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رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش به عنوان یکی از پرطرفدارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، گروه زیادی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب نموده است. دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در 
مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. منابع علمی یی 
بر  دانشجویان  و تحصیل  قرار گرفته  دانشکده های حقوق، مبنای کار  که در 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل پیدا کرده اند. این 
در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
غیر قابل انکار است. به این ترتیب ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان این رشته و نیز رشته های قریب به حقوق، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. کتبی که از یک سو، روزآمدی و از سوی 
دیگر، تناسب با نیاز دانش پژوهان در آن ها، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، 
مجموعه ای  عنوان  به  چتردانش  آزاد  عالی  آموزش  موسسه  باشد.  گرفته  قرار 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های موثری 
در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. این موسسه افتخار دارد که با 
بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، 
و  آموزش  ها، تسهیل  آن  ترین دستاورد  نماید که مهم  آثاری  تولید  به  اقدام 
تسریع یادگیری باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است که در این مسیر، بتواند 

با ارائه خدمات درخشان، شایستگی های خود را به اثبات رساند.

                               فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن انشر



پیشگفتار
خداوند متعال را شاکر و سپاسگزارم که توفیق عنایت فرمود تا مجموعه حاضر را که مشتمل بر آزمونهای 
کارشناسی ارشد )سراسری- آزاد( در رشته حقوق بین الملل است، تقدیم عالقه مندان و داوطلبان طی 
طریق در وادی رشته حقوق بین الملل )که از شاخه های نسبتاً جوان و پویای حقوق می باشد( نمایم.

وجود کتب و منابع درسی متنوع از اساتید گرانقدر حقوق بین الملل که مرجع تدریس در دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی می باشد، داوطلبان عالقمند جهت ادامه تحصیل در رشته حقوق بین الملل 
را با انبوهی از منابع مطالعاتی مواجه می سازد که در طول یک سال آماده سازی جهت شرکت در 
آزمون کارشناسی ارشد حتی فرصت مرور همه آنها امکان پذیر نمی باشد. علیهذا برخی از منابع 
موجود در رشته حقوق بین الملل به علت جامعیت و فراگیر بودن موضوعات پرداخته شده در آنها در 
طول سالهای متمادی به عنوان منبع طرح سؤال طراحان سؤال کارشناسی ارشد قرار گرفته است. 
پی بردن به اینکه کدامیک از منابع سالهای گذشته با پاسخنامه های تشریحی و ذکر منابع و کتب 
مأخوذ می بوده که در فرصتی مناسب بر آن شدم تا در جهت آمادگی الزم برای دانشجویان مجموعه 
حاضر را فراهم کرده و با ذکر منبع پاسخ های ارائه شده نسبت به معرفی مستند کتب جامع در 
این رشته )با ارائه نمودار در پایان هر فصل و نمودار کل نحوه توزیع سؤاالت مجموعه( اقدام نمایم.   
1- این کتاب فقط به طور اختصاصی برای درس حقوق بین الملل عمومی تهیه شده تا در تمرکز فکری 

دانشجو در یادگیری مباحث حقوق بین الملل عمومی کمک نماید.
2- مجموعه حاضر، مشتمل بر آزمون های کارشناسی ارشد درس حقوق بین الملل عمومی از سال 
1377 تا سال 1393 بوده که ضمن ارائه بانک سؤاالت جامع، آخرین و جدیدترین سؤاالت آزمونهای 

درس مزبور را در بر دارد.
3- پاسخهای تشریحی ارائه شده دقیقاً از منابع ذکر شده استخراج شده که ضمن تقویت اعتماد دانشجو 

به اثر حاضر به تقویت اعتماد به نفس داوطلبان در رجوع به منابع درس مرجوعی می انجامد.
4- با ارائه دو نوع نمودار آماری )موضوعی- کتب درسی( در پایان هر دو نوع آزمون سراسری و آزاد 
نسبت به معرفی کتاب و منابع جامع و نیز موضوعات درسی مهم )تست خیز( اقدام شده است که 

