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 باسمه تعالی

 (قسمت دوم 1جزوه درس حقوق بین الملل عمومی 

 :International Custom عرف بین المللی 

افتذ وٝ افشاد يه ربٔؼٝ دس يه ٔٛسد ثذٖٚ ايٙىٝ لب٘ٛ٘ي ٚرٛد داضتٝ ثبضذ ٚ يب ايٙىٝ  ٌبٞي اٚلبت اتفبق ٔي

پيشٚي اص يه حس دسٚ٘ي آٖ ٝ ي ثيٌٛ ٚ ٕ٘بيٙذ يه قشيك ػُٕ ٔيٝ ث ،غشيحبً تٛافمي ثب يىذيٍش وشدٜ ثبضٙذ

دس  ت ٞبتش ٔيذا٘ٙذ. تىشاس اػٕبَ ٞٓ آًٞٙ دِٚ حك ٚ ػذاِت ٘ضديهٝ قشيك سا اص سبيش قشق پسٙذيذٜ تش ٚ ث

يىي ديٍش اص . آٚسد ٚرٛد ٔيٝ رذيذي ث سٚيٝ ٞبئشٚس صٔبٖ ٝ ربٔؼٝ ثيٗ إِّّي ٔب٘ٙذ افشاد دس ربٔؼٝ داخّي ث

است. ػشف دس حمٛق ثيٗ إُِّ ربيٍبٞي ٔتٕبيض اص ػشف دس  عرف بیي الوللی ٔٙبثغ اغّي حمٛق ثيٗ إُِّ،

 :صيشا ؛حمٛق داخّي داسد

ثب سفتبس يه ضىُ خٛد دس ايزبد لٛاػذ ػشفي  )دِٚت ٞب ٚ سبصٔبٖ ٞبي ثيٗ إِّّي( بٖ حمٛق ثيٗ إُِّؼٚاؾ (اٚالً

 .ذ٘ٔطبسوت ٔستميٓ داس

ٚ ٔي تٛا٘ذ وٕجٛد لٛاػذ  ٌَّز ّن عودتاً حمَلی عرفی استخالف حمٛق داخّي حمٛق ثيٗ إُِّ ثش (حب٘يبً 

 .اي سا پبسخٍٛ ثبضذ ٔؼبٞذٜ

 .ضٛ٘ذ ٔي ٔحسٛة ػشفي لٛاػذ تذٚيٗ يؼٙي ؛داس٘ذ ػشف دس سيطٝ اوخشاً ٘يض ٔؼبٞذٜ لٛاػذحبِخبً( ٕٞبٖ 

اص  تذسيذ ثٝ ٔؼبٞذٜ ثٝ آٖ ثشٌشدا٘ذٖ ٚ تجذيُ ٚ ػشف تذٚيٗ ثب وٝ سسذ ٔي ٘ظش ثٝ چٙيٗ ايٙىٝ سغٓ ثٝ (ساثؼبً 

ضذٜ ٚ ٔٛلؼيت خٛد سا ثٝ قٛس  تشٚنصٔبٖ ٔاص ايٗ ٔؼٙي ٘يست وٝ دس ٔمكؼي ثٝ أب  ،إٞيت آٖ وبستٝ ٔي ضٛد

ايٗ است ٚ ٔسّٕبً إِّّي  ٔي وطٛسٞب دس سٚاثف ثيٗٚ ٘بضي اص سفتبس ػٕٛ ػشف حبويصيشا  ؛وبُٔ اص دست ثذٞذ

داضت ٚ تب صٔب٘ي وٝ لٛاػذ ػشفي ثٝ لٛاػذ ٔؼبٞذٜ اي تجذيُ ٘طٛ٘ذ اص استمالَ وبُٔ سفتبس ٕٞچٙبٖ تذاْٚ خٛاٞذ 

 .ثشخٛسداس٘ذ

 ٔٙبسجبت دس إِّّي ثيٗ سبصٔبٖ يب وطٛس ٞش وٝ رفتاری يب عول طرز،  رٍیِ اص است ػجبست عرف بیي الوللی

 ٔي سبصٔبٖ يب وطٛس آٖ حمَلی اعتماد دٞٙذٜ ٘طبٖ ٔضثٛس سفتبس .داسد ديٍش إِّّي ثيٗ سبصٔبٖ يب وطٛس ثب خٛد
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ٌيشد ثبيذ آٖ سا پزيشا ثٛدٜ ٚ ثٝ آٖ اػتمبد  تٝ وطٛس يب سبصٔبٖ ثيٗ إِّّي وٝ دس ٔمبثُ ايٗ سفتبس لشاس ٔياِج .ثبضذ

