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 مقاالتنماية 

 المللیمجله حقوقی بین 57و  57، 55هاي شماره
 

 (9315)پايیز ـ زمستان  55شماره  المللیمجله حقوقی بین فهرست مطالب
 صفحه 

 01  المللی دادگستريبودن صