
 

 چکیده
مناسبات میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی وابستگی کامل به مسألۀ مباایی حقاوق     

طرفداران مکتب اراده گرایی با توجه به اصل حاکمیت ملای و اصال اداد           .  بین الملل دارد

ارادۀ کشورها برا  ایجاد قواعد حقوق بین الملل، حقوق بین الملال و حقاوق داخلای را دو           

دایند که هر یک دارا  ماهیت و قلمرو خاصی    یظام یا دو سیستم حقوقی مجزا و مستقل می

گرایای  در مقابل طرفداران مکتاب عیانی      .  یامندمی  این یظریه را دوگایگی یا دوالیسم .  است

حقوق بین الملل و حقوق داخلی را غیر قابل تفکیک دایسته معتقد به اصال وحادت یظاام           

شود کاه   حقوقی هستند؛ دیرا به اعتقاد ایشان مفهوم واقعی حقوق اد تجمع اصولی یاشی می   

این یظریه را یگایگای    .  ها  اجتماعی اعم اد ملی و بین المللی استحاکم بر مجموعۀ فعالیت

اختالف در دیدگاه ها  ماککور سابب گردیاده کاه        .  گویندیا موییسم می  یا وحدت حقوقی

تعدا  اد دایشمندان راه میایه را ایتخاب و به عنوان رهیافت عملی رابطه بیان حقاوق بیان           

 رابطۀ حقوق بین الملل با حقوق داخلی

 پوهنمل محمد فریدون سروش : یویسنده



 

هایی که دارید یک رابطه یکمیلی و معاویت کنناده تعریا          الملل و داخلی را با وجود تفاوت

 .یمایند

حقوق بین الملل، حقوق داخلی، دوگایگی، یگایگی،  منابع، دولت، روابط بین  :  واژه گان کلید 

 .الملل

 مقدمه 
المللی و به تبع ان حقوق بین الملل در چند دهۀ اخیر توساعۀ قابال      هر چند روابط بین

ها بر منافع ملی و حقوق داخلی شان یکای   یی داشته است؛ اما هنود هم تأکید دولتمالحظه

هاا، یظام    تغییر در منافع ملی دولات     .  رودها  اصلی سیاست خارجی به شمار میاد شاخص

ها در رعایات حقاوق بیان الملال و            گردد تا دولت  المللی  سبب می سیاسی و اقتصاد  بین

قواعد مربوط به ان سهل ایگار  و اد هر بهایۀ ممکن به منظور فرار اد دیار باار اجارا  ایان        

شاید یکی ادین عوامل عدم تطابق کامل حقوق بین الملال باا حقاوق       .  قواعد استفاده یمایند

 .داخلی کشور ها باشد

رابطه بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی یکی اد مباحث ماورد مناقاشه در تألیفاات            

مربوط به حقوق بین الملل بوده و طی یک قرن گکشته توجه اکثر دایشمندان عرصۀ حقاوق   

در گکشته تا ابتدا  قرن بیستم رابطاۀ حقاوق بیان       .  بین الملل را به خود جلب یموده است

گرفت و یویسنده گان ان   الملل و حقوق داخلی اد یظر سطحی و بسیط مورد مطالعه قرار می

دمان، ضمن بحث در مورد روابط حقوق بین الملل با سایر علوم اد جمله اخالق و سیاسات و   

علم االجتماع و غیره به روابط ان با حقوق داخلی هم اشاره یموده و به ذکر وجاوه تاشابه و         

کردید، بدون ایکه بر سر این مطلب اختالف یظر اساسی، بیان  اختالف این دو رشته اکتفا می

الملل و حقاوق داخلای باه          ایان وجود داشته باشد؛ اما در اغاد قرن بیستم رابطۀ حقوق بین 

طرد جدید و بی سابقه و باه عباارت دیگار اد یظار فلاسفی مطارد گردیاد و تعاداد  اد                          

دایشمندان سعی بر این یمودید تا حقوق بین الملل و حقوق داخلی را در ساختمان حقوقای     

. ها را اد یظر اساس و موضوع و منبع مقایسه یمایناد      مجزا و مشخص فرض کرده و روابط ان

یی اد دایشمندان اد جمله تریپل و اوپننهایم به این باور رسیدید که این دو رشتۀ حقاوق   عده

اد ان پس یویسنده گایی به طرفدار  اد این یظر پرداختناد    .  اساساً با یکدیگر ارتباطی یدارید

(پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  24 1394، ت2ش    



 

چاون هایاس    در مقابل یویاسنده گاایی هام      . ها اوردیدو دالیل جدید  در اثبات مدعا  ان

کلسن و ژرژسل تأکید داشتند که حقوق بین الملل و داخلی یک اصل و منشأ داشته و ایان      

اختاالف  .  دو رشته اد حقوق را به مایند دو طبقه اد یک ساختمان حقوقی واحد وایمود کردید

یظر بین این دو گروه تا به امرود اداماه دارد و باه جاا  ایکاه در یتیجاه مباحاث فاراوان                    

دایشمندان به یظر واحد  بینجامد، به مرور دمان دامنۀ اختالفات ایشان گاسترش یافتاه و          

هاا در     تر  تقسیم شده است؛ اما در این میاان دولات         ها  کوچکهر دسته به گروه و گروه

. موارد  یظریۀ یگایگی و در موارد دیگر یظر دوگایگی را پکیرفته و باه ان عمال کارده ایاد           

دیدگاه یگایگی حقوق بیان الملال و حقاوق           )درین مقاله سعی شده تا هر یک اد دیدگاه ها 

به طور مفصل اردیاابی شاود و         (  داخلی و دیدگاه دوگایگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی

 .گاایر  گااردد هااا مطاارد و در پایااان یتیجااه       دالیاال طرفااداران هاار یااک ادیاان دیگاااه       

 یظریۀ دوگایگی حقوقی    

طبق این یظریه، حقوق داخلی و حقوق بین الملل دو یظام حقوقی مستقل، برابر و جادا      

شود که هریک دارا  خصوصایت الازام اور باوده ایاد و محال اجارا                 اد همدیگر تلقی می

به یظر طرفداران این یظریه، حقوق داخلی و حقوق بین الملل  .  مشخص مربوط به خود دارید

گیر  قواعد حقوقی وجوه اشتراکی داشته باشاند؛      هر چند که ممکن است در مبایی و شکل

ها به طور بنیاد  متفاوت است،   اما به سبب اینکه طبیعت روابط افراد با طبیعت روابط دولت

( 66:  0831عالیخاایی؛   . )این دو یوع حقوق اد همدیگر فرق کرده و بر یکدیگر متکی ییستند 

یظریۀ مککور حاصل وجوه افتراق بنیاد  است که بین قواعد حقوق داخلای و حقاوق بیان           

 :ها عبارتند ادالملل وجود دارد و مهمترین این تفاوت

هر چند که مبنا  حقوق به طور کلی اراده است؛ اماا یاوع           :تفاوت اد حیث مبایی  -ال 

اراده در حقوق داخلی و حقوق بین الملل یکی ییست؛ دیرا مبنا  حقوق داخلای ارادۀ یاک          

: 0833بیگدلی؛  . )جایبۀ یک کشور است؛ ولی مبنا  حقوق بین الملل ارادۀ چند کشور است 

منتقدین به این باور ایاد کاه         .  این یظریه با ایتقاد تعداد اد دایشمندان مواجه شده است(  66

در مبایی حقوق بین الملل و حقوق داخلی اختالفی ییست؛ دیرا هر دو یظام مبتنی بر اراده و  

 .هر دو محصول دیست اجتماعی هستند، تنها تفاوت در بیان اراده است

 سال چهارم  24 رابطۀ حقوق بین الملل با حقوق داخلی



 

حقوق داخلی کشورها در قدم یخست محصول عرفی است که   :تفاوت اد حیث منابع  -ب

به شکل رویه ها  متعارف و قابل قبول در درون مردها  ملی و در اثر رفتار افراد به وجاود        

رساد اد   در کنار عرف قوایین مدویی که به وسیله قوۀ قایویگکار  ملی به تصویب می   .  ایدمی

گردد؛ اما در حقاوق بیان       مهمترین و جامع ترین منابع حقوق داخلی کشور ها محسوب می 

الملل منابع اصلی شامل معاهدات بین المللی، اصول کلی حقوق و عرفی است که باه شاکل     

 (همان جا. )ها در روابط شان به میان امده استرویه ها  همسان توسط دولت

لاکا رساالت ایان شاعبه اد         .  تابعان حقوق داخل افراد هستند     اصوالً :اد حیث تابعان  -ج

حقوق تنظیم روابط بین افراد یک دولت یا تنظیم روابط افراد با همان دولت است؛ اما تابعان   