برای مدیریت زمان و برنامه ریزی مطالعاتی داوطلبان بسیار مؤثر می باشد.
در آخر، الزم می دانم تا از زحمات مدیریت محترم مؤسسه علمی تخصصی آموزشی عالی آزاد چتر 
دانش که در چاپ و انتشار این اثر تالش های بی شائبه ای را متقبل شده اند قدردانی و تشکر نمایم. 
امید است کتاب حاضر راهگشای داوطلبین و عالقه مندان به رشته حقوق بین الملل و گامی هر 
چند کوچک در راستای اعتالی جامعه نوپای حقوقی )بین المللی( باشد، ضمن آنکه از کلیه صاحب 
نظران استدعا دارم که ایرادات و نواقص این اثر را به دیده منت نهاده و با ارائه پیشنهادات و نظرات 

خود را اینجانب در اصالح معایب و نواقص یاری نمایند.
مسلم یعقوبی         
دی ماه 1393         
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سؤاالت و پاسخنامه
کارشناسی ارشد سراسری
از سال 1377 الی 1393



9 کارشناسی ارشد سراسری 1377

سؤاالت و پاسخنامه
کارشناسی ارشد سراسری
از سال 1377 الی 1393

1377 کارشناسی ارشد سراسری سؤاالت

1 چگونه اختالف بین المللی ممکن است در شورای امنیت مطرح شود؟
الف( توسط حداقل بیش از دو کشور عضو شده باشد.

ب( توسط یک عضو سازمان به شرطی که طرف اختالف باشد.
ج( توسط مجمع عمومی نسبت به هر موردی که صالح بداند و تصمیم بگیرد.
د( توسط یک عضو سازمان ملل که ممکن است طرف اختالف باشد یا نباشد.

2 کدام مطلب در مورد عبور ترانزیت از تنگه های بین المللی صحیح نیست؟
الف( کلیه کشتی ها و هواناوها از حق عبور ترانزیت بدون مانع از تنگه ها برخوردارند.

ب( عبور ترانزیت، شامل آزادی کشتیرانی و پرواز بر فراز تنگه ها می شود. 
دریای  از  بخشی  به  را  دریای سرزمینی یک کشور  که  است  هایی  تنگه  ترانزیت، خاص  عبور  ج( 

سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی کشور دیگر متصل می کند. 
د( عبور ترانزیت، خاص تنگه هایی است که بخشی از دریای آزاد را به بخش دیگری از دریای آزاد 

یا منطقه انحصاری اقتصادی کشور دیگر متصل می کند.

به چه  باید  است کشورها  عادی  افراد  اعمال  از  ناشی  که  مورد مسئولیت کشورها  در   3
وظایف اساسی عمل کنند تا بطور کامل از مسئولیت مبری باشند؟

الف( به وظایف پیش گیری از حادثه و تعقیب مجرمین عمل کنند.
ب( به وظایف پیش بینی و پیش گیری، تعقیب و مجازات مجرمین عمل کنند.

ج( به خصوصیت قابل پیش بینی بودن حوادث و شخصیت فرد بیگانه توجه کنند.
د( به مسائل مربوط به موقعیت زمانی و مکانی در ارتباط با اتباع بیگانه توجه کنند.

4 در مورد معاهدات بین المللی کدام مورد نادرست است؟
الف( معاهدۀ مؤخر در صورت تعارض، معاهدۀ مقدم را نسخ می کند.

ب( معاهدۀ مؤخر در هر صورت معاهدۀ مقدم را نسخ می کند.
ج( معاهداتی که متضمن قواعد آمره بین المللی هستند در صورتی که با معاهدۀ مقدم از هر نوع در 

تعارض باشند، آنها را نسخ می کنند.
د( اگر معاهده ای که موجود باشد و قاعدۀ آمره جدیدی بوجود آید که با بخشی از آن معاهده در 

تعارض باشد، فقط باعث بی اعتباری آن بخش از معاهده می گردد.