تىشاس اػٕبَ يب سفتبس ٔطبثٝ ػشف  ،دس ٚالغ .ػذْ اػتشاؼ ٚ سىٛت ثٝ ٔؼٙي پزيشش آٖ استٚ حمٛلي داضتٝ ثبضذ 

ٚ لذست حمٛلي  الساهیتٛسف تبثؼبٖ حمٛق ثيٗ إُِّ است وٝ ثٝ تذسيذ دس سٚاثف ٔتمبثُ آٟ٘ب ثب يىذيٍش رٙجٝ 

. دس ٍٞٙبْ ايزبد يه لبػذٜ ي ػشفي، ٖ داسدپيذا وشدٜ است ٚ دس ٘تيزٝ اػتجبس ٚ اسصضي ثشاثش ثب لبػذٜ حمٛلي ٔذَّٚ

خبِفت ٕ٘ٛدٜ ٚ دس ٚالغ خٛد سا اص اِتضاْ ثٝ آٖ ػشف سٞب سبصد. ثٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ دِٚت ٞب يه دِٚت ٔي تٛا٘ذ ثب آٖ ٔ

ٔي ٌٛيٙذ. دس ٚالغ ٔؼتشؼ ُٔػِش  (Persistant Objector )يب اػتشاؼ وٙٙذٜ ي دائٕي  هعترض هُصِر

ايٗ دِٚت ٘يض دِٚتي است وٝ لجُ اص آٖ وٝ لبػذٜ اي ػشفي ثٝ ٚرٛد ثيبيذ ثٝ آٖ اػتشاؼ ٔذاْٚ داسد ٚ سٚيٝ ي 

ػُٕ وشدٖ ثشخالف ايٗ ػشف ثبضذ ٚ ايٗ اػتشاؼ ٔذاْٚ ثبيذ لجُ اص ايزبد ػشف ثبضذ تب ثشاي اٖ وطٛس غيش اِضاْ 

أب يه لبػذٜ ي ػشفي تب ربيي ٚ تب صٔب٘ي  آٚس تّمي ٌشدد ٚ ِزا اػتشاؼ ثؼذ اص ثٝ ٚرٛد آٔذٖ ػشف ٔٛحش ٘يست.

ٝ لبػذٜ ي أشٜ ثيٗ إِّّي تجذيُ ٘طذٜ ثبضذ. دس غٛست تجذيُ ثشاي وطٛس ٔؼتشؼ دائي لبثُ اػتشاؼ است وٝ ث

يه لبػذٜ ي ػشفي ثٝ لبػذٜ ي أشٜ ثيٗ إِّّي، ٞيچ وطٛسي ٕ٘يتٛا٘ذ ثب استٙبد ثٝ لبػذٜ ي اػتشاؼ دائٕي، 

 خٛد سا اص ارشا ٚ سػبيت آٖ لبػذٜ ٔؼبف ثذا٘ذ.

 :است رٍاًی يبهعٌَی ٚ  هادیداساي دٚ ػٙػش  ػشف

 عنصر مادی

ٞبي  يب ٔؼَٕٛ ٔيبٖ وطٛسٞب ٚ دس ٔٛاسد ٘بدس دس ٔيبٖ سبصٔبٖ رفتار هشترنيه  ،حّٝ ٘خستػشف دس ٔش

 ، لبقغ، حبثت ٚ ثذٖٚيؼٙي اص تىشاس يه ػُٕ حمٛلي ٔستٙذ ٘بفز ؛إِّّي ثب يىذيٍش ٚ ٔسجٛق ثٝ سبثمٝ است ثيٗ

عٌصر هادی ايٗ خػيػٝ سا  .ثٝ تذسيذ دس يه ٔذت صٔبٖ قٛال٘ي حبغُ ٔي ضٛد ٚٞب  اػتشاؼ ٚ تشديذ آٖ

سفتبس يب ػُٕ ٔٛسد ٘ظش ثبيذ چٙذ ثبس ٚ دس  ػشف، پيص آيذ وٝ ثشاي ايزبدٕٔىٗ است ايٗ سٛاَ  .ٔي ٘بٔٙذ عرف

سا ٘ذاسد ٚ اص  فٚرٛد آٚسدٖ ػش ثٝ تٟٙبيي لبثّيت ثٝ ،سبثمٝ یهوٝ  ثبيذ ٌفتدس پبسخ  .چٝ ٔذت تىشاس ضٛد

دس ساي ٔشثٛـ ثٝ فالت ۹۱۹۱إِّّي دادٌستشي دس سبَ  ديٛاٖ ثيٗ .يستتىشاس ثيص اص حذ ٘يض الصْ ٘ ،سٛي ديٍش