مزید برین حقوق بین الملل طرد تاشکیل   .  حقوق بین الملل در قدم یخست، کشورها هستند

یمایند و در برخی موارد به   ها تبیین میها را با دولتها  بین المللی و روابط سادمانسادمان

 (525: 0836ذوالعین؛. )پرداددتعیین حقوق و تکالی  افراد هم می

حقوق داخلی یظامی است که به تدریج   :تفاوت اد حیث خصوصیت و ساختار حقوقی -د

ایجاد شده و تحویل یافته و مورد قبول قرار گرفته اسات و دارا  سااختار حقوقای کاملای              

است؛ ولی حقوق بین الملل یک یظام حقوق ابتدایی و تکامال ییافتاه اسات و بادون قاوۀ                   

 (63: 0833بیگدلی؛ ) .قایویگکار  مستقل و مؤثر است

اعتبار قواعد حقوق بین الملل و حقوق داخلی متکی بر یکدیگر   :  ها اد حیث اعتبار قواعد

یبوده و هرکدام در حوده خویش دارا  اعتبار و کارکرد هستند؛ بناابرین اگار میاان حقاوق         

داخلی و حقوق بین الملل مغایرتی وجود داشته باشد، هر یک ادین قواعاد باه اعتباار خاود         

باقی خواهد ماید؛ مثالً در یک کشور قایویی وجود داشته باشد که با تعهدات بین المللی یاک  

باید یااد اور شاد      .  کشور مغایر باشد؛ اما اتباع ان کشور ملزم به رعایت قایون مککور هستند  

که هرچند مغایرت قایون داخلی با تعهدات بین المللی سابب بای اعتباار  قاایون داخلای             

 (67: همان. ) توایدگردد؛ ولی برا  چنین کشور  مسؤولیت بین المللی ایجاد کرده می یمی

حقوق داخلی یسبت به حقوق بین الملل دارا  ضمایت اجرایی   :اد حیث ضمایت اجرا  -و

در عرصۀ بین المللی به دلیل یبود یک رکان فراکاشور و یظاارت جاد  بار             .  بیشتر  است

 . افتدها تخطی اد قواعد حقوق بین الملل بیشتر اتفاق میعملکرد دولت

1394، ت2ش 22 (پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

 یظریۀ یگایگی حقوقی
این یظریه همان گویه که اد یامش پیداسات اد وحادت مجموعاۀ هنجارهاا  حقوقای              

این هنجار ها بر اصل تبعیت یا پیرو  اد هام بناا گردیاده قاسمی کاه              . منشاء گرفته است

طرفاداران ایان    . باشنداید و مکمل همدیگر می مقررات هرشعبه ادین دو حقوق به هم مرتبط

دایند؛ اما معتقد به یظاام  یظریه وحدت بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل را یک اصل می

تعداد  اد طرفاداران ایان یظریاه        .  سلسله مراتبی بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل اید 

یی هم حقوق بین الملل را بار    حقوق داخلی را یسبت به حقوق بین الملل برتر دایسته و عده

اینک به ذکر دالیل طرفاداران هار         : (0833موسی داده؛ . )دهندحقوق داخلی ارجحیت می

 .شودیک ادین دو گرایش به گویۀ مختصر پرداخته می

 یگایگی حقوق با برتر  حقوق داخلی: ال 

طرفداران این یظریه با اتکا به این دلیل که مقدم دایستن حقوق بین الملال بار حقاوق           

باشد حقوق داخلی را یسبت به حقوق بیان الملال    ها میداخلی مغایر با اصل حاکمیت دولت

ها قادر مطلق هستند و مقامای     این یظریه بر این فرضیه استوار است که دولت. دایندبرتر می

حقوقدایان اتحااد جماهیار     .  ها قوایینی وضع کند    ها و بین ان باالتر اد خود یدارید تا برا  ان

شورو  سابق و پیروان مکتب حقوق سوسیالیستی اصوالً موافق با این یظریه اید؛ دیرا اسااس  

دایند و سیاست خارجی را جزئی اد سیاست داخلای    سیاست یک دولت را حقوق ملی ان می

  (22: 0833موسی داده؛ . )کنندقلمداد می

دالیلی که طرفداران این یظریه در خصوص برتر  حقوق داخلی یسبت باه حقاوق بیان      

 :کنند قرار ذیل استالملل مطرد می

I :امروده با فقدان یک اقتدار و رکن فرا کشور  در    : ادحیث خصوصیت و ساختار حقوقی

جامعۀ بین المللی هر کشور  در قبول تعهدات خود اداد و اد اختیار کامل برخوردار اسات و   

