ  اهده را  هر یک 

به حال تعلیق در آورد،    یا جزئاً   کاّلً   ،ا استناد به نقض عمدی معاهده را نسبت به خودکننده حق دارد ب، به استثنای کشور نقضهای معاهدهطرف
اساسی معاهده  نقض    ـ  3  دگرگون سازد.  معاهده را اساساً مشروط بر اینکه معاهده چنان باشد که نقض اساسی معاهده از سوی یکی از طرفین،  

ز ئنظر تحقق هدف و موضوع معاهده حا  نقض موادی از معاهده که از، ب ـ  معاهدهاین رات  رغم مقرّ عراض از معاهده علیإ  ـ  : الفعبارت است از
 « اهمیت است.

توان به  ناظر بر یک موضوع واحد هستند، میدر صورت تعارض تعهدات قراردادی در دو معاهده پیاپی که  :  تعارض تعهدات قراردادی . 3
 :سلسله مراتب زیر اشاره کرد

 بر معاهده دیگر رجحان دارد.  ،ر باشدم یا موّخ المللی اعم از اینکه مقّد بین ۀن قواعد آمر معاهده متضّم  ـ الف

 ساز بر سایر معاهدات برتری دارد. نو قانو  شمولجهانمعاهدات  ـ ب

 ساز بر معاهدات قراردادی رجحان دارند.معاهدات قانونـ  ج

 کنند.اعتبار میم را بیراردادی مقّد معاهدات ق ر عمالً ّخ ؤمعاهدات قراردادی م ـ د

سیس شود، هر أعام ت  المللبینآمره جدید حقوق    ۀاگر یک قاعد»دارد:  کنوانسیون وین مقرر می  ۶۴ماده  :  جدید   ۀایجاد یک قاعده آمر  . 4
 «شود.رض با قاعده مزبور باشد، باطل میموجودی که در تعا ۀمعاهد
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یی که طرفین یک معاهده مقدم  عرفی جدیدی میان کشورها  ۀجهانی، هنگامی که یک قاعدعرفی  ۀ  طبق قاعد:  متروک ماندن معاهدات .5
این معاهده    شود وموجب عدم اجرای معاهده مقدم می  اند معمول شود، به نحوی که خصوصیت معارض قاعده عرفی و معاهده عمالً بوده

 ماند. متروک و بال اجرا می

جنگ . 6 اثر  در  معاهدات  حانه:    فسخ 
ّ
مسل مناقشات  از و  منازعه  طرفین  که  معاهداتی  خود  به  خود  فسخ  باعث  خصمانه  روابط 

و شرایط    آورندیمدر عمل بسیاری از معاهدات را در زمان جنگ حداقل به حال تعلیق در    هادولتاما  ؛  شودینم،  آن هستند  امضاکنندگان
 .شودیم غییر اساسی اوضاع و احوال، به فسخ معاهده منجر جنگ ممکن است به دلیل عدم امکان اجرای معاهده و یا ت

 

 تعلیق اجرای معاهدات 

 طرفک ییا  هاتواند نسبت به کلیه طرف معاهدات می ،(۵۸، ۷۲، ۵۷مواد )داده است  را به تعلیق اجرای معاهدات اختصاص ماده ۳وین  ۀعهدنام
 .آیدمعین به حال تعلیق در 

 معاهدات اصالح و جرح و تعدیل  

 ل موضوعی سیاسی است، بستگی دارد. های معاهده که در اصاصالح معاهده به توافق طرف

 

 یالمللبینعرف الملل: بین دومین منبع حقوق

 است که به دنبال تکرار رفتارهای یکسان شکل گرفته و ایجاد التزام کرده باشد. یاقاعده  :عرف تعریف 

آور است. شارل دو  شته و دارای قدرت قانونی و الزام، وجود دایعنی عرف بدون درج در متون حقوقی ؛مکتوب تعلق دارد  غیرق حقوله مقو به  عرف
و عملکرد به صورت   ۀکه روی  گیرد، عرف زمانی شکل میالمللبینهای سیاسی و اجتماعی است: در روابط  یشر معتقد است که عرف دارای ریشهو

تا  .  ریشه دوانیده باشد به طوری که در آن رویه ثبات منافع موجود مشهود بوده و مورد پذیرش عموم کشورها قرار گرفته باشد  جانبههمهیکسان و  
ع موجود به معنای ثبات منافع پر نفوذترین کشورهای فشد و عبارت ثبات مناا شامل تعداد کمی از کشورها میرهپایان قرن بیستم، عبارت عموم کشو

 ایفا کرده است.  المللبینقواعد حقوق   ۀد کلی نقش اساسی و مهمی در مجموعمانند ابزاری در ایجاد قواع  جهان بود. عرف مستمراً 

 المللبینشرایط وجودی عرف 

 . عنصر مادی ـ ۲عنصر معنوی یا روانی  ـ 1: شامل رف دو عنصر اساسی ع

به قاعده حقوق نیز به دنبال    عمال و رفتار هر دولت باید کردن نهادنأمادی برای ایجاد عرف کافی نیست،  عمال  أ: تکرار  عنصر معنوی  .1
توان عرف ترک فعل را وقتی می»دیوان متذکر شده است که:    در قضیه لوتوس بیان نموده است.  داشته باشد. عنصر روانی عرف را دیوان
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گاهانه بوده و دولت ممتنع خود را مکلّ آی تلقی کرد که ترک  المللبین به طور کلی عنصر روانی عرف:    «ف به ترک آن فعل دانسته باشد.ن فعل آ
 .و اعتبار کافی را جهت اجرا به عنوان یک الزام حقوقی کسب کند مقبولیت المللبیناصلی است که بر اساس آن، قاعده خاصی در روابط 

 در مدت زمان خاصی است.  المللبینعمال مشابه توسط تابعین حقوق أ تکرار مستمر و ثابت عنصر مادی: .2

 . عدم تساوی ارزش رفتارها  ـ 3، تعدد رفتارها ـ 2، تکرارشرط  ـ 1 در تشکیل عنصر مادی: مؤثرعوامل  •

ی دادگستری در المللبیندر پاسخ به این سوال که یک رفتار باید چند بار و در چند مدت تکرار شود تا شکل عرف بیابد دیوان  :  تکرارشرط   .1
و به   ، لزوماً رای مدت زمانی کوتاه جریان داشتههر چند عملی که ببه این سوال پاسخ داده است:    ۱۹۶۹قضیه فالت قاره دریای شمال  

کشورهای    ، خصوصاً عمل عمومی کشورها  طرز  ،مان کوتاهگیری عرف نیست، اما الزم است که در این مدت ز لخودی خود مانعی برای شک
 کند: گیری عرف از حیث زمان بیان میرا برای شکل  نکته 3ی فوق أیک شکل باشد. ر  عمالً  نفعذی 