ٞش چٙذ ػّٕي وٝ ثشاي ٔذت  ٜ است. ديٛاٖ ثيبٖ ٔي داسد وٝلبسٜ دسيبي ضٕبَ ايٗ سٛاَ سا ثٝ خٛثي پبسخ داد

 ، ِضٚٔبً ٚ ثٝ خٛدي خٛد ٔٙبػي ثشاي تطىيُ يه لبػذٜ رذيذ حمٛق ثيٗ إُِّ ػشفيصٔبٖ وٛتبٞي رشيبٖ داضتٝ

دس ػُٕ  ،ٍیژُ وشَرّای ذیٌفعػُٕ ػٕٛٔي وطٛسٞب ثٝ  قشص ،دس ايٗ ٔذت صٔبٖ وٛتبٜ  ِٚي الصْ است ٘يست،

أب تشن فؼُ  .ٕ٘بيذ ٚ ٞٓ تشن فؼُ وطٛسٞب ايزبد سبثمٝ ٔي ػشف، ٞٓ فؼُ دس ايزبد ػٙػش ٔبدي .يىسبٖ ثبضذ

ٚ حبثت ضٛد وٝ ٕئٙي آٖ سا اثشاص ٕ٘بيذ ثّىٝ ثبيذ اسادٜ وطٛسٞب ثٝ قشيك ٔك .شفي ٕ٘ي دٞذػسبدٜ تطىيُ لبػذٜ 
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ٖ ٚ ثب اػتمبد ثٝ اِضأي ثٛدٖ ػذْ ثب آٌبٞي ثٝ ٚظيفٝ خٛدداسي ٕ٘ٛد اص ا٘زبْ ػُٕ ) يؼٙي تشن فؼُ(  خٛدداسي

 .ثٛدٜ است  ا٘زبْ آٖ ػُٕ

 opinio juris  عنصر معنوی یا روانی

 سٚا٘ي يب ٔؼٙٛي ػٙػش سا خػيػٝ ايٗ. وٙذ ٔي تزّي حمَلی آٍر السام رٍیِ ي ٔٙضِٝ، ػشف ثٝ دس ٔشحّٝ دْٚ 

شف ػٍٞٙبٔي وٝ  .یا بر حك بَدى ٍ یا عمیدُ بِ ضرٍری بَدى آى یعٌی اعتماد بِ الساهی بَدى، ٘بٔٙذ ٔي

سسٓ سبدٜ ٚ  ، يؼٙي صٔب٘ي وٝ اػتمبد ثٝ اِضأي ثٛدٖ آٖ ٚرٛد ٘ذاضتٝ ثبضذ،ثيٗ إِّّي فبلذ ػٙػش ٔؼٙٛي ثبضذ

ٞب ثٝ ٍٞٙبْ  ثشافشاضتٗ پشچٓ وطتي ؛ ٔب٘ٙذٌٛيٙذ عادت بیي الوللیيست وٝ آٖ سا ثذٖٚ ؾٕب٘ت ارشايي ثيص ٘

دس غٛستي وٝ ايٗ سفتبس سبدٜ اص سفتبس ٔتمبثُ وطٛسٞب ٘سجت  حتشاْ. ٕٞچٙيٗثٝ ػٙٛاٖ اداي ا ذيٍشسسيذٖ ثٝ يى

؛ ٔب٘ٙذ پيبْ دضٛ ثيٗ إِّّي ٘بٔيذٜ ٔي ضاوت٘ ذيٍش ٘بضي ضٛد ٚ ثٝ غٛست يه ضىُ ٚ ٔستٕش تىشاس ٍ٘شدد،ثٝ يى

  تسّيت وطٛسٞب ثٝ يىذيٍش دس پي حٛادث.

 ٘بضي ػبْ، ػشفي لٛاػذ .ضٛد ٔي تمسيٓ اي ٔٙكمٝ ٚ خبظػشف ٞبي  ٚ ػشف ٞبي ػبْ ثٝ ٘يض ، ػشف ٔؼبٞذٜ ٔب٘ٙذ

وطٛسٞبي ريٙفغ يؼٙي سٚيٝ اي وٝ تٛسف تؼذاد صيبدي اص وطٛسٞب اص رّٕٝ ؛ استوطٛسٞب  عوَهی ػُٕ قشص اص

ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ  ( ٘يبص ٕ٘ي ثبضذ.غيش لبثُ تحمك است ؼوٝ دس ٚالغ فش)وّيٝ وطٛسٞب  ػُٕ قشص سػبيت ضٛد ٚ ِزا

 .ٞبي ثضسي دسيبيي وبفي است دس صٔيٙٝ حمٛق دسيبٞب ٔطبسوت لذست ػشفي ػبْ ٚ رٟب٘يثشاي ايزبد يه لبػذٜ 

ٙذ ثب ػُٕ خٛد ارشاي چٙيٗ لبػذٜ رذيذي سا تؿٕيٗ تٛا٘ ٞستٙذ وٝ ٔي يصيشا فمف ايٗ وطٛسٞب دس ٚؾؼيت

ِٚي ارشاي آٖ ٞب حتي ثشاي  ؛الصْ ٘يست ػبْثٙبثشايٗ لبػذٜ اتفبق آسا ثشاي ضىُ ٌيشي لٛاػذ ػشفي  .ذٕٙ٘بي

ٕٛدٜ ا٘ذ ٙوطٛسٞبيي وٝ دس ٍٞٙبْ ايزبد چٙيٗ لٛاػذي ٚرٛد ٘ذاضتٝ ا٘ذ ٚ يب دس ضىُ ٌيشي آٖ ٔطبسوت ٘

یه اص وطٛسٞبي  تؼذادي يب تٕبْ وٝ ٞستٙذ ػشفي لٛاػذ اص دستٝ آٖ اي ٔٙكمٝ يب خبظ ػشف ٞبي .اِضأي است

 .ثٝ آٖ ػُٕ وشدٜ ٚ ٞيچٍٛ٘ٝ اػتشاؾي يب ٔخبِفت ثب آٖ ٘ىشدٜ ثبضٙذاً ٔستٕشيب آٟ٘ب سا پزيشفتٝ ٚ  هٌطمِ

 داخّي ٔمشسات ٚ لٛا٘يٗ ،إِّّي ثيٗ ػشفي سبثمٝ آٚسدٖ پذيذدس ؟ چه عواملی منجر به ایجاد عرف می شود

احىبْ ٚ  ،تػٕيٕبت لٜٛ ٔزشيٝ ،إِّّي ري ٚ ثيٗخبس ٔسبئُ ثٝ ٔشثٛـ ػبدي لٛا٘يٗ يب اسبسي لبٖ٘ٛ ٔب٘ٙذ

ٞبي  ٕبت سبصٔبٖػٕيداٚسي ٚ لؿبيي ثيٗ إِّّي ٚ ت، تػٕيٕبت ٔؼبٞذات ثيٗ إِّّي ،تػٕيٕبت لؿبيي داخّي

ذ ٚ ٘خٛد سا ٔتؼٟذ ٚ ّٔضْ ٔي سبص قشف ٞبيِّّٕي فمف ٔؼبٞذات ثيٗ ااغٛالً  .تٛا٘ٙذ دخيُ ثبضٙذ إِّّي ٔي ثيٗ

 ٚديٍش ثٝ قٛس ٔطبثٝ  ٔؼبٞذاتدس اي ثب ايٗ حبَ اٌش ٔمشسات ٔٛرٛد دس ٔؼبٞذٜ  ؛ذ٘ذاس٘ حبِجاحشي ٘سجت ثٝ 
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 حبِج ٘يض احش٘سجت ثٝ  ٔسّٕبً چٙيٗ لبػذٜ ايأىبٖ ايزبد يه لبػذٜ ػشفي ٚرٛد داسد وٝ  ،تىشاس ٌشدد يىٙٛاخت

ػشفي ثيٗ تٛا٘ذ خٛد سبثمٝ ثشاي ايزبد يه لبػذٜ  إِّّي ٔي خٛاٞذ داضت ثٙبثشايٗ ٞشٌٛ٘ٝ تٛافك حمٛلي ثيٗ

 .إِّّي ثبضذ

 ساثكٝ ػشف ٚ ٔؼبٞذٜ

ثشاي ٔخبَ  .أب ٕٔىٗ است ٔيبٖ آٟ٘ب تؼبسؼ پيص آيذ ،داساي اػتجبس حمٛلي ثشاثش ٞستٙذػشف ٚ ٔؼبٞذٜ ٞش چٙذ  

 اسرحدس ايٗ غٛست ٔٙجغ حمٛلي وٝ ثتٛاٖ آٖ سا  ػشفي ثبضذ،ٔغبيش ثب لبػذٜ  ياتٔمشس ٔؼبٞذٜ اي ٔتؿٕٗاٌش 

ثشتشي خبغي ٘سجت  ٔؼبٞذات ثيٗ إِّّي،إِّّي دادٌستشي ػٕالً  ثب تٛرٝ ثٝ سٚيٝ ديٛاٖ ثيٗ ؟دا٘ست وذاْ است