5 در کدام مورد یک کشور مسؤول نقص و بی نظمی و اختالل در سازمانهای قضائی و آیین 
دادرسی خود نمی باشد؟

الف( اشتباه قضات
ب( عدم استقالل قضات 
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ج( عدم برخورداری قضات از معلومات حرفه ای 
د( رسیدگی و محکومیت بیگانگان توسط یک دادگاه اختصاصی و استثنایی 

6 کدام شیوه برای جبران خسارت معموالً در مراجع صالحیت دار قضایی و داوری مورد 
استفاده قرار نمی گیرد؟

الف( اجرای مجازات افراد خاطی و مسؤول در کشور زیان دیده 
ب( اجرای مجازات در داخل کشور و پرداخت غرامت

ج( ارضای خاطر از طریق اخالقی
د( اعادۀ شیء به وضع اولیه 

7 قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی چه تأثیری بر یک معاهدۀ دو جانبه دارد؟
الف( اگر قطع رابطۀ دیپلماتیک و کنسولی در پی جنگ بین دو کشور رخ دهد باعث فسخ معاهده 

بین دوکشور می شود.
ب( این مسأله طبیعی است که قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی باعث فسخ معاهده موجود بین 

طرفین می شود.
ج( جز در مواردی که رابطۀ دیپلماتیک برای اجرای معاهده ضروری است قطع این رابطه تأثیری بر 

روابط حقوقی به موجب معاهده ندارد.
د( قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی در هر صورت باعث تعلیق معاهده می شود.

8 به موجب کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات کدام مورد در خصوص تغییر 
اساسی اوضاع و احوال صحیح می باشد؟

به  بنابراین در صورتیکه آن شرایط  اوضاع و احوال خاص منعقد شده  الف( چون معاهده در یک 
صورت بنیادین تغییر کند، هر یک از طرفین می توانند یک جانبه آن را فسخ کنند.

ب( اصوالً در حقوق بین الملل جدید به خاطر سوء استفادۀ احتمالی برخی از کشورها اصل تغییر 
بنیادین اوضاع و احوال مورد قبول نمی باشد.

ج( اصل بر این است که تغییر اساسی اوضاع و احوال در صورت استناد یکی از طرفین می تواند 
مبنای فسخ قرار گیرد مگر در معاهدات مرزی.

د( اصل بر این است که تغییر اساسی اوضاع و احوال که حدوث آن توسط طرفین معاهده پیش بینی 
نشده نمی تواند مبنای فسخ قرار گیرد مگر در موارد معین شده.

9 کدام نهاد از گروه بانک جهانی نیست؟
ب( آژانس تضمین چند جانبه سرمایه گذاری ها الف( انجمن بین المللی توسعه 

د( صندوق بین المللی پول  ج( شرکت مالی بین المللی  

10 اهلیت هر سازمان بین المللی در انعقاد معاهدات بین المللی ناشی از چیست؟
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ب( شخصیت حقوقی سازمان  الف( رویه عمومی سازمان   
د( قصد بعدی متعاهدین ج( قواعد خاص آن سازمان  

11 کدام کمیته از کمیته های اصلی مجمع عمومی محسوب نمی شود؟
ب( خلع سالح الف( سیاسی- امنیتی   

د( اجتماعی و فرهنگی ج( حقوقی   

12 کدام منبع از لحاظ اجرایی نسبت به معاهدات جنبۀ فرعی و ثانوی دارد؟
ب( رویه قضایی الف( اصول کلی حقوقی  

د( دکترین ج( عرف   

13 آیا امکان استفاده از شرط )تحفظ( در مورد سند مؤسس سازمان بین المللی وجود دارد؟
الف( نه، چون که به تمامیت سند لطمه می زند.

ب( نه، چون سازمان بین المللی دارای شخصیت حقوقی است.
ج( بلی، مشروط بر اینکه حتماً مشخص شده باشد.

د( بلی، مشروط بر اینکه نهاد ذیصالح سازمان بین المللی موافقت نماید.

14 دفاع تا چه زمانی مشروع محسوب می شود؟ تا زمانیکه:
ب( دبیر کل اقدام نماید. الف( اکثریت دولتها اقدام نمایند.  

د( مجمع عمومی اقدام نماید. ج( شورای امنیت اقدام نماید.  