 .دهداین اداد  عمل کامل را حقوق داخلی به هر کشور می

II  :اگر اد بعد تاریخی به موضوع یگاه شود واضح است که ابتدا کشورها    :  اد حیث تاریخی

به وجود امدید و قواعد  بین شان مقرر شد؛ به عبارت دیگار تردیاد  ییاست کاه رواباط             

حقوقی اولیه میان کشورها  همجوار پس اد تشکیل کشورها برقرار گردید و بعاداً باه ساایر      

 رابطۀ حقوق بین الملل با حقوق داخلی سال چهارم  24



 

کشور ها سرایت یافته است؛ بنابراین حقوق داخلی دوران شکوفایی و تکامل خود را ساپر         

  .گیر  قرار داردکرده است؛ در حالی که حقوق بین الملل در مراحل اولیه شکل

III  :اد یظر منطقی باید قبل اد ایجاد روابط حقوقی و توساعۀ ان میاان         :  ادحیث منطقی

  .کشورها، وجود کشور را بپکیریم

IV  :حقوق داخلی و مخصوصااً قاایون    :  ادحیث برتر  قایون اساسی بر تعهدات بین الملل

کناد در   اساسی هر کشور مقامات صالحیتدار را جهت ایعقاد معاهدات بین المللی معین مای  

 (28: 0833موسی داده؛ . )ساددیتیجته ان کشور را در صحنۀ بین المللی متعهد می

  یظریه یگایگی حقوق با برتر  حقوق بین الملل

طبق این یظریه، حقوق داخلی تابع حقوق بین الملل است و قواعد ان بایاد منطباق باا          

در یظر پیروان این یظریه، حقوق به طور کلی یک ساختار و سیاستم  .  قواعد بین المللی باشد

واحد  است که در رأس این سیستم حقوقی اد یظر اهمیت و کلیت حقوق بین الملال قارار    

( 06:  0861عماادداده؛   . )تار  جاا  داریاد     دارد و سایر رشته ها  حقوق در درجات پایین   

شاوید باا    طرفداران این یظریه به همان درجه که برا  حقوق بین الملل اهمیات قایال مای      

ها مخالفت دارید و این مخالفت به حد  است کاه     حاکمیت و استقالل و خودمختار  دولت

ها اد میان کلیه رشته ها  حقوق تنها حقوق بین الملل را اصیل دایسته و ساایر      برخی اد ان

 (65: 0833امید ؛ . )دایندشعب حقوق را فرع بر ان می

طرفداران این یظریه دالیل ذیل را برا  ترجیح حقوق بین الملل بر حقوق داخلی مطرد     

 :کنندمی

I  :تفاوتی بین اهداف حقوق داخلی و حقوق بین الملل وجود یدارد؛ دیارا      :  اد حیث هدف

شاوید؛  هر دو حقوق در جهت تنظیم روابط، تأمین عدالت و سعادت بشر  به کار گرفته مای  

اما اد ایجا که قواعد حقوق بین الملل برا  تأمین عدالت و سعادت بشر در سطح بین المللی    

 .است باید قوایین داخلی در مطابقت با ان وضع شود

II  :معموالً قواعد حقوق داخلی باه وسایله حقاوق بیان المللای ماورد             :  اد حیث اردیابی

توایند در عرصه داخلی قوایینی وضع کناد    ها یمیگیرد؛ به عبارت دیگر دولتاردیابی قرار می

 .که خالف تعهدات بین المللی شان باشد

1394، ت2ش 24 (پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

III  :هاا  توان بارا  دولات    در روابط بین المللی دمایی می :  اد حیث مسؤولیت بین المللی

مسؤولیتی را راجع یمود که ارجحیت حقوق بین الملل را بر حقوق داخلی پکیرفتاه باشایم؛       

ها عملکرد خویش را طبق قوایین ملی خویش توجیه یموده و اد    دیرا در غیر ان صورت دولت

 .بار مسؤولیت شایه خالی خواهند یمود

IV  : محادودۀ جغرافیاایی یاک کاشور و تا مین            :  اد حیث تعیین حدود مرد  کشورها