اختالف ٚرٛد داسد  ايي ٔيبٖ دٚ وطٛس قشفشراديٛاٖ اثتذا تحميك ٔي وٙذ وٝ آيب ٔؼبٞذٜ لبثُ  ٚداس٘ذ  ػشفثٝ 

يىذيٍش ثٝ ايٗ ضىُ است وٝ  ثشٚ ٔؼبٞذٜ ػشف تبحيشٌزاسي  ٔي ضٛد. ػشف ٔتٛسُذاضت ثٝ ٘اٌش ٚرٛد  ،يب خيش

٘يض دس غٛست ارشا تٛسف وطٛسٞب ٚ  ٔؼبٞذاتيدسآٔذٜ ٚ لٛاػذ  ٔؼبٞذاتيتٛا٘ٙذ ثٝ ضىُ لٛاػذ  لٛاػذ ػشفي ٔي

 .ٔي تٛا٘ٙذ ثٝ لٛاػذ ػشفي تجذيُ ضٛ٘ذ ،پس اص ٌزضت ٔذت صٔبٖ الصْ

 اصول کلی حقوقی 

ثش  .ٔؼبٞذات دس صٔشٜ ٔٙبثغ ٔستمُ ٚ ٔستميٓ حمٛق ثيٗ إُِّ لشاس داسد ػشف ٚاغَٛ وّي حمٛلي ٘يض ٔب٘ٙذ  

؛ اغَٛ وّي حمٛلي فبلذ ػٙػش ٔبدي است ،خالف ػشف وٝ اص ارتٕبع دٚ ػٙػش ٔبدي ٚ ٔؼٙٛي تطىيُ ٔي ضٛد

ٔٙظٛس اص اغَٛ وّي  سٚيٝ اي دس ايزبد آٖ ٘مص ٘ذاسد ثّىٝ غشفبً اػتمبد ثٝ اِضأي ثٛدٖ ٚرٛد داسد. يؼٙي سفتبس يب

ٞبي حمٛلي ثضسي د٘يب يبفت ٔي ضٛد ٚ ثٙب ثٝ ؾشٚست  اغِٛي ثٝ ٞٓ پيٛستٝ است وٝ ػٕالً دس تٕبْ ٘ظبْ ،حمٛلي

اغَٛ وّي ثٝ سسٕيت ضٙبختٝ ضذٜ  .ٌيشدٔي ٞب است ٔٛسد ػُٕ لشاس  دس حمٛق ثيٗ إُِّ وٝ ٔٛسد لجَٛ دِٚت

 :دس حمٛق ثيٗ إُِّ سا ٔي تٛاٖ ثٝ دٚ ٌشٜٚ اغّي تمسيٓ ٕ٘ٛد

رجشاٖ  ، اغُاص رّٕٝ اغُ ٚفبي ثٝ ػٟذ :اغَٛ وّي حمٛلي ٔطتشن دس صٔيٙٝ ٞبي داخّي ٚ ثيٗ إِّّي (اِف 

 .اغُ اػتجبس أٛس ٔختٛٔٝ ،اغُ احتشاْ ثٝ حمٛق ٔىتسجٝ ،خسبست ٘بسٚا

 سش٘ٛضت تؼييٗ دس ٞب ّٔت حك اغُ ، وطٛسٞب دٚاْ اغُ رّٕٝ اص :إُِّ ثيٗ حمٛق خبظ حمٛلي وّية( اغَٛ 

 ..غيشٜ ٚ وطٛسٞب استمالَ ثٝ احتشاْ اغُ ،وطٛسٞب لؿبيي ٔػٛ٘يت اغُ ،خٛد
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إُِّ ٔحسٛة ٔي ٌشد٘ذ ِٚي حذٚد تبحيش  ثغ ٔستمُ ٚ ٔستميٓ حمٛق ثيٗٔٙب اص يىي حمٛلي وّي اغَٛ ٞشچٙذ

ثش ٕٞيٗ اسبس ايٗ اغَٛ دس غٛستي ٘مص سبص٘ذٜ  .استؼبٞذٜ ٚ ػشف ارشايي آٟ٘ب ثٝ ٔشاتت وٕتش اص ٔ ٚ لبثّيت

يب ػشفي ثٙيبديٗ حمٛق ثيٗ إُِّ ٔٛارٝ ٍ٘شد٘ذ ٚ ٔغبيشتي ثب آٟ٘ب  ٔؼبٞذاتيايفب ٔي ٕ٘بيٙذ وٝ ثب يه لبػذٜ 

 .آضىبس استٚ اغَٛ وّي ٚاؾح ٘سجت ثٝ  ٔؼبٞذاتي ٚ ػشفيلبػذٜ  دس غيش ايٗ غٛست ثشتشي .اضتٝ ثبضذ٘ذ