ماوراء جو  ای در فضای  آزمایش سالح های هسته  منع  معاهده 1963 که موضوع آن   15
است، در آغاز بوسیله کدامین کشورها به امضاء رسید؟
الف( ایاالت متحده آمریکا- اتحاد جماهیر شوروی- انگلستان

ب( ایاالت متحده آمریکا- اتحاد جماهیر شوروی
ج( ایاالت متحده آمریکا- انگلستان- اتحاد جماهیر شوروی- فرانسه 

د( انگلستان- ایاالت متحده آمریکا

16 زمانی یک معاهده برای کشور ثالث الزم االتباع می شود که معاهده بوجود آورنده یک 
وضع حقوقی .......... باشد.

الف( ارتفاقی     ب( دینی          ج( عینی     د( صیانتی

17 قاضی اختصاصی یا موقت )Ad hoc( در دیوان بین المللی دادگستری کیست؟
الف( قاضی منتخب طرفین در دیوان به شرط عدم وجود قاضی تبعه یا یکی از آنها

ب( قاضی منتخب طرفین دعوی در دیوان به شرط توافق قبلی آنها
ج( قاضی منتخب طرفین دعوی در دیوان در دعوی خاص و بنا به مورد 

د( قاضی علی البدل در مواردی که قضات اصلی در دادرسی شرکت ندارند.
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18 اگر کشوری در حل اختالف میان دو کشور مداخله نموده و با ارائه پیشنهاداتی سعی 
نماید طرفین را به انجام مذاکرات مستقیم دو جانبه و فیصله اختالف ترغیب کند، این 

روش حل اختالف را چه می نامند؟
الف( آشتی           ب( پایمردی      ج( سازش           د( میانجی گری

19 نظریه محض حقوقی )نظریه کلسن( چیست؟
الف( حقوق، علمی غیر مستقل است.
ب( حقوق، علمی ناب و کامل است.

ج( حقوق، را باید به عنوان جمع حق مد نظر قرار داد.
د( حقوق، هیچ گونه ارتباطی با عوامل غیر حقوقی ندارد.

20 حقوق بین المللی پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارد؟
ب( در یک سطح با حقوق داخلی قرار دارد. الف( برتر از حقوق داخلی است.  

د( هیچ گونه ارتباطی میان آنها نیست. ج( پایین تر از حقوق داخلی قرار دارد. 
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1377 کارشناسی ارشد سراسری مه پاسخنا
آن  ادامه  که  اختالف  طرفین  متحد،  ملل  منشور  ماده 33   1 بند  برابر  گزينه د صحيح است.   1
ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، 
یا سایر  ای  منطقه  ترتیبات  یا  نهادها  به  توسل  و  قضایی  داوری، رسیدگی  میانجیگری، سازش، 
وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود، در صدد جستجوی راه حلی برای آن اختالف باشند در 
غیر این صورت شورا می تواند خود راساً یا به درخواست مجمع عمومی و یا دبیر کل سازمان ملل 

متحد، اقدامات الزم را طبق مفاد منشور انجام دهد.
)حقوق بین الملل عمومی- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، چاپ 23- تهران گنج دانش- ص 

509 و 510(
2 گزينه ج صحيح است. برابر ماده 37 عهدنامه 1982 حقوق دریاها، تنگه های بین المللی )دارای 
از  المللی هستند و بخشی  از: تنگه هایی که در خدمت کشتیرانی بین  حق ترانزیت( عبارتست 
دریای آزاد یا منطقه انحصاری را به بخش دیگری از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی پیوند 
المللی را بیان داشته، تعریف  می دهند. در گزینه های 3 و 4 سؤال که تعریف تنگه های بین 
مندرج در بند 4 با کمی اغماض دقیق تر می باشد، لذا گزینه غلط در تعریف تنگه های بین المللی، 

گزینه »3« می باشد.
)حقوق بین المللی عمومی- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی- منبع پیشین- ص 383(

