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نمایة مقاالت
شمارههاي  53و  54مجله حقوقی بینالمللی
فهرست مطالب مجله حقوقی بینالمللی شماره ( 53پاییز ـ زمستان )9314
صفحه
«تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بینالملل در پرتو قضیه اختالف در خصوص کشتیرانی
و حقوق مربوط به آن (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه)» ،محسن محبـّی ،وحید رضادوست
«ماهیت و قلمرو تعهد رفتار دولت کاملهالوداد در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت
خدمات» ،سید قاسم زمانی ،مهریار راشدي
«نظارت ایکائو بر استانداردها و رویههاي پیشنهادي هوانوردي» ،منصور جباري ،مرضیه قلندري
«تحلیل ابعاد اصل حسننیت در حقوق بینالملل در پرتو رویه قضایی» ،حمید الهویینظري،
عقیل محمدي
«کارآمدي اقدامات متقابل بهعنوان ضمانت اجراي حقوق بشر» ،محسن عبدالهی ،پریسا
روشنفکر ،زهرا دبیري
«آثار حقوقی تحریمهاي بینالمللی هوشمند در چارچوب قطعنامههاي شوراي امنیت ،با
تأکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران» ،حاتم صادقی زیازي ،افسانه بقایی برزآبادي
«شوراي امنیت و امکان نقشآفرینی در روند شکلگیري قواعد حقوق بینالملل عرفی»،
شهرام زرنشان
«تحدید زمان و دایره شمول :گامی به سوي انسانیکردن تحریمها» ،منصور فرخی
«مسئولیت کیفري مافوق در نقض قواعد و مقررات حقوق بشر و بشردوستانه از سوي
مأمورین آمریکایی در اشغال عراق» ،سهراب صالحی
«تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادي در مقرره رم  2اتحادیه اروپا»،
همایون مافی
«مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قرارداد بیمه (حقوق ایران و اتحادیه اروپا)» ،حسن بادینی،
احد شاهی
نمایه مقاالت شمارههاي  99تا  22مجله حقوقی بینالمللی
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فهرست مطالب مجله حقوقی بینالمللی شماره ( 54بهار ـ تابستان )9315
صفحه
«لزوم همکاري دولتها در زمینه مالیات بینالمللی» ،محمدجعفر قنبري جهرمی ،سعید عباسی
«حق دسترسی به داروهاي اساسی در چارچوب موافقتنامه تریپس و چالش حمایت از
حق بینالمللی بشر بر سالمت» ،صابر نیاورانی ،احسان جاوید
«نظارت قضایی محاکم بینالمللی بر شوراي امنیت سازمان ملل متحد» ،سیدفضلاهلل
موسوي ،وحید بذّار
«تحریم کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران از منظر حقوق بینالملل» ،سیدیاسر ضیایی،
مهناز رشیدي
«حقوق و دیپلماسی در قانون صالحیت دادگستري ایران براي رسیدگی به دعاوي مدنی
علیه دولتهاي خارجی و قوانین مرتبط ایاالت متحده امریکا» ،علیرضا ظاهري
«معاهدات موجد حق براي دولتهاي ثالث با نگاهی به ماده  19کنوانسیون وین راجع به
حقوق معاهدات» ،حمید الهویی نظري
«بررسی تاریخی و تحلیلی اجراي احکام دیوان بینالمللی دادگستري» ،علی ایزدي
«اختالفات آژانس بینالمللی انرژي اتمی با ایران در پرونده هستهاي از دیدگاه حقوق
بینالملل» ،سیدحسین ساداتمیدانی
«کاربردهاي نظامی فناوري نانو از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه» ،عباس تدینی،
سیدمصطفی کازرونی
«حسننیت در انعقاد قرارداد؛ با تأکید بر کنوانسیون بیع بینالمللی کاال» ،مرتضی حاجیپور
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