 سایر هٌابع حمَق بیي الولل 

ٔٙبثغ فشػي ٞٓ ٘مص ثسضايي حمٛق ثيٗ إُِّ يؼٙي ٔؼبٞذٜ ٚ ػشف ٚ اغَٛ وّي حمٛلي،  دس وٙبس ٔٙبثغ اغّي 

 ص:إُِّ داس٘ذ وٝ ػجبستٙذ ا ٛق ثيٗدس حم

 قضایی بین المللی  رویه

لؿبت ثٝ ضٕبس آيذ آٖ  دػٛا ٚاقشاف  ، سٚيٝ، سإٞٙبيّّي دادٌستشي ٔي تٛا٘ذ سبثمٝ سٚيٝ لؿبيي ديٛاٖ ثيٗ إِ 

 ،اسبسٙبٔٝ ديٛاٖ ثيٗ إِّّي دادٌستشي 38ٔٛرت ثٙذ د ٔبدٜ ٝ ث .حمٛلي غشيحٞٓ دس غٛست فمذاٖ لبػذٜ 

ثشاي تؼييٗ لٛاػذ ُ فشػي ئٙضِٝ ٚسبٝ تػٕيٕبت لؿبئي سا ث ،اسبسٙبٔٝ 9۱ديٛاٖ ٔضثٛس ثب سػبيت ٔمشسات ٔبدٜ 

ي فمف اسصش يحمٛلي ٔٛسد استفبدٜ ٚ استٙبد لشاس خٛاٞذ داد. اسبسٙبٔٝ ديٛاٖ ثيٗ إِّّي ثشاي تػٕيٕبت لؿب

ُ ٔتؼذد روش وشدٜ ا٘ذ اص ئفسشيٗ اسبسٙبٔٝ ديٛاٖ ثشاي ايٗ أش دال .ُ فشػي )وٕىي( لبئُ ٌشديذٜ استيٚسب

ضشايف ٚ خػٛغيبت ص٘ذٌي رٛأغ ٔؼيٙي استجبـ داضتٝ ٚ دس سٚاثف رّٕٝ ايٙىٝ آساء ٔحبوٓ ثيٗ إِّّي غبِجبً ثب 

ديٍش ايٙىٝ آساء ٔضثٛس ثؼؿبً ثب يىذيٍش تؼبسؼ ٚ اختالف داضتٝ ٚ استٙبد  .قٛس ػبْ لبثُ ارشا ٘يستٝ ثيٗ إِّّي ث

 سثٛدٜ ٚ ٔمش اسبسٙبٔٝ ديٛاٖ ٘يض ٔٛيذ ايٗ ٘ظش 9۱ٔبدٜ  .ثبضذ آسب٘ي أىبٖ پزيش ٕ٘يٝ ػٙٛاٖ سبثمٝ ثٝ آٟ٘ب ثٝ ث

ٕٞچٙيٗ « ٛدٜ اِضاْ آٚس است.وٝ ٔٛؾٛع حىٓ ث احىبْ ديٛاٖ فمف دسثبسٜ قشفيٗ اختالف ٚ دس ٔٛسدي» :داسد ٔي

آٖ ٔشتجٝ اص سضذ ٚ تىبُٔ وٝ ٔستّضْ ٝ اص ػّٕبي حمٛق ػميذٜ داس٘ذ وٝ چٖٛ ربٔؼٝ ثيٗ إِّّي ٞٙٛص ث ثؼؿي

قٛس وبُٔ اص ٝ ي ثيٗ إِّّي ثي٘شسيذٜ است ٔشارغ لؿب ،ارشاي وبُٔ حك ٚ ػذاِت دس سٚاثف ثيٗ إِّّي است

تٛا٘ذ  ٔجشي ٘يست ٚ قجؼبً ٕ٘ي ت ٞبسيبسي دِٚ ٞذافآساء آٟ٘ب وبٔالً اص ا ٚ ثشوٙبس ٘جٛدٜ ت ٞب٘فٛر سيبسي دِٚ

 اسصش حمٛق ثيٗ إُِّ ٔحسٛة ٌشدد. 