گاردد و دریان     تمامیت ارضی ان به وسیلۀ مقررات حقوق بین الملل تعیین و مشخص مای     

 (22: 0833موسی داده؛ . )توان به حقوق داخلی استناد کرددمینه یمی

  یظریۀ معاصر یا دیدگاه عملی -ج

ها  مربوط به رابطاۀ حقاوق بیان الملال باا             این دیدگاه معتقد است که تقسیم دیدگاه

ها، محاکام  حقوق داخلی به دو دیدگاه یگایگی و دوگایگی با دییا  واقعی و رویه عملی دولت

به منظور ایجاد یک چارچوب مناساب و      .  کندها  بین المللی مطابقت یمیداخلی و سادمان

ها  جامعۀ بین المللی این یظریه قایل به برتار  حقاوق بیان الملال بار            منطبق با واقعیت

حقااوق داخلاای یااا باارعکس ان ییااست و هاار یظااام را در حااودۀ خااودش برتاار                                                   

 (015: 0861شاو؛ . )دایدمی

برا  رسیدن به رهیافت سوم که جنبه عملی در روابط کشور ها داشته باشاد بایاد ایان        

ها  حقوقی کشور ها به طاور مختاصر اردیابای      موضوع را در رویۀ ق ایی بین المللی و یظام

ها اد بدو تأسیس محکماۀ     گردد در حل اختالفات حقوقی دولتقسمی که مشاهده می.  یمود

بین المللی عدالت تا به حال حد اکثر به قواعد حقاوق بیان الملال اساتناد شاده و کمتار                  

موارد  را خواهیم دید که به حقوق داخلی کشور  رجوع شده باشد کاه ایان امار برتار            

ها  و اما در یظام   ( 53: 0837گالن؛ فن. )ساددحقوق بین الملل را بر حقوق داخلی ثابت می

حقوقی کشور ها بع اً به حقوق داخلی و تعداد  اد کشور ها به حقوق بین الملل ارجحیات      

اد ابهام گکاشته و ان را به    هاله  درین میان هستند کشورهایی که این موضوع را در.  داده اید

: 0832ثریاایی؛   . )چگویگی موضوع و در یظر داشت منافع ملی خویش موکاول یماوده ایاد          

در یتیجه باید گفت که رابطۀ حقوق داخلی با حقوق بین الملال صارف یظار اد برتار           (  031

 .یمایدبودن یکی بر دیگر  به اشکال ذیل تبارد می
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I  :در ینجا منظور ان اسات کاه         .  احاله به معنی محول کردن یا ارجاع دادن است :  احاله

یک سیستم حقوقی موضوعی را که به قلمرو خودش مربوط است به سیستم حقوقای دیگار     

در وضعیت احالاه سیاستم حقوقای بیان الملال             .  واگکار کند یا به اصطالد دیگر احاله دهد

احالاه در اکثار     .  شناسد یاا بارعکس ان     صالحیت ایحصار  حقوق داخلی را به رسمیت می  

هاا   شود؛ مثالً موضوع تشکیل کنفرایس  موارد اد حقوق بین الملل به حقوق داخلی داده می

بین المللی با اینکه در قلمرو حقوق بین الملل اسات؛ ولای ایان حقاوق در یحاوۀ ایتخااب                

کنند دخالتی یدارد و این موضوع باه حقاوق     ها شرکت مییماینده گایی که در این کنفرایس

  .داخلی کشورها  شرکت کننده در کنفرایس واگکار گردیده است

II :این است که یک سیستم حقوقی موضوعی را که به سیاستم حقوقای دیگار          :  تبدیل

در این ماورد  .  تعلق دارد، تغییر شکل و ماهیت داده و به صورت قواعد مخصوص خود دراورد

یمایاد و باه قواعاد داخلای         هم غالباً حقوق داخلی مسایل را اد حقوق بین الملل دریافت می

ها برا  ایکاه ان را در     گردد، دولتدهد؛ مثالً یک قرارداد بین المللی که منقعد میتغییر می

قلمرو خود الدم االجرا یمایند محتویات قرارداد را به صورت قوایین و تصویب یامه ها و غایره   

اورید و بدین ترتیب مقرراتی را که در اصل مربوط به حقوق بین الملل بوده به صاورت  درمی

 .دهدمقررات داخلی تغییر ماهیت می

 III  :ها  یاک سیاستم حقوقای در        هدف اد تکمیل پرکردن خال ها و یارسایی  :  تکمیل