3 گزينه ب صحيح است. اصوالً رفتار یا اعمال اشخاص خصوصی- اعم از حقیقی یا حقوقی را نمی 
توان به عنوان عمل خالف بین الملل محسوب و به کشور منتسب نمود و او را مسوول شناخت. 
)مفهوم مخالف ماده 5 طرح پیش نویس مسوولیت بین المللی دولتها( با این حال ممکن است از 
مواردی اعمال و رفتار اشخاص عادی در قلمرو یک کشور، موجبات مسوولیت بین المللی آن کشور 
از وقوع  از عدم پیش بینی و پیشگیری  اینکه اگر رفتار اشخاص ناشی  را فراهم نماید. از جمله 
تخلف و یا عدم کفایت کنترل یا کوتاهی یا عدم مراقبت الزم در این امر از اگر سوی ارکان دولتی 
باشد. بنابراین دولتها جهت مبّری شدن از مسوولیت بین المللی ناشی از اعمال اشخاص خصوصی 
دو وظیفه اساسی دارند. وظیفه پیش بینی و پیشگیری )اعمال خالف اشخاص خصوصی( و وظیفه 

تعقیب و مجازات )اشخاص خصوصی خاطی(.
)حقوق بین المللی عمومی- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی- منبع پیشین- ص 479(

4 گزينه ب صحيح است. نسخ معاهده مقدم توسط معاهده مؤخر، به دو صورت صریح و ضمنی 
صورت می گیرد.

را در همان موضوع منعقد  معاهده دیگری  بعداً  الف- نسخ صریح: هر گاه طرفهای یک معاهده 
نمایند، معاهده مقدم خاتمه یافته تلفی خواهد شد.

ب- نسخ ضمنی: نسخ ضمنی خود به دو صورت تحقق می یابد:
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1( هر گاه از معاهده مؤخر چنین برآید یا به گونه دیگری مسلّم شود که طرفهای آن معاهده، قصد 
آن داشته اند که موضوع تابع معاهده مؤخر باشد.

2( هر گاه مقررات معاهده مؤخر با مقررات معاهده مقدم مباینت )تعارض( داشته باشد، به گونه 
ای که هر دو معاهده، همزمان قابل اجرا نباشد.

لذا نظر به موارد فوق گزینه 2 که در هر حال معاهده مؤخر را ناسخ معاهده مقدم می داند غلط 
بوده و صحیح نمی باشد که خواسته سؤال نیز تعیین گزینه غیر صحیح بوده است. سایر گزینه ها 

)3، 1 و 4( وفق مقررات عهدنامه های حقوق معاهدات می باشند.
)حقوق بین المللی- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی- منبع پیشین- ص 156(

5 گزينه الف صحيح است. از جمله مهمترین اعمال منتسب به مسوولین قضایی کشورها که از 
حیث بین المللی خالف محسوب می شود، استنکاف از احقاق حق بیگانگان است. 

این نوع استنکاف از احقاق حق دارای اشکال گوناگون به شرح زیر است:
خودداری از قبول دعاوی و شکایات بیگانگان. 2( نقص و بی نظمی در سازمان های قضایی و آیین 

دادرسی
قضاوت و حکمی که ناعادالنه بودن آن آشکار باشد. البته اشتباه در قضاوت موجب مسوولیت دولت 
ها نیست. شارل روسو معتقد است؛ چنانچه اشتباه در کمال حسن نّیت رخ داده باشد، کشورها 

مسوول نیستند زیرا هیچ کشوری ارزش ذاتی حکم و اشتباه قضایی را تضمین نمی کند. 
)حقوق بین الملل عمومی- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی- منبع پیشین- ص 477(

به  اعاده وضعیت  از:  عبارتند  الف صحيح است. در مجموع، روش های جبران خسارت  6 گزينه 
از عمل متخلفانه(، جلب رضایت زیان دیده )عذرخواهی، اعالن تأسف، جلب  حالت سابق )قبل 
رضایت خاطر اخالقی(،  قطع و عدم تکرار عمل متخلفانه بین المللی، اقدامات متقابل و باالخره 
پرداخت غرامت. لذا تمامی موارد فوق به نوعی در گزینه های 3، 2 و 4 سؤال ذکر شده، لیکن 
زیان دیده( جزء روش های  افراد خاطی در کشور  )اجرای مجازات  موضوع مندرج در گزینه 1 

جبران خسارت نیست.
)حقوق بین المللی عمومی- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی- منبع پیشین- ص 495 و 497(