  سپری شدن مدت زمانی الزم است. ی،گیری قواعد عرفبرای شکل 

 شکل باشد. هم ها متداول و عمالً تواند کوتاه باشد ولی به این شرط که رویه و عملکرد دولتاین مدت زمان می 

   اسایی منطقه شن  ،میت دولت ساحلی به فالت قاره خوداصل حاک  ماننداند  شکل گرفته   ، مواردی وجود دارد که سریعاً مورد قواعد عرفیدر
 آمیز از فضای اتمسفری.قاعده استفاده مسالمت، مایلی ۱۲یگیری ماه

 اند. انواع این رفتارها شامل:بوده مؤثرشکال مختلف بر تشکیل قواعد عرفی أها به تکرار رفتار دولت •

 شوند. نمونه  تشکیل قواعد عرفی میر زیاد باعث  رغم عدم تکرابرخی از رفتارها علی   :د آثار حقوقی سریع و آنیال مولِّ رفتارهای فعّ ـ    الف
اب کرد و  ای را پرتمسیر عبور هستند تقاضا کند سفینههایی که در  شوروی بدون اینکه از دولتاعزام سفینه توسط شوروی به فضا )آن  

 (اصل آزادی فضا شکل گرفت

 بیانگر پذیرش وجود قاعده حقوقی است:   کامالً رفتارهای    ـ  ب به ب  انفعالی که در برخی شرایط  یا عدم اعتراض نسبت  رخورد انفعالی 
 دهی قواعد عرفی دارد. فتارهای مختلف نقش بسزایی در شکل ر 

 های  ها و سازمان ها در کنفرانس، اجتماع دولت: گاهی اوقاتداردعرفی    ۀ ها در مورد یک قاعدرفتاری که حکایت از اجماع دولتـ    ج
 توان آن را به عنوان یک قاعده عرفی نپذیرفت شود که میها منجر به اجماع نظری میو تبادل نظر بین نمایندگان دولت المللیبین

توانند متعدد  ها میبه نوع رویه و عملکرد دارد. رویه بستگی    رفتارشرط تعدد    ،نباید در مفهومی محدود تعبیر شود  رفتارر:  رفتا  شرط تعدد .2
در برخی موارد سوابق محدود هستند. مثل قضیه ویمبلدون    ؛ ودیپلماتیک  های دیپلماتیک و غیر قابل تعرض بودن اماکنمصونیتباشند مثل  

 سوئز و پاناما بیابد. یهاکانالعملکردهای متعدد را در  که دیوان نتوانست رویه و

 ت.و عملکردهاس هاهی رو uniformityبودن  متحدالشکلشرط اساسی تشکیل عرف،  ✓

 .ها ضروری نیستتمامی دولت رفتاردر نظر گرفتن  ✓
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رفتارها: . 3 ارزش  تساوی  نیستند  عدم  یکسانی  ارزش  دارای  برخی    ؛رفتارها  عرف  ازبلکه  قواعد  تشکیل  در  ویژه  یآنها  جایگاه  ای از 
ارزش  ـ    2عرفی شده است.  ۀ  به وجود آمدن قاعد  منشأف بودن دولتی است که  ارزش برخی از رفتارها ناشی از اهمیت و معرِّ   ـ  1:برخوردارند

 ی است.المللبینبرخی از رفتارها به دلیل پذیرش آن به عنوان یک قاعده عرفی توسط بخشی عظیم از جامعه 

 نواع عرفا

شوند. همچنین بر اساس می  المللبینو شامل تمام تابعین حقوق    روندقواعد کلی به شمار میها  ، عرفطبق آرای قضایی  عرف جهانی: .1
عرفی اعالم کنند، عرف مذکور شامل   ۀآن قاعد  را نسبت به  توانند عدم رضایت خودها هنگام تشکیل عرف میاصلی که به موجب آن دولت

 : ب بیان کرداز این مطالتوان اصل را می 3 نیا شود.دولت معترض نمی

 شود. عمال میإو مستقل از هرگونه رضایت مستقیم  قاعده عرفی خود به خود .1

 شود عمال میإها قابل پذیرش قواعد عرفی بدون نیاز به جستجو در رفتار دولت .2

 .از شمول قواعد عرفی خارج شوند مشروط به اینکه دالیل خود را ارائه دهند توانندیم ها برخی دولت .3

با این تفاوت که دامنهای جهانی است و اصول یای همانند عرفهای منطقهعرف  ای:منطقهرف  ع .2 آنها از لحاظ   ۀکسانی دارد  شمول 
 جغرافیایی محدودتر است.

 

 المللبینسایر منابع حقوق 

اصول   ـ   1  قرار ذیل است:  این منابع ازبینی شده  ی دادگستری پیشالمللبیناساسنامه دیوان    ۳۸  اده، منابعی دیگر نیز در معالوه بر معاهده و عرف 
 عمال حقوقی یکجانبهأ ـ 4،  عدل و انصاف  ـ 3، حقوقدانان  نظراتدکترین یا و  رویه قضایی ـ  2، یحقوق کلی

یید ملل أرا که مورد ت  کلی حقوقی، اصول  دیوان»   :دارد کهی دادگستری مقرر میالمللبیناساسنامه دیوان    ۳۸  ۀماد:  یحقوق  کلی اصول   .1
ملل متمدن جهان شامل کدام اصول است؟    دیتائ؟ و نیز مورد  حال باید دید منظور از اصول چیست  «گذارد.ن جهان است، به اجرا میمتمّد 

ود  یید ملل متمدن جهان است نظریات مختلفی وجأصولی که مورد تاساسی است که عمومیت بسیار دارد. در خصوص ا  ۀاصل به معنی قاعد
آید این است که لزومی ندارد که این اصول در حقوق تمام ملل وجود داشته باشد و عدم شناسایی اصل اما آنچه از نظرات مختلف بر می؛  دارد

به   کند.دن شناسایی این اصول را اثبات میآورد و اعتقاد به اکثریت ملل متم ای وارد نمیکشور به اعتبار این اصل خدشهیک  مذکور توسط  
های بزرگ حقوقی دنیا یافت  وقی هستند که عماًل در تمام نظامو پیوسته به تفکر حق  بافتههمبهطور کلی اصول کلی حقوقی عبارتند از اصولی  

 شود: تقسیم می دسته 2این اصول کلی به  گیرد.مورد عمل قرار می المللبینشود و بنا به ضرورت در حقوق می