رسیدن به هدف به وسیلۀ سیستم دیگر است؛ به عبارت دیگر یاک سیاستم حقوقای بارا          

اجرا  قواعد  که متعلق به سیستم حقوقی دیگر است، مقرراتی وضع کند و ان را تکمیال        

درین وضعیت قواعد حقوق داخلی به عنوان بادو  اجرایی برا  سیستم حقوقی بیان      .  یماید

این یوع اد عمل هم بیشتر توسط حقوق داخلای ایجاام          .  رودالملل یا برعکس ان به شمار می

بندیاد بارا  اجارا       شود؛ مثالً دو کشور برا  مبارده با قاچاق و مواد مخدر قرارداد  میمی

این تعهدات هر یکی اد کشورها باید قوایین و تصویب یامه ها  الدم را وضع یماید تا بتوایاد        

 .ان تعهدات را اجرایی کند

IV :حالتی است که قواعد حقوق داخلی با قواعد حقوق بین الملال در مغاایرت       : تعارض

باشد؛ مثاًل در یاک کاشور اساالمی وقاتی اد             ها ممکن یمی قرار گرفته و اجرا  همزمان ان
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شاود باه دلیال تعاارض        سیاسی بحث مای     –اجرا  تعهدات مندرج در میثاق حقوق مدیی  

در .  گاردد بع ی اد مواد ان با تعالیم اسالمی و قواعد شرعی در اجرا  ان ماایع ایجااد مای          

شود به حقوق بین الملل رجحان داد؛ اد طرف دیگر برا  دولت ماککور اد     چنین شرایط یمی

 .گردددید جامعۀ بین المللی به دلیل عدم اجرا  تعهد بین المللی مسؤولیت ایجاد می

  یتیجه گیر 

ها پیرامون رابطۀ حقوق بین الملل و حقوق داخلی چنین به یظار  با توجه به طرد دیدگاه

رسد که هر یکی ادین دو شعبۀ حقوق دارا  ساختار مستقل و متفااوت، هادف معیان و       می

 .مختص به خود، ماهیت یسبتاً متفاوت و قلمرو تطبیق مشخص دارید

الملل باه   یی اد دایشمندان حقوق بین   در ال به ال  طرد دیدگاه ها متوجه شدیم که عده

المللی با ساختار یظام داخلی شاباهت چندایای      این یکته تأکید داشتند که ساختار یظام بین

همین تفاوت ساختار  سبب یا همگویی میان قواعد ایان دو یظاام اد لحااک شاکلی             .  یدارد

هاا  المللی و یبود یاک قادرت فاوق دولات       یبود رکن قایویگکار  در سطح بین.  گردیده است

 . المللی اد یظام داخلی متمایز گرددسبب شده تا روید وضع قواعد در عرصۀ بین

شود اشاره یمود که تأکید بار   در مقابل دیدگاۀ فوق به یظریات ان عده اد دایشمندایی می

به یظر این دسته اد حقاوق     .  الملل و حقوق داخلی داریدوجوه اشتراک بین قواعد حقوق بین

به این مفهاوم کاه      .  دایان جهت حرکت در هر دو یظام حقوقی ذکر شده با هم یکسان است  

هر دو یظام سعی بر این دارید تا روابط میان تابعین خویش را باه گویاۀ شایاسته تعریا  و           

 . ریز  یمایندروابط مککور را بر پایۀ قواعد معیین و مشخصی پایه

ها  ذکر شده پیرامون رابطۀ حقوق بین الملال و        باید اذعان یمود که هر کدام اد دیدگاه

هاا   حقوق داخلی دالیل ویژه و خاص خود را داشته اید و هار دو بار شاناخت ویاژه گای              

تاوان  الملل و داخلی استوار هستند؛ اما با توجاه باه عماق ماسأله مای           ها  حقوق بین یظام

درسات اسات کاه تفااوت در         .  رساد دریافت که بین هر دو دیدگاه امکان تلفیق به یظر مای 

سیستم قایویگکار ، ساختار شکلی و ضامایت اجرایای بیان حقاوق داخلای و بیان الملال                

امریست طبیعی، و یامناسب خواهد بود که قواعد این دو یظام را یکی بداییم؛ اما ایچاه ایان       

همین دو بُعاد  باودن      .  ها است سادد ماهیت حقوقی قواعد ان  دو یظام را به هم یزدیک می
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ق یه است که قابل قبول بودن یکی اد دیدگاه ها را دشاوار سااخته و راه را بارا  پاکیرش            

 .                  سادددیدگاه تلفیقی هموار می
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