 ندکتری

 سا دوتشيٗ . آ٘بٖ فشدي ٘ظشيبت ٚ ػمبيذٚ ٘ٝ  است دستٝ اي اص ػّٕبي حمٛق جوعیػمبيذ  ،ٔٙظٛس اص دوتشيٗ

إُِّ  ٘مص ثسضايي دس تحَٛ ٚ تىبُٔ حمٛق ثيٗ أب ؛ٕ٘ٛد تّمي إُِّ ثيٗ حمٛق ٔستمُ ٚ ٚالؼي جغٔٙ تٛاٖ ٕ٘ي

وبس حمٛلذا٘بٖ ثيٗ إِّّي ايٗ است وٝ حمٛق ٔٛرٛد سا تطخيع دٞٙذ ٚ تفسيش وٙٙذ ٚ آٖ سا ٔٛسد ٘مذ ٚ  .داسد
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إِّّي  ٚ ثيٗ اص ٞيچ سوٗ يب ٔمبْ وطٛسيلٛاػذ حمٛلي سا ٘ذاسد صيشا  ؾغآ٘بٖ غالحيت ٚ .ثشسسي لشاس دٞٙذ

ثب ايٗ حبَ ػمبيذ ػّٕي دس تٟيٝ ٔمذٔبت ايزبد حمٛق  .تٛا٘ٙذ وست وٙذ سا وست ٘ىشدٜ ٚ ٕ٘ي يچٙيٗ غالحيت

اثكٝ ثب فؼبِيت ٌشٚٞي ػّٕبي حمٛق دس ساي اص ثٝ ٚيژٜ ػمبيذ رٕؼي دستٝ  ؛دخبِت تبْ داسديب ٔؼبٞذاتي ٔىتٛة 

 .إِّّي ػّٕي ٔب٘ٙذ وٕيسيٖٛ ثيٗ إُِّ ٚ غيشٜ ٔزبٔغ ثضسي ثيٗ

 اعمال حقوقی یکجانبه

)ٔب٘ٙذ  اػٕبَ يىزب٘جٝ وٝ ثٝ قٛس ٔؼَٕٛ غٛست أشي داضتٝ ثبضذ ،دس حمٛق ثيٗ إُِّ ثش خالف حمٛق داخّي 

 حمٛلي اص اػٕبَ اي ٚ اػتجبس دستٝ تّي ٔٛرٛديػٕٛٔي ثيٗ إِّ ٝثب ايٗ حبَ سٚي .ٚرٛد ٘ذاسد ٚلف، ٚغيت ٚ ...(

 رب٘جٝ يه اػٕبَ .است ضٙبختٝ سسٕيت ثٝ است الولل بیي حمَق بعتا یه ارادُ تجلی وٝ رٟت آٖ ثٝ سا

 :وشد اضبسٜ صيش اػٕبَ ثٝ تٛاٖ ٔي ،ٞستٙذ حمٛلي تؼٟذات ايزبد لبثّيت سايوٝ دا وطٛسٞب

 ؛ضٙبسبيي وطٛس يب حىٛٔت رذيذ 

  ؛ ٔخال ػذْ اػتشاؼ يه وطٛس ثٝ ٔٛؾٛػي خبظ، ٔي تٛا٘ذ ثؼذاً ػّيٝ آٖ وطٛس اػتشاؼ ٚ سىٛت

 لبثّيت استٙبد داضتٝ ثبضذ.

 ٔخال دس حمٛق رًٙ، اػالٖ رًٙ يب اػالٔيٝ ثي قشفي ٚ دس صٔبٖ غّح، اػالْ اِحبق ثٝ  اػالٔيٝ ٞب :

 في ٚ ...يه ٔؼبٞذٜ، اػالٔيٝ پزيشش غالحيت ديٛاٖ ثيٗ إِّّي دادٌستشي، اػبٔيٝ ثي قش

 (Jus cogens) قواعد آمره بین المللی

ػبْ يب آٔشا٘ٝ ٚ ثشتش حمٛق ثيٗ  ،أشٚص دس ربٔؼٝ ثيٗ إِّّي لٛاػذ حمٛلي ٚرٛد داس٘ذ وٝ ثٝ ػٙٛاٖ لٛاػذ ثٙيبديٗ 

اغَٛ ٞستٙذ وٝ دس سّسّٝ  يايٗ لٛاػذ ٔطتُٕ ثش تؼذاد .ذ٘ضٛ ختٝ ٔيضٙب لَاعد آهرُإُِّ ٚ تحت ػٙٛاٖ 

 ٝ ٚلشاس ٔي ٌيش٘ذ ٚ ٞش لبػذٜ ديٍشي وٝ ٔغبيش ثب آٟ٘ب ثبضذ ٚ حتي ٞش سٚي غذسٔشاتت حمٛق ثيٗ إُِّ دس 

اِٚيٗ سٙذ حمٛلي ثيٗ إِّّي وٝ دس آٖ اص  .ضٛد اػتجبس ٔحسٛة ٔيثي  ،ػّٕىشدي وٝ ثب آٟ٘ب دس تؼبسؼ ثبضذ