 اصل احترام به حقوق مکتسبه ا، اصل جبران خسارت نارو ت، اصل حسن نی د،ای به عهاصل وف : اصول کلی حقوقی مشترک 
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 اصل احترام به استقالل  ،  اصل مصونیت قضایی کشورهات،  اصل حق تعیین سرنوش،  اصل دوام کشورها:  خاص  کلی حقوقی  اصول
 اصل آزادی ارتباطات. ، کشورها

ی دادگستری این منبع به عنوان وسایل فرعی المللبیناساسنامه دیوان    ۳۸طبق م  :  ی و نظرات حقوقدانانالمللبینویه قضایی  ر  .2
تصمیمات   ـ  توان ذکر کرد: الفمی  المللبینین به عنوان منابع حقوق  یل عدم قابلیت رویه قضایی و دکتر رود. دال به شمار می   المللبینحقوق  

قل و مشخص حقوقی به شمار توان آنها را به عنوان منبع مست ی است که نمیمللالبیننفسه، از عناصر عرف  ی، فیالمللبینداوری و قضایی  
علمی   ۀزیرا کار دانشمند، هنگام تبیین عقید  ؛به شمار آورد  المللبینین با عقاید علمی از جمله منابع خالق حقوق  توان دکتر نمی   ـ  آورد. ب

 دهد.موضوع را از لحاظ علمی توضیح می دارد،ای که ابراز میو عقیده به حد کمال انتقادی استکاری 

، اصل نونی به اجرا گذارد، در این صورتی عدالت طبیعی را در مقابل عدالت قاالمللبین، قاضی  یک قضیه  ۀهرگاه در فیصل:  و انصاف   دلع . 3
  ۳توان در  . نقش و اهمیت مفهوم عدالت را میو انصاف را رعایت کرده است، در این خصوص بین حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد  عدل

 هابطال و حذف قاعد ـ 3 ،اتمام و تکمیل قاعده ـ 2، جرح و تعدیل قاعده ـ 1 زمینه شاهد بود: 

شکل قاعده حد اعال است تعدیل  که قواعد حقوق موضوعه را که به    نخستین فایده اصل عدالت و انصاف این است  :جرح و تعدیل قاعده .1
 سازد.می

ننده یا مکمل قواعد حقوقی کتکمیلبلکه این اصل    ؛ قواعد حقوقی نیست  ۀکنند: اصل عدالت و انصاف تنها تعدیلاتمام و تکمیل قاعده .2
کفایتی در حالت بی ـ 1مورد منبع حقوق است:  2اف در کند. اصل عدل و انصص حقوق موضوعه را رفع و تکمیل میباشد و نقاینیز می

 .در حالت سکوت حقوق مزبور  ـ 2،  و نقص حقوق موضوعه موجود

که اصحاب دعوی از قضات تواند باشد مشروط بر این  قواعد حقوقی نیز می  ۀکنند: اصل عدالت و انصاف ابطالابطال و حذف قاعده  .3
 و بر اساس عدالت و انصاف رسیدگی کنند.  نکنند توجهواهند به قواعد حقوقی خب

 . اختیار دیوان در استفاده از این اصل.۲موافقت اصحاب دعوی  ـ 1: المللشرط اجرای عدالت و انصاف به عنوان منبع حقوق بین 2 ✓

کر  ذ  المللبینرا در شمار منابع حقوق    جانبهکیعمال حقوقی  أی دادگستری  المللبیناساسنامه دیوان    3۸ماده  :  جانبهیک  عمال حقوقیأ . 4
 .کندنمی

کند و به سایر  ای حقوقی جدید را ایجاد میهکه وضعیت  عمل حقوقیجانبه به یک  عمل یک  :جانبهحقوقی یکعمال  أ  مفهوم •
 ه:جانبشود. خصوصیات عمل یکعمال است، اطالق میإقابل  المللبینتابعین حقوق 

 حکایت از بیان یک اراده دارد. ـ  الف 

 است و موجد حق و تکلیف است. حقوقیدارای آثار  ـ ب 

 توان به آن استناد کرد.ها و محاکم قضایی میاست که سندیت دارد و در داوری  المللبینجانبه یک منبع حق عمل یکـ  ج 
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 یکجانبه عمال حقوقیأبندی طبقه •

 جانبه ضمنی اعمال یک ـ 5، عمال مبتنی بر طرد حقوق أ ـ 4ق؛ حقود یِّ ؤعمال مأـ  3 ،جد تکالیفموعمال أ ـ 2، اعمال در حکم شرط ـ 1

، اعالن (Notificationاعالن )  :شودعمال در حکم شرط مطرح میأ   ۀتنها موردی که در زمر :  اعالن  :عمال در حکم شرطأ  .1
 2همچنین    .تواند قانونی و یا غیر قانونی باشداست. اعالن می  توسعه یافتهمروزه  ، ارفتسرزمین به کار می  اشغالبرای تصرف و    قبالً 

 . اعالن اختیاری ـ 2، اعالن اجباری ـ 1: ردنوع اعالن وجود دا

 و شناسایی   وعدهعمال موجد تکلیف: أ .2

 :داند که  ور تلقی نکرده و تنها در صورتی آن را معتبر میآجانبه، الزام عنوان یک عمل یک  دکترین کالسیک وعده را به  قول و وعده
باشد را پذیرفته  تواند موجد حقوق و تکالیف باشد جانبه مستقل که میاما حقوقدانان معاصر وعده را یک عمل یک؛  طرف مقابل آن 

 اند.شناخته

 :ها ه مفهوم عام کلمه به عملی گویند که یک کشور وجود برخی وقایع )حکومت یا دولت جدید، اسناد(، وضعیتشناسایی ب  شناسایی
 هاتیوضع،  ، اسناد، حالت شورش( و یا برخی ادعاها را قانونی دانسته و مایل است روابط حقوقی آتی خود را بر اساس وقایع)حالت جنگ

 نیست.  جانبهکیرار سازد. شناسایی یک عمل حقوقی ، برقتوسط خود شدهییشناساو ادعاهای  

جانبه که موضوع آن ترین عمل حقوقی یک، عمدهحق شرط که در معاهدات معمول است عالوه بر:  : اعتراضحقوق  دیّ مؤعمال  أ . 3
 باشد. اعتراض در نقطه مقابل شناسایی قرار دارد. یید حقوق یک کشور است، اعتراض میأت

 شود. انصرافآید، ولی محدود به آن نمیهای اختتام به شمار میانصراف یکی از روش:  عمال مبتنی بر طرد حقوق: انصراف أ . 4
به موجب تعهدات  ـ 3  ،در قالب یک رفتار مشخص و معلوم ـ 2، جانبهبه شکل یک عمل یک ـ 1شکال مختلف بیان شود: أتواند به می

 قراردادی یک کشور 

 قلمداد شود. جانبهکی  ۀتواند نوعی بیان ارادجانبه نیست ولی مینفسه یک عمل یکیهر چند ف سکوتضمنی:  جانبهکیعمال أ .5

 

 الملل : اسالم و حقوق بینششمفصل 

از دیدگاه اسالم  المللبیننهادها و موضوعات حقوق  مطالعه ،آنها قرار دادنو در کنار هم  المللبینمنظور از کاربرد عبارت اسالم و حقوق  
 . شودیمی در اسالم پرداخته الملل بیناز دیدگاه اسالم و مساله معاهدات  المللبیندر این مبحث به تعریف و منبع حقوق  است.

 به   سیره  جمع  ِسَیر  کلمۀ.  اندنامیده  «الِسَیر  علم»  را  خصوصی  و  عمومی  المللبین  حقوق  اسالمی،  فقه  ادبیات  دراسالم:    المللبینحقوق  
  الله رسول  روش  یعنی   تر؛خاص  معنای  در  تدریج  به  ولی.  شدمی  اطالق  عام  طور  به  نبوی  رفتاری  روش   به  اسالمی  تاریخ  در  و  است  روش  معنای
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  با  برخورد  در  اسالمی  دولت   رئیس  روش  معنای  کلمه   این   باالخره  و   رفت   کار  به  مسلحانه  نبرد  در  دشمن  با  ایشان  برخورد  شیوۀ   و  هاجنگ  در(  ص)
 .داد اختصاص خود به را غیرمسلمانان

 ایجاد.  است  المللیبین  روابط  در  هاانسان  حقوق  تمامی  کنندۀتأمین  و  المللیبین  روابط  بر  حاکم  قواعد  کلیۀ  دربرگیرندۀ  اسالم  در  المللبین  حقوق
 . نمود جستجو خداوندی و فرابشری ارادۀ در  را آن اصلی خاستگاه باید بلکه نیست، استوار بشر هایاراده  بر صرفاً  کامل، و جامع قواعدی چنین

 

 الملل از دیدگاه اسالممنابع حقوق بین

الملل، جدا از عنوان منابع حقوق بینبا توجه به اینکه نظام حقوقی اسالم قائل به شناخت وحدت حقوقی است، بنابراین منابع اصلی خاصی به  
شود، در آیات قرآن کریم و تفاسیر مربوط،  توان آن دسته از مقررات اسالمی را که با نام »ِسَیر« از آنها یاد میحقوق داخلی، مّدنظر نیست. البته می

های رسمی پیامبر )ص( و خلفا و ائمه )ع( به فرماندهان اند(، دستور ها )قراردادهایی که مسلمانان با غیرمسلمانان منعقد ساختهروایات، عهدنامه
 و فرمانروایان یافت.

المللی که از نظام عقیدتی اسالم ناشی گیری قواعد و مقررات حقوقی بینالملل از دیدگاه اسالم، یعنی عوامل و عناصر شکل منابع حقوق بین
در زمینۀ »ِسَیر«   به نظر اهل سنت، قیاس()یا  ن کریم(، سنت، اجماع و عقل  منابع حقوق اسالم به طور کلی عبارتند از: کتاب )قرآ  شوند.می
گردند، شاید در بررسی نهایی بتوان  المللی سخن گفت که نقش بسیار مهمی دارند، ولی جزو منابع مستقیم محسوب نمیتوان از معاهدات بینمی

شوند.  یدگاه اسالم به دو دستۀ منابع اصلی و مستقیم و منابع فرعی و َتَبعی تقسیم میالملل از دبنابراین، منابع حقوق بین؛  آنها را منبع فرعی دانست
 المللی.المللی و معاهدات بینمنابع اصلی عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع، عقل )یا قیاس( و منابع فرعی و َتَبعی عبارتند از: عرف بین

کریم( .1 )قرآن  مهم:  کتاب  کریم  اصیلقرآن  و  مترین  »آیات  ترین  اصطالح  به  است،  قانون  مثابه  به  که  آیاتی  است.  اسالم  نبع حقوق 
از میان آیات راجع به    آیه مربوط به احکام اعم از عبادات و معامالت و غیره است.  500شود. از مجموع آیات قرآن کریم  األحکام« خوانده می

 احکام، حدود نیمی به قواعد »ِسَیر« مربوط است.

یان، سنت عبارت است از گفتار یا کردار و یا تقریر پیامبر )ص( و سایر معصومین )ع( در کلیۀ امور و احکام شرعی و  به عقیدۀ شیع:  سنت .2
تقریر، یعنی تأیید و تصویب صریح یا ضمنی )به صورت عدم رد و سکوت یا رفتار تأییدآمیز( گفتار و کردار دیگران توسط معصومین    حقوقی.

شمارند، ولی شیعیان به حکم برخی از آیات قرآن اهل سنت تنها سنت نبوی را حجت می  احکام شرعی و حقوقی.  )ع( و یا نقل قول از آنان در
حدیث در    کنند.اند، به قول و فعل و تقریر ائمه اطهار )ع( نیز استناد می و احادیث متواتر از رسول اکرم )ص( که خود اهل تسنن روایت کرده

عکس در احادیث است که بسیاری از مسائل حقوقی  دارد، زیرا نص قرآن در مسائل حقوقی بسیار کم است و بهحقوق اسالم نقش اساسی  
و   و ال اْمَرأةً   و ال ِطفاًل َصغیراً   ای دارد. نمونۀ سنِت قولی یا گفتار پیامبر )ص( »ال َتْقُتلوا َشْیخا فاِنیاً سنت در »ِسَیر« نقش عمده  شود.دیده می

خوردگان فرتوت و کودکان خردسال و زنان را نکشید، )در غنائم( »سال  و أْصِلحوا و أْحِسنوا إنَّ الّله َ ُیِحبُّ الُمْحِسنیَن«  و ُضّموا َغنائَمُکم  ال َتُغّلوا
نۀ سنت فعلی یا و نمو  «کنید و رفتاری شایسته و نیکو داشته باشید که خداوند نیکوکاران را دوست دارد  سرجمعخیانت نکنید و غنائم خود را  

 سال برای پیمان ترک مخاصمه در صلح حدیبیه است.  10کردار پیامبر )ص( تعیین مدت 
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نظر دانشمندان اسالمی در یک موضوع شرعی و حقوقی را اجماع  اجماع در لغت به معنی اتفاق است و در حقوق اسالم، اتفاق:  اجماع . 3
 کریم و سنت نباشد.  گویند. اجماع در صورتی معتبر است که نّصی در قرآنمی