7 گزينه ج صحيح است. برابر ماده 63 عهدنامه های حقوق معاهدات، چنانچه پس از انعقاد معاهده، 
روابط دیپلماتیک یا کنسولی قطع شود، این رویداد خدشه ای به روابط حقوقی که از طریق معاهده 
میان طرفین روابط دیپلماتیک یا کنسولی برقرار شده وارد نخواهد ساخت، مگر آنکه وجود این 
روابط )دیپلماتیک و کنسولی( برای اجرای معاهده ضروری باشد. در این صورت معاهده فسخ می 

گردد یا اجرای آن به حالت تعلیق در می آید.
)حقوق بین الملل عمومی- دکتر محمد رضا بیگدلی- منبع پیشین- ص 161 و 162(

در  را  معاهده  وین خواست طرفهای  معاهدات 1969  ماده 62 حقوق  8 گزينه ب صحيح است. 
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استناد به تغییر بنیادین اوضاع و احوال جهت فسخ یا کناره گیری از معاهده را محدود نموده است.
استناد به فسخ معاهده یا کناره گیری از آن به استناد و تغییر بنیادین اوضاع و احوال مجاز نمی 

باشد، مگر اینکه:
1( وجود آن اوضاع و احوال، مبنای اساسی رضایت طرفهای معاهده به التزام نسبت به معاهده 

بوده باشد.
2( آن تغییر، نتیجه اش تغییر کامل شمول تعهداتی باشد که به موجب معاهده، اجرای آنها کماکان 

باید ادامه می یافت.
نکته: با وجود دو شرط فوق نمی توان در دو مورد زیر به تغییر بنیادین اوضاع و احوال برای فسخ 

و کناره گیری معاهدات سود جست:
الف- معاهدات مربوط به سرحدات )مرزها( باشد ب- کشور استناد کننده به تغییر بنیادین اوضاع 

و احوال خود در این تغییر نقش داشته باشد.
)حقوق بین الملل عمومی- محمد رضا ضیایی بیگدلی- منبع پیشین- ص 160(

9 گزينه د صحيح است. بانک جهانی مشتمل بر پنج نهاد بین المللی مستقل است که عبارتند از: 1( 
بانک بین المللی برای ترمیم و توسعه 2( شرکت مالی بین المللی 3( انجمن بین المللی توسعه 4( 
مرکز بین المللی فیصله اختالفات ناشی از سرمایه گذاری 5( آژانس )مؤسسه( چند جانبه سرمایه 
گذاری، لیکن صندوق بین المللی پول )گزینه 4( خارج از گروه بانک جهانی است و خود صندوقی 

مستقل است که کشورهای عضو را در مسائل مالی و پولی راهنمایی می کند.
)حقوق بین المللی عمومی- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی- منبع پیشین- ص 252 و 253(

10 گزينه ب صحيح است. سازمانهای بین المللی با توجه به شخصیت حقوق مستقلی که دارند می 
توانند به انعقاد معاهدات اقدام کرده و در حدود مقررات، آن معاهده را فسخ، تعلیق و یا بی اعتبار 
کنند. سازمان های بین المللی در حدود مصوبات و قطعنامه های پذیرفته شده به موجب اساسنامه 

و رویه های مشخص سازمان قادر به انعقاد معاهدات هستند.
اول- نشر دادگستر- 1376- ص  باقر میرعباسی- جلد  المللی عمومی- دکتر سید  بین  )حقوق 

150 و 151(
11 گزينه الف صحيح است. به منظور تسهیل فعالیتها، مجمع عمومی دارای کمیته های اصلی شش 

گانه به شرح ذیل است:
1( کمیته خلع سالح و امینت بین المللی 2( کمیته اقتصادی و مالی 3( کمیته اجتماعی، انسانی و 
فرهنگی 4( کمیته ویژه سیاسی و استعمار زدایی 5( کمیته امور اداری و بودجه 6( کمیته حقوقی 
عنوان گزینه 1 )کمیته سیاسی- امینتی( جزء کمیته های مجمع عمومی به شرح فوق نیست و 

