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نمايه مقاالت
شمارههای  62و  63مجله حقوقی بینالمللی
فهرست مطالب مجله حقوقی بینالمللی شماره ( 62بهار ـ تابستان )0099
صفحه


چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشويی و تأمین مالی تروريسم با تأکید
بر اقدامات و توصیههای کارگروه ويژه اقدام مالی )(FATF

عباسعلی کدخدایی ،حسام نوروز پور،


)10.22066/CILAMAG.2019.101998.1647: (DOI

بررسی اعمال دکترين پیوند واقعی در اعطای تابعیت به کشتی توسط کشور
صاحب پرچم
سیدباقر میرعباسی ،سیدمصطفی هاشمی10.22066/CILAMAG.2019.85289.1502 :(DOI) ،





3

99

فرسايش حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر :از حاکمیت اقتدارگرا
به سوی حاکمیت مشروط
سیدقاسم زمانی ،آرمین طلعت10.22066/CILAMAG.2019.87762.1528: (DOI) ،

59

قائم به شخص بودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوریهای بینالمللی
محمدجعفر قنبری جهرمی ،سیدمحمدعلی عبداللهی

99

)10.22066/CILAMAG.2019.90551.1556 : (DOI


چالشهای حقوقی قابلیتهای فضای سايبری در پرتو ماده  06پروتکل يکم
الحاقی 0933
حسین شریفی طرازکوهی ،جعفر برمکی10.22066/CILAMAG.2019.84640.1491: (DOI) ،



009

حمايت حقوق بینالملل از کودکان متولد از زنان قربانی خشونت جنسی در
مخاصمات مسلحانه
شهرام زرنشان ،ریحانه زندی10.22066/CILAMAG.2019.81557.1456 : (DOI) ،
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نقض تعهد بینالمللی اياالت متحـده امريکا در قبـال کاروان پناهجـويان
امريکای التین
فاطمه کیهانلو ،هادی دادمهر10.22066/CILAMAG.2019.104909.1676 : (DOI) ،



حقوق بینالملل و قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران
(موردکاوی :جايگاه گروه اقدام مالی)
علیرضا ابراهیمگل ،محمدصالح عطار10.22066/CILAMAG.2019.85163.1498 : (DOI) ،



990

مشروعیت دکتـرين «هرجـا ،هر زمـان ،دسترسی مديـريت شده» در حقوق
بینالملل هستهای
هدایتاهلل شناسایی10.22066/CILAMAG.2019.92764.1572 : (DOI) ،



093

امکانسنجی جرمانگاری ژنوسید با تکیه بر اسناد بینالمللی؛ تطبیق واقعیت
و حقوق بینالملل
رضوان باقرزاده ،مهدی حسین تبریزی10.22066/CILAMAG.2019.91893.1566 : (DOI) ،



030

950

رويکرد کلی به آيین عدم پايبندی در موافقتنامههای زيستمحیطی چندجانبه
(با اشاره به پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده اليه اوزن)
عقیل محمدی10.22066/CILAMAG.2019.101603.1642 : (DOI) ،

935



آزادی اراده طرفین در نظارت قضايی بر آرای داوری تجاری بینالمللی
علی رضائی10.22066/CILAMAG.2019.63624.1266 : (DOI) ،

015



مفهوم «مانع» برای اعطای معافیت به متعهد در دعاوی مرتبط با تحريمها
عصمت گلشنی ،سیدمهدی حسینی مدرس

000

)10.22066/CILAMAG.2019.90273.1553 : (DOI


گزارش آرای ديوان داوری ايران ـ اياالت متحده

050
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فهرست مطالب مجله حقوقی بینالمللی شماره ( 63پايیز ـ زمستان )0099
صفحه


مبنا و تحول نظريه مخاطرهآمیز بودن گفتگوهای مقدماتی در اسناد بینالمللی
و حقوق تطبیقی
سیدعلی خزائی ،محسن محبی10.22066/CILAMAG.2020.85591.1507 : (DOI) ،



توزيع جبران خسارت در وضعیت مسئولیت مشترک بینالمللی
محمدرضا ضیایی بیگدلی ،نسرین ترازی

3

99

)10.22066/CILAMAG.2020.113672.1780 : (DOI


امکان اعتـراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمـدی قانون حاکـم
توسط داور
مرتضی شهبازینیا ،علی علیدادی دهکهنه

50

)10.22066/CILAMAG.2020.74618.1397 : (DOI


اصل حاکمیت اراده و محـدوديتهای آن در تحصیل دلیل در داوریهای
تجاری و سرمايهگذاری بینالمللی
محمدعلی بهمئی ،رضا باستانی نامقی

30

)10.22066/CILAMAG.2020.104528.1679 : (DOI


اوراق بدهی بینالمللی دولتی و خأل در نظام حقوق بینالملل
محمدجعفر قنبری جهرمی ،آرزو بهپیک

000

)10.22066/CILAMAG.2020.85591.1507 : (DOI


حفاظت از محیطزيست در چارچوب کمیسیون همکاری نفتا
محمدحسین رمضانی قوامآبادی ،محدثه کوشا

009

)10.22066/CILAMAG.2020.109134.1735 : (DOI


موانع آمره بودن قاعده منع توسل به زور
محسن عبدالهی ،کیوان بهزادی10.22066/CILAMAG.2020.114134.1786 : (DOI) ،
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رهیافت دادگاههای داخلی پیرامون تحريمهای شورای امنیت در مورد ايران:
مطالعه موردی آرای دادگاههای سنگاپور ،بريتانیا و هلند
سیامک کرمزاده ،عبداهلل عابدینی

099

)10.22066/CILAMAG.2020.103852.1664 : (DOI


موانع بنیادين فراروی تدوين حقوق بینالملل حاکم بر حمالت سايبری
علیرضا رنجبر ،علی گرشاسبی10.22066/CILAMAG.2020.111943.1823 : (DOI) ،



مسئولیت بینالمللی دولت کانادا به واسطه نقض مصونیت دولت ايـران در

903

نتیجه توقیف حسابهای بانکی و فروش اموال ايـران بـه منظـور اجـرای
آرای دادگاههای امريکا
وحید بذّار10.22066/CILAMAG.2020.117842.1832 : (DOI) ،


965

آزادی درياهای آزاد در تقابل با اعمـال صالحیت دولت ساحلی با اتکا به
پرونده نوراِستار در ديوان بینالمللی حقوق درياها
جواد صالحی10.22066/CILAMAG.2020.115673.1807 : (DOI) ،

990



تعهدات دولتهای حوضچه هريرود در احداث تأسیسات آبی
نرگس اکبری ،علی مشهدی10.22066/CILAMAG.2020.96365.1600 : (DOI) ،

019



امکانسنجی توافق بر سلب صالحیت بینالمللی دادگاهها در حقوق ايران
محمدمجد کابری ،اعظم انصاری10.22066/CILAMAG.2020.104979.1677 : (DOI) ،

040