از نظر شیعه و برخی ِفرق اهل سنت )چون کرامتیه و معتزله(، عقل در زمرۀ منابع حقوق اسالمی است. عقل به مثابه منبعی است  :  عقل  . 4
 تواند با استفاده از آن به یک حکم یا قاعدۀ حقوقی پی برد و آن را کشف کرد. حکم عقل را دلیل یا حکم عقلی گویند. که می

به زبان ساده، هرگاه بین دو موضوع    شود.از دید اهل سنت، قیاس به عنوان منبع چهارم حقوق اسالم )به جای عقل( محسوب می:  قیاس
  شباهتی وجود داشته باشد و حکم یکی از آنها در شرع معلوم باشد، مقایسه کردن دیگری را بر آن و اثبات حکم آن )موضوع معلوم( را بر این 

 یاس گویند.)موضوع مجهول(، ق

زمان طوالنی، ناشی از عادات و رسوم اجتماعی که به تدریج خصوصیت الزامی و عرف عبارت است از تکرار عمل معین، در مدت:  عرف  .5
ـ نِصّ فقهی در مورد آن وجود   4ـ معقول باشد،    3ـ منبعث از اراده باشد،    2ـ پسندیده باشد،    1پذیرد که:  اسالم، عرفی را می  حقوقی یابد.

 توان به عرف استناد کرد.ـ مخالف و مغایر با نِصّ فقهی نباشد، زیرا با وجود نص نمی 5داشته باشد ن

المللی در اسالم، متأثر از مفهوم کلی قرارداد در اسالم است، با این تفاوت که این توافق به جای اینکه میان  مفهوم معاهدۀ بین:  معاهده . 6
 های مختلف سیاسی، بازرگانی، نظامی و امثال آنهاست. المللی در زمینههای بینکشورها یا سازمان  افراد باشد، میان کشور اسالمی با سایر

 معاهدات در اسالم دارای اعتبار و اثر حقوقی هستند که منطبق با موازین اسالمی باشد و یا حداقل خالف آنها نباشد.

 المللی در اسالماولین معاهدۀ بین

المللی در اسالم تلقی کرد،  توان به عنوان اولین معاهدۀ بینمعاهدات پیامبر )ص( با قبایل و اهالی غیرمسلمان را مییک از  در مورد اینکه کدام
های اول ظهور اسالم، میان قبایل و شهرهای شبه جزیرۀ عربستان،  ، بیان این نکته ضروری است که در سال آغازاختالف نظر وجود دارد. در  

  ای میان آنهاآمدند؛ بنابراین، انعقاد هرگونه معاهدهد نداشت و هر یک تقریبًا »واحد سیاسی« مستقلی به حساب میگونه وحدت سیاسی وجوهیچ
توان این قبیل معاهدات را نیز به عنوان المللی، میالمللی« بود، با این وجود از نظر سیر تحّول تاریخی معاهدات بینتا حدودی دارای وصف »بین

 للی محسوب داشت.الم معاهدات بین

دانند، این پیمان از حیث تاریخی )سال دوازدهم بعثت( اولین قرارداد المللی در اسالم میبرخی پیمان عقبۀ اول را اولین معاهدۀ بین:  پیمان عقبه
اسالمی تشکیل نگردیده بود، به همین پیامبر )ص( با واحدهای سیاسی عربستان )قبایل اوس و خزرج( بود، اما نظر به اینکه در آن تاریخ دولت  

 المللی« به پیمان عقبه محّل تردید است. جهت، دادن عنوان »معاهدۀ بین

تا جایی که حتی    اندالمللی در اسالم دانستهبرخی دیگر، »منشور مدینه« )منعقده در سال اول هجرت( را نخستین پیمان بین:  منشور مدینه
رسد این منشور  قلمداد کرده است. در حالی که به نظر می  یجمعدستهالمللی امنّیت  شناس سوئیسی آن را اولین معاهدۀ بیناسالم،  مارسل بوازار

المللی، زیرا در مقدمۀ آن چنین ذکر گردیده: »این پیمانی است از  بیشتر یک »قرارداد اجتماعی« و یا یک »قرارداد داخلی« باشد تا یک پیمان بین
توان آن را یک معاهدۀ بنابراین، به هیچ وجه نمی؛  ص( پیامبر خدا میان مهاجران و انصار از یک سو و یهودیان مدینه از سوی دیگر«محمد ) 

 المللی به حساب آورد. بین
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که میان دولت    توان از پیمان صلح حدیبیهالمللی در اسالم کدام است، میدر پاسخ به این پرسش که اولین معاهدۀ بین:  پیمان صلح حدیبیه
 القعدۀ سال ششم هجری منعقد گردید، نام برد.نوبنیاد اسالمی و قبیلۀ قریش در ذی 

هنگامی که پیامبر )ص( با یاران خویش برای انجام ُعمره عازم مکه بودند، لشکریان قریش مانع ورود ایشان شدند. قریشیان زمانی که محمد  
را برای مذاکره و انعقاد صلح نزد   سهیل بن عمرود و از جانب دیگر، مسلح و طالب جنگ ندیدند، )ص( و اصحاب او را مصمم به زیارت مکه یافتن

 پیامبر )ص( فرستادند. در نتیجه پیمان حدیبیه میان طرفین به امضا رسید.

عنواِن معاهده معاهده که در واقع نوعی تعهد است، متضمن خصوصیت الزامی است، در غیر این صورت،  :  اصل وفای به عهد در اسالم
اسالم در قبول   های حقوقی و اخالقی و عرفی بشری پذیرفته شده است.نخواهد داشت. اصل وفای به عهد، سالیان دراز است که در کلیۀ نظام

مان باید طبق  چنین اصلی تا بدان جا پیش رفته که آن را واجب شرعی قلمداد کرده است؛ در اسالم، معاهده تنها در برابر َخلق و خاِلق است. مسل 
 کنندۀ عهود است.که این امر تضمین  دستورات الهی که در قرآن کریم آمده، خداوند را در موقع انعقاد معاهده گواه گیرند

قرآن کریم در آیات مختلف و با عباراتی فصیح، چون »أوفوا بالعهد« و »أوفوا بالعقود«، بر اصل وفای به :  قرآن کریم و اصل وفای به عهد
 کید دارد و از آن جمله آیات:عهد تأ 

ِه ... َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا ... ؛ ولیکن نیکوکار کسی است که به خداوند ایمان آورده و چون پیمان بندد، به  »... َو لِکَنّ اْلِبَرّ َمْن آَمَن ِبالَلّ
 (177پیمانش وفا کند.« )سورۀ بقره آیه  

ذِ  َها اَلّ ُیّ
َ
ْوُفوا ِباْلُعُقوِد ...؛ ای اهل ایمان )هر عهد که با خدا و خلق بستید( به عهد و پیمان خود وفا کنید« )سورۀ مائده آ»... َیا أ

