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 دو رویکرد:

 یک چیز هستندحقوق بین المللی ح داخلی و 

 دو چیز هستندحقوق بین المللی ح داخلی و 

 

 از حیث برتری:

 تقدم داردحقوق داخلی 

 تقدم داردحقوق بین المللی 

 مساوی هستند

 

 صالحیت دولت ها را تعیین می کند.حقوق بین المللی طبق نظریه ی کرسنت، . یگانگی: 1

حدود صالحیت دولت ها را برای التزام به تعهدات بین المللی مشخص می حقوق داخلی رویکرد دیگر این است که . 2

 را نفی می کنند.حقوق بین المللی افرادی مانند هگل  کند.

ن حقوق بیبرآمده از اراده دولت هاست و حقوق داخلی تمایز قائل می شود. ی حقوق بین المللو حقوق داخلی بین . 3

 برآمده از اراده ی چندجانبه ی دولت هاست.المللی 

 

قضاوت سازمان های دولتی براساس مبانی و منابع ملی است و قضاوت نهادهای بین المللی براساس مبانی و منابع * 

 کمحمرجع تصمیم گیری براساس منابع و مبانی خود  حیت خود عمل می کند.بین المللی است؛ لذا هرکدام براساس صال

 می کند.

 تفاوت میان تعارض و تزاحم:* 

: یک حکم به کلی و اساساً نافی حکم دیگر است و به هیچ وجه قابل جمع نیستند. یک روایت )برتری هنجاری(تعارض

 می کند.بر عمل کردن حکم می کند و روایتی دیگر بر عدم انجام حکم 

: اساساً همدیگر را نفی نمی کنند اما در مقام اجرا قابلیت جمع شدن ندارند؛ یک نفر در حال غرق )برتری اجرایی(تزاحم

 شدن است و نماز در حال قضا شدن. فقط یکی را می توان انجام داد.

لی لذا مغایرت قوانین داخ الملل است.در منشور سازمان ملل و عهدنامه ی وین در مقام اجرا اولویت و برتری با حقوق بین 

 موجب ابطال نیست بلکه اولویت با حقوق بین الملل است.حقوق بین المللی با 
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اعث تخصیص صالحیت دولت ها موجب تحدید حاکمیت دولت ها نمی شود اما ب ین المللب قوقح

دولت ها آزادند اما حقوق بین الملل رفتار دولت ها را دولت ها نمی توانند هر کاری که خواستند انجام بدهند. می شود؛ 

تخصیص می زند تا هر کاری دولت خواست نتواند انجام دهد. به عبارت دیگر دولت ها به محض پدید آمدن اهلیت تمتع 

ب به آن کاری ندارد اما درمورد اهلیت استیفا، حقوق بین  دارند؛ یعنی موجودیت و حاکمیت دولت ها برقرار است و ح

 الملل، حدود صالحیت دولت ها را مشخص می کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صالحیت انحصاری ملی      

 

 حقوق بین الملل صالحیت ملی
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