گزینه »یک« صحیح می باشد.
)حقوق بین المللی عمومی- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی- منبع پیشین- ص 245(
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الملل  بین  از منابع مستقل حقوق  12 گزينه الف صحيح است. هر چند اصول کلی حقوقی یکی 
محسوب می گردد، لیکن حدود تأثیر آن به مراتب کمتر از معاهده و عرف است. اصول کلی حقوقی 
در صورتی نقش سازنده ای ایفا می نماید که با یک قاعده معاهده ای یا عرفی بین المللی مواجه 
نگردند و مغایرتی با آنها نداشته باشند. )در واقع اصول کلی حقوقی نسبت به منابع معاهده ای 

جنبه فرعی و تکمیلی دارد.(
)حقوق بین الملل عمومی- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی- منبع پیشین- ص 182(

13 گزينه د صحيح است. قایل شدن )حق شرط( در مورد معاهدۀ مؤسس یک سازمان بین المللی از 
سوی هر متقاضی عضویت، منوط به تصویب رکن صالحیت دار آن سازمان است )ماده 20 عهدنامه 

های حقوق معاهدات(
)حقوق بین الملل عمومی- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی- منبع پیشین- ص 127 و 128(

14 گزينه ج صحيح است. برابر ماده 51 ملل متحد ))در صورت وقوع حملۀ مسلحانه، علیه یک عضو 
ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات الزم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به 
عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی و طبیعی دفاع مشروع از خود - انفرادی یا 

دسته جمعی – لطمه ای وارد نخواهد ساخت ...((
لذا اقدامات اعضا در مقابل تجاوز تا اقدام شورای امنیت دفاع مشروع تلقی می گردد.

)حقوق بین الملل عمومی- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی- منبع پیشین- ص 546(
15 گزينه الف صحيح است. برای اولین بار در 5 اوت 1963 معاهده منع جزئی آزمایش های هسته ای 
)PTBT( مبنی بر منع آزمایش های هسته ای در جو، ماورای جو و زیر آب توسط انگلستان، اتحاد 
جماهیر شوروی سابق و ایاالت متحده آمریکا به امضاء رسید، این نخستین معاهده بین المللی بود 

که به طور غیر مستقیم گسترش سالح های هسته ای را تحت تأثیر محدود کننده قرار می داد.
و  مطالعات  مؤسسه  نادر ساعد-  ای-  نظام عدم گسترش سالحهای هسته  و  الملل  بین  )حقوق 

پژوهش های حقوقی- ص 305(
16 گزينه ج صحيح است. دسته ای از معاهدات صرف نظر از اینکه برای کشورهای ثالث منافعی در 
برندارند، برای آنها تکلیف حقوقی نیز ایجاد می کنند که عبارتند از: 1( قرادادهایی که یک وضعیت 
عمومی، سیاسی و ارضی را ایجاد می کنند، مثل قراردادهای بی طرفی و قراردادهای مرزی 2( 
قراردادهایی که یک وضعیت حقوقی عینی به وجود می آورند. مثل قراردادهایی که به یک نهاد 

جدید بین المللی، می بخشند. 
)حقوق بین الملل عمومی- دکتر سید باقر میر عباسی- نشر دادگستر- ص 111 و 112(

17 گزينه الف صحيح است. موارد مداخله اختصاصی )Ad hoc( عبارتست از: 
1( چنانچه یکی از قضات دیوان، تابعیت یکی از کشورهای طرف دعوا را داشته باشد، به طرف 
دیگر حق داده می شود که یکی از اتباع خود یا یکی از افراد خارجی را به عنوان قاضی به دیوان 
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معرفی نماید.
2( هرگاه در میان قضات دیوان هیچ کدام تابعیت طرفین دعوی را نداشته باشند، هر یک از آنها 

می توانند یک نفر قاضی اختصاصی به طریق فوق انتخاب و معرفی نماید. 
نظر به بندهای فوق گزینه )یک( منطبق با مفاد مندرج در بندهای مزبور است.