َ
 ( 1یۀ یَن آَمُنوا أ

ِه َواَل َیْنُقُضوَن اْلِمیَثاَق؛ تنها عاقالن ِذیَن ُیوُفوَن ِبَعْهِد الَلّ  ( 20شکنند« )سورۀ رعد آیۀ حق را نمی کنند و هم پیماِن اند که هم به عهِد خدا وفا می»اَلّ

ْوُفوا ِباْلَعْهِد ِإَنّ اْلَعْهَد َکاَن َمْسُئواًل؛ و به عهد خویش وفا کنید که بازخواست خواهید شد« )سوره اسراء آیۀ 
َ
 ( 34»َو أ

سورۀ    8سورۀ نحل،    91ورۀ توبه،  س  13و    12،  7،  5،  4سورۀ انفال،    70و    60،  27سورۀ انعام،    152سورۀ آل عمران،    76سورۀ بقره،    40آیات  
 سورۀ معارج نیز در این خصوص است. 32مؤمنون و 

گفتار و کردار پیامبر گرامی اسالم در همه حال حاکی از احترامی است که ایشان برای اصل وفای به عهد  :  سنت نبوی و اصل وفای به عهد
 رساند.ه اثبات میقائل بودند. احادیث معتبر و قضایای مسّلم تاریخی این مطلب را ب

 برای مثال: 

 گیرند اجرا کنند« ـ حدیث »المؤمنون عند شروطهم، مسلمانان مکّلفند شروطی که بر عهده می

دار نیست« به بیان  کند، دینکسی که به عهد خود وفا نمی  ؛کند که فرمودند: »ال دین لمن ال عهد لهاز پیامبر )ص( روایت می  أنس بن مالکـ  
 بند عهد خود نیست از دایرۀ دیانت خارج است.سی که پایتر، یعنی ک روشن
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کند که فرمودند: »إنَّ أحسَن العهد من ایمان؛ نیکویی عهد از جمله فعل مؤمنان است« به عبارت دیگر، یعنی از رسول اکرم )ص( نقل می  عایشهـ  
 نیکو عهد باشید. 

 شرایط عمومی معاهدات در اسالم 

 معاهدات در اسالم، شرایطی هستند که طبق موازین اسالمی باید رعایت شوند و عبارتند از: مقصود از شرایط عمومی 

دار آنها اهلیت طرف معاهده شدن را از دیدگاه  المللی و غیراسالمی و نمایندگان صالحیتهای بیناهلیت طرفین: کشورها و سازمان .1
 اسالم دارند.

 قصد و رضا طرفین .2

 معین بودن موضوع معاهده  .3

 عیت موضوع و جهت معاهده مشرو .4

 اجرای صیغۀ عقد )ایجاب و قبول( به هر زبان .5

 تصویب ولی امر مسلمین  .6

 رعایت قاعدۀ نفی سبیل .7

 کتبی بودن معاهده  .8

 صراحت معاهده  .9

بسته شدن  المللی در اسالم، قاعدۀ نفی سبیل است. واژۀ »نفی« به معنی یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین: رعایت قاعدۀ نفی سبیل
ُه ِلْلَکاِفِریَن .  و واژۀ »سبیل«، اصطالحًا یعنی قانون و شریعت مفهوم حقوقی و فقهی قاعدۀ نفی سبیل: خداوند به حکم آیۀ کریمۀ »َو َلْن َیْجَعَل الَلّ

ان )کفار( را بر کشورهای اسالمی و آحاد های خارجی و آحاد بیگانگ( راه هرگونه نفوذ و تسلط حکومت141َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیاًل« )سورۀ نساء آیۀ  
  ای بر مسلمانان چیره نخواهند شد. مسلمانان مسدود کرده است. در نتیجه، بیگانگان )کفار( به طور کلی و تحت هیچ شرایطی و در هیچ زمینه

ستیالء و تسّلط بیگانگان بر کشورهای نهایت اینکه، انجام هر نوع عملی و برقراری هرگونه ارتباطی )میان مسلمانان و بیگانگان( که موجب ا
 باشد.اسالمی و یا اشخاص و اموال مسلمانان شود، بر حکومت اسالمی و مسلمانان ممنوع و حرام می

اند، ولی  الوفاء، مانند عقد بیع و نکاح الزم شمردهای از فقها، زبان عربی را در قراردادهای الزم گرچه عده:  مسألۀ زبان در نگارش معاهدات
 ها و قراردادهای خارجی عقیدۀ بیشتر فقها بر آن است که زبان خاص الزم نیست، حتی ممکن است به چند زبان نوشته شود.ربارۀ پیمان د

شود، بر دو گونه است: دائم و موقت. قراردادهای منعقده  در اسالم، معاهداتی که با کشورهای خارجی منعقد می:  انواع معاهدات در اسالم
اسالمی و یا میان آنها با کشورهای تحت ذّمه، »دائمی« است، لیکن معاهداتی که کشورهای اسالمی با کشورهای غیراسالمی   میان کشورهای

نمایند، جنبۀ »موقت« دارد؛ به این عبارت که مّدِت چنین معاهداتی محدود است. اکثر فقها، مّدت را ده سال )مّدت مقرر در پیمان  منعقد می
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اما عدۀ قلیلی از آنان عقیده دارند که چون پیمان حدیبیه دو سال بیشتر دوام نداشت، بنابراین مدت معاهدات موقت نیز همان  دانند، حدیبیه( می
همچنین    طور که قباًل اشاره شد نقض پیمان پس از دو سال دلیل بارز و مشخص داشت.آید؛ همانتر میدو سال. عقیدۀ اول به نظر صحیح

نظر وجود دارد: به نظر بعضی نباید بیش از  مخاصمه باید با استناد به ضرورت، توجیه گردد. در خصوص مدت آن بین فقها اختالفمعاهدۀ ترک  
تا یک سال قرارداِد ترِک مخاصمه برقرار سازند. اقتضاء کند، مسلمانان مجازند  مشهور فقهای امامیه    چهار ماه طول بکشد و چنانچه ضرورت 

دلیل است و عقد ُمهاِدِنه بسته به اقتضای  هاِدِنه بیش از یک سال جایز نیست. ولی بعضی فقهای معاصر برآنند که این نظر بیمعتقدند که عقد مُ 
 مصلحت است و محدودیت زمانی ندارد.