قاعذٌ  ايٗ ػٟذ٘بٔٝ، 93قجك ٔبدٜ  .است ٔؼبٞذاتدس صٔيٙٝ حمٛق ٚيٗ  ۹۱۹۱لبػذٜ آٔشٜ تؼشيف ضذٜ ػٟذ٘بٔٝ 

قاعذٌ ای است کٍ اس سًی جامعٍ بیه المللی کشًرَا در کل بٍ عىًان قاعذٌ کٍ  ،آمزٌ حقًق بیه الملل عام
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 ،با َمان يیژگی عامتخلف اس آن مجاس شمزدٌ وشذٌ است ي تىُا اس طزیق یک قاعذٌ بعذی حقًق بیه الملل 

  .پذیزفتٍ ي بٍ رسمیت شىاختٍ شذٌ است،قابل تغییز باشذ 

 ثش اسبس ايٗ تؼشيف، لبػذٜ ي آٔشٜ داساي ٚيژٌي ٞبي صيش است :

  ٖلبػذٜ ي آٔشٜ ثبيذ دس صٔشٜ ي حمٛق ثيٗ إُِّ ػبْ ثبضذ. دس ٘تيزٝ لبػذٜ ي آٔشٜ ٕ٘ي تٛا٘ذ اص ٔيب

 وطٛس( ثٝ ٚرٛد آيذ. لٛاػذ حمٛق ثيٗ إُِّ خبظ )يؼٙي لٛاػذ ٔٛرٛد ٔيبٖ چٙذ

 .تغييش يب فسخ ٞش لبػذٜ ي آٔشٜ ثب ايزبد يه لبػذٜ ي آٔشٜ رذيذ ثب ٕٞبٖ اسصش ٚ اػتجبس ٕٔىٗ است 

 ثي احش ٔي ثبضذ.  ُدس غٛست تؼبسؼ يه ٔؼبٞذٜ ثب يه لبػذٜ ي آٔشٜ، آٖ ٔؼبٞذٜ ثبق ٚ 

 لَاعد آهرُهرجع اعالم ٍجَد 

أشٚصٜ سبصٔبٖ ُّٔ ٔتؼذ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبسص  .ٔشرغ اػالْ لبػذٜ آٔشٜ استإِّّي وطٛس ٔٗ حيج إِزٕٛع  ربٔؼٝ ثيٗ

إِّّي دادٌستشي ٔشرغ  إِّّي است. ٔزٕغ ػٕٛٔي ايٗ سبصٔبٖ ٚ سوٗ لؿبيي آٖ يؼٙي ديٛاٖ ثيٗ ربٔؼٝ ثيٗ

إِّّي دادٌستشي ٘يض اص  ٚ ديٛاٖ ثيٗ غبدسٜٞبي  ٔزٕغ ػٕٛٔي اص قشيك لكؼٙبٔٝ  .ثبضٙذ اػالْ لبػذٜ آٔشٜ ٔي

 .قشيك آساءِ خٛيص ٘مص ّٟٕٔي دس اػالْ لٛاػذ آٔشٜ داس٘ذ

اغَٛ صيش اص رّٕٝ اغِٛي ٞستٙذ وٝ ثٝ ػٙٛاٖ لٛاػذ آٔشٜ تٛسف ربٔؼٝ ثيٗ إِّّي پزيشفتٝ ٚ ثٝ سسٕيت  ٜأشٚص

 ،تزبٚصغ ٔٙ اغُ ،رًٙ تحشيٓ ٚ صٚس ثٝ تٛسُ ٔٙغاغُ  ،٘يت حسٗ اغُ ،ػٟذ ثٝ ٚفبي: اغُ ٘ذٜ اضٙبختٝ ضذ

 اغُ ،اغُ احتشاْ ثٝ حبوٕيت استمالَ ٚ تٕبٔيت سشصٔيٙي وطٛسٞب ،ٞب دس تؼييٗ سش٘ٛضت خٛد ّٔتُ حك اغ

رٙبيبت ػّيٝ  غاغُ ٔٙ ،اغُ ٔٙغ وطتبس رٕؼي سثبيي،ٞٛاپيٕب ، اغُ ٔٙغدصدي دسيبيي ، اغُ ٔٙغدفبع ٔطشٚع 

ت وطٛسٞب ثش ٔٙبثغ ، اغُ حبوٕياغُ ٔٙغ تجؼيؽ ٘ژادي  ،ثشدٌي ، اغُ ٔٙغرٙبيبت رٍٙي غاغُ ٔٙ ،ثطشيت

  قجيؼي خٛد..

You are not born a winner; you are not born a loser; you 

are born a chooser… 
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