)حقوق بین الملل عمومی- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی- منبع پیشین- ص 522 و 523(
18 گزينه ب صحيح است. چنانچه در حل و فصل اختالفات بین کشورها، قدرت ثالثی اعم از فردی 
نباشد زمینه تفاهم بین دو کشور در حال اختالف را  یا جمعی که در اختالف موجود ذی نفع 
فراهم نموده و بکوشد به طور محرمانه پیشنهادهای سازشی خود را به طرفین مناقشه به قبوالند 
بدون آنکه خود مستقیماً دخالتی در مذاکرات داشته باشد، اصطالحاً این تالش ثالث را )پایمردی( 

یا )مساعی جمیله( گویند.
)حقوق بین الملل عمومی- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی- منبع پیشین- ص 505(

19 گزينه د صحيح است. نظریه )هانس کلسن( یک نظریه عینی است، زیرا حقوق را خارج از قلمرو 
نفوذ و تسلط اراده بشری می داند، به نظر کلسن، حقوق، علم بایستن است و هیچ گونه ارتباطی با 
عوامل اجتماعی )غیر حقوقی( ندارد. از دید وی مبنای حقوق فقط قاعده بنیادین فرضی است که 

پایه و اساس ساختمان حقوقی است.
)حقوق بین الملل عمومی- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی- منبع پیشین- ص 67(

20 گزينه ب صحيح است. با توجه به اصول 71 و 125 قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی ایران 
که مقرر می دارد: )مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولت منعقد 
شده باشد در حکم قانون است( معاهده بین المللی در حکم قانون عادی است و قدرتی برابر با 
قانون عادی دارد. لذا چنین به نظر می رسد که آن دو قاعده از حیث اعتبار حقوقی در یک سطح 

هستند و در صورت تعارض، قاعده مؤخر، قاعده مقّدم را نسخ می کند.
)حقوق بین الملل عمومی- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی- منبع پیشین- ص 89 و 90

 



نشر چتر دانش/   مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق بین الملل عمومی 18

1378 کارشناسی ارشد سراسری سؤاالت

1 شروط اجرای حمایت سیاسی کدامند؟
الف( بیگناه بودن شخصی مدعی- ارجاع به سفارت کشور مدعی و عدم همکاری- تابعیت مدعی

ب( تابعیت مدعی- مراجعات قبلی به مقامات داخلی- پاکدستی مدعی
ج( مراجعه به وزارت خارجه کشور مربوط- تابعیت مدعی- دخالت شخص مورد نظر در انجام جرم

د( مراجعه به مقامات قضایی آن کشور- تابعیت مدعی علیه- پاکدستی مدعی

2 ثبت و انتشار معاهدات چه تأثیری در معاهده می گذارد؟
الف( معاهده را نزد ارکان ملل متحد قابل استناد می کند.

ب( معاهده را در جامعه ی بین المللی قابل استناد می نماید.
ج( به معاهده اعتبار بین المللی بخشیده و آن را الزم االجرا می کند.

د( هیچ گونه تأثیری ندارد.

3 کدام نهاد، از مؤسسات تخصصی ملل متحد نیست؟
ب( صندوق بین المللی پول الف( صندوق جمعّیت ملل متحد   

د( بانک بین المللی ترمیم و توسعه ج( صندوق بین المللی توسعه ی کشاورزی  

4 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در کدام یک از موارد با اکثریت دو سّوم آراء تصمیم 
گیری نمی کند؟

ب( تعلیق حقوق و امتیازات اعضاء الف( انتخاب اعضای شورای قیمومت   
د( قبول اعضای جدید ج( تغییر مقررات داخلی مجمع   

5 حمایت از حقوق بشر در کدامیک از اسناد از عمومیت و اعتبار بیشتری برخوردار است؟
الف( اعالمّیه جهانی حقوق بشر

ب( منشور ملل متحد
ج( میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

د( میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

6 کدام گزینه در مورد مهاجرت اتباع بیگانه صحیح نیست؟
الف( هیچ دولتی نمی تواند مانع مهاجرت اتباع بیگانه مقیم کشور گردد.

ب( حقوق بین الملل در مورد کلّیه ی موارد تجویز مهاجرت، حقوقی را مقرر کرده است.
ج( حقوق بین الملل به جز موارد پیش بینی شده در اسناد بین الملل حقوق بشر در مورد اجازه 

مهاجرت به اتباع بیگانه، بی تفاوت است.
د( اتباع بیگانه که کشور را ترک می کنند باید بتوانند اموال خود را خارج کنند، مشروط به رعایت 