ند از: تجاوز موجبات بطالن معاهده در اسالم، همان عیوب اراده و قصد و رضاست که اهم آنها عبارت:  موجبات بطالن معاهده در اسالم
 اسالمی.  نمایندۀ امام یا نمایندۀ حکومت اسالمی از حدود اختیارت، اشتباه در موضوع معاهده، توسل به اقدامات متقلبانه، اجبار نماینده یا دولت

 جانبۀ یکی از متعاهدینارادۀ یک

ا َتَخاَفَنّ  سورۀ انفال مقرر داشته است: »َو   58در قرآن مجید آیۀ  :  قاعدۀ نبذ َه اَل ُیِحُبّ اْلَخاِئِنیَن«ِإَمّ ْوٍم ِخَیاَنًة َفاْنِبْذ ِإَلْیِهْم َعَلی َسَواٍء ِإَنّ الَلّ
َ
  ِمْن ق

پیمانی( بیم داری، پس به آنان خبر ده که )پیمان( به صورتی مساوی )و طرفینی(  شکنی گروهی )که با آنان هم یعنی »و اگر از خیانت و پیمان
سورۀ توبه فرموده است: »َفَما اْسَتَقاُموا َلُکْم َفاْسَتِقیُموا َلُهْم« یعنی »تا آنان )در پیمان    7و در آیۀ    «.ا دوست نداردگسسته است؛ زیرا خدا خائنان ر 

 خود( با شما پایدارند، شما نیز بر پیمان با آنان پایدار بمانید« 

کردن، افکندن چیزی اند. نبذ یعنی پرتاب»نبذ« استنتاج کرده ای تحت عنوان قاعدۀبه موجب منطوق آیۀ نخستین و مفهوم آیۀ اخیر، فقها قاعده
 تواند بدون توافق دیگری مبادرت به نقض معاهده نماید: به سوی دیگری. مدلول قاعده این است که در فروض زیر حاکم اسالمی می

 نقض شرایط معاهده توسط طرف مقابل .1

 بیم نقض و خیانت از سوی دشمن .2

ی قاعدۀ نبذ در فرض اول ـ یعنی فرض وقوع نقض توسط دشمن ـ نیازی به حکم امام ندارد. ولی برای اجرای اجرا :  شرایط اجرای قاعده
 قاعده در فرض دوم ـ یعنی خوف خیانت ـ شرایط زیر الزم است:

جانبه ذمه، قرارداد به طور یک  الف ـ قرارداد میان دولت اسالمی با طرف مقابل از نوع موقت باشد، نه از نوع دائم. در فرض دائم، همانند قرارداد
 قابل نقض نیست.

 ب ـ قرارداد موقت ـ در فرض بیم خیانت و نه تحقق بالفعل آن ـ فقط با حکم امام قابل نقض است.

غ حیله و ج ـ اجرای قاعدۀ نبذ در فرض اخیر )بیم خیانت( و ترتب اثر بر آن، مشروط به ابالغ به طرف مقابل است. به دلیل اینکه نبذ بدون ابال 
نوشتند تصریح الله )ص( از این عمل به موجب نصوص صریح منع فرموده است. آن حضرت در عهودی که میگردد و رسولخدعه تلقی می

مرحوم    فرمودند "وفاء ال غدر فیه" البته در فرض اول ـ یعنی آنجا که طرف مقابل ابتدا نقض عهد و خیانت کرده است ـ نبذ نیاز به ابالغ ندارد.می
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گاهطبرسی، مفّسر شیعی قرآن، می سازی طرف مقابل بر قطع روابط سیاسی، مبادرت به جنگ )نمود( زیرا چنین عملی گوید: جایز نیست بدون آ
 خیانت محسوب است و در ذیل آیۀ شریفه خداوند به صراحت از خیانت منع فرموده است.

م مکررًا عمل شده است. از جمله در مورد شأن نزول آیۀ شریفه که در داستان بنی قریظه به قاعدۀ نبذ در تاریخ اسال:  تاریخی قاعدۀ نبذ  نمونه
کین  است. پیامبر با این قوم معاهده داشت مبنی بر اینکه به مشرکین کمک نظامی و تسلیحاتی نکنند؛ ولی نقض عهد کردند و سالح در اختیار مشر 

ردند و درخواست عفو نمودند. بار دیگر مجددًا با آنان معاهده برقرار شد. باز در جنگ خندق به  قرار دادند. بعد آمدند و ادعای اشتباه و نسیان ک 
 دشمنان اسالم کمک کردند و نقض عهد نمودند. این بار با نزول آیه، قاعدۀ نبذ اجرا شد.

تا موجبی برای اعالن    شودو احوال تلقی نمی  اصواًل تغییر رهبران و دولتمردان حکومت اسالمی، به عنوان تغییر اوضاع:  تغییر اوضاع و احوال
ای با بیگانگان منعقد سازد و بعدًا معلوم شود که آن  هجانبۀ معاهدات از سوی آنها باشد، ولی هرگاه یکی از کشورهای اسالمی معاهدفسخ یک

ه باشد، فریب و نیرنگ بیگانگان را به همراه دارد  معاهده بر خالف مصلحت اسالم و مسلمین بوده و بیش از آنکه خیر و صالح خلق را در بر داشت
سازد، بر حکومت برد و به مرور بیگانگان را بر آن چیره میکند و ثروت و اعتبار و استقالل مسلمانان را به تاراج میو در نتیجه زیان و فساد تولید می

با کمال قدرت و شهامت، فسخ یک ای را اعالن کند. در غیر این صورت، سایر  ۀ چنین معاهدهجانبآن کشور )اسالمی( واجب است آشکارا و 
های سیاسی و یا اقتصادی، مانند قطع روابط سیاسی و بازرگانی، آن حکومت اسالمی را مجبور به های اسالمی مکلفند سعی نمایند از راه حکومت

 اعالن فسخ نمایند. در هر صورت، چنین معاهداتی حرام و در شرع اسالم باطل است.

 

  البته )  باشم  نهاآ  زندگی  گشایگره  و  کرده  کمک  دیگران  به  تا  امداشته  آن  بر  سعی  زندگی  در!  60  دهه  متولدین  از  جنوبی  یه  هستم،  بینازاده  فاطمه
 این  بر ودهم  انتقال دیگران به  شیوا و روان زبانی به و بیافزایم امذهنی  هایاندوخته و معلومات بر  امکرده تالش شه یهم ،( تونممی که اونجایی تا

 (دیگران مشکالت مقابل در تفاوتیبی عدم  واقع در) است دیگران موفقیت گرو در نهایی سکوی به رفتن و من موفقیت و  صعود که باورم

 افرادی   معدود  از  هستند،  قضاوت  و  وکالت  اندیشه  در  رشته  این  تحصیل  ابتدای  در  که  حقوق  رشته  لینمحّص   اکثر  برخالف  :نویسنده  داستان 
 ترجیح   داشتم  جهانی  دنیای  و  المللبین  دروس  به  که  ایعالقه  و تمایل  دلیل  به  و نداشتم  کارشناسی  دوره  در  عرصه  این  به  ورود  به  تمایلی  که  بودم
 عرصه   وارد  داشتم  دوست  بهانه  و  دلیلبی  را  دادن  یاد  و  یادگیری  که  نجاییآ  از  و  دهم  ادامه  المللبین  حقوق  رشته  در  را  کارشناسی  مقطع  دادم

 گاه   هیچ  که  بود  این   شاید  شغل  این  انتخاب  دیگر  دلیل  .نمودم  تدریس  به  شروع   را  حقوق  دروس   مختلف  عناوین  و  شدم  هادانشگاه   در  تدریس
 با   همزمان  .روممی  رکود  به  رو   جدید  مطالب  یادگیری  جای  به  روز  به  روز  کردممی  فکر  چون  نداشتم  بودن  اداره  یک  کارمند  تکراری  کار  به  تمایلی

 اماراده و تصمیم از ایذره   راه مسیر خستگی اینکه بدون کردممی تدریس شهر چند در هفته یک در لوو مارکوپ همچون دکتری، مقطع در تحصیل
 و  راهنما  همنوعانم  برای  توانممی  که  شاکرم  را  خدا  و  هستم   حقوق  دانشجویان  از  زیادی  تعداد  به  یاددهی  و   ذمُّ لَ تَ   درحال   همچنان  اکنون  وبکاهد  

 . باشم راهگشا
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با موارد سهو قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده یا    mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل  اگر در حین مطالعه 
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  ایم. کمک گرفته «زادهدکتر رضای موسی عمومی المللبین حقوق هایبایستهکتاب »و  «بیگدلی

 omid_mollakarimiاینستاگرام نویسنده:   1401روزرسانی جزوه:  به 

 
یآموختهاینکه لیسـانسـم رو گرفتم مثل خیلی از دانش  از  بعدداسـتان نویسـنده:   ناـس دم؛ البته باید بگم که یه های حقوق وارد دورۀ کارـش د ـش کاِر ثابت  ارـش

ــتم که ماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می ــِت آخر بعد از دریافت مدرک هم داشـ ــیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دسـ گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسـ
ی ناـس د و یا حّتی دکتری در بهترین حالت میکارـش طِح باال توو یه اداره بشـم که نهایتًا یه حارـش اید برای خیلیخوام یه کارمنِد ـس ها  قوق خوب دریافت کنم. ـش

دیدم. همیـشه دوـست داـشتم رـسیدن به یه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوهاـشون محـسوب بـشه اما من رـسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمی
ر و کماِل رضـایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکشـم و های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غرو مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیت

ــبح کارت زدن  ــبح به ص ــتن« یا همون »ص ــس ــتم!«. از این فیلما که بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از »یه جا نش توو یه محیط بگم »تونس
حقوِق ثابت را به لقایش ببخـشم و از اّول فروردین ـشروع کنم به خوندن! البته این  اداری« فراری باـشد. خالـصه اواخر اـسفند ماه بود که تـصمیم گرفتم عطای  

تان و اطرافیان با تمـسخر بهت بگن: »تو که کاِر ثابت داری، می تیاِق ـسوزان باید اّوِل اّول توو خوِد آدم ایجاد بـشه و حتی اگه دوـس خوای بـشینی و بخونی  اـش
ــ ــد و ده  هزار تا ش ــه هزار تا َور میرکت میکه چی!«؛ یا بگن: »ص ــتم که به  کنن و نهایتًا س ــی نداری!« اطمینان نداش ــانس ــهمیه ُعمرًا ش دارن و تو بدوِن س

ام خواسـتم که توو این مسـیر کمکم الله« بگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلشـم از خانوادهموفقیت برسـم اما با خودم عهد کردم که اّول فروردین »بسـمه
ای رو آغاز کرده بودم؛ خالصـش کنم برات: »با وجوِد تماِم  هشـت ماه یه کم توقع و انتظأرشـون رو از من کم کنن. من ریسـِک شـیریِن بلندپروازانه  کنن و این

اّول برو یه   گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشـین بخری،ی خدا اوومد توو ذهنم که میام راضـی بودم!«. جملۀ یه بندهترسـی که از شـکسـت داشـتم، از تصـمیم
ـسینۀ کوچولو که رووش آرم رـسی! منم بدون معّطلی، رفتم یک ـسنجاقجاـسوئیچی برای ماـشینی که توو رویاته تهّیه کن و یقین داـشته باش که به ماـشینه می

ُاومد. مثاًل با  م که یکی یکی َبرام میهای خدا رو دیدزنن تهیه کردم. تا ـشروع کردم کمکهای کانون همیـشه روی ُکت یا مانتوـشون میکانون رو داره و وکیل
شب  ۱۱تونی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و تا  بعد از ظهر بود بهم گفت: می ۶مسؤول یه کتابخونه صحبت کردم و با وجود اینکه ساعِت کاِر اوونجا تا  

شــم؛ به فرموده  مند مینتیجه و میوۀ شــیریِن اوون زحمات بهره هم از کتابخونه اســتفاده کنی! خالصــه اینکه ایمان داشــتم اگر امروز زحمت بکشــم فردا از
های حقوقی )وکالت، قضـاوت، قرآن: »فان َمع الُعسـر، ُیسـرا«. خوشـحالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشـتم در وضـعیتی هسـتم که در تمامِی آزمون

ــیدم و می ــویت »هیأت علمی« رس ــدم و به عض ــد، دکتری( قبول ش ــدای خوام مارش ــکوت تالش کن و اجازه بده ص تنم رو با یه جمله تموم کنم: »تووی س
 موفقیتت همه جا بپیچه!«

 مالکریمی امیدموفقیِت تو؛   امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیت چشم
 پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است. 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 
Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

تم! برایتان بفرس رایگانمن بخواهید تا به را از  های حقوقیرایگان آزمونو جزواِت  بدهید  پاواتس 09352213175به شماره همراه 

ارزِش اصلِی من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی آنهاست.   !۶۰َپرِت متولِد دهۀ  امید مالکریمی هستم؛ یه حواس
و  اشتراک  یادگیری  آموختهبه  عالقهگذاشتن  با دیگران  دارم.  هایم  زیادی  می ی  را  تا روشالبته همه تالشم  به کنم  را که  هایی 

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. در حوزۀ افزایِش کیفیِت یادگیری کمک می 
به این جمله ایمان دارم: های روان« متفاوتم! من  نویسی« و »به کار بردن مثالآموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده

 خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.«»اگر موفقیِت بیشتری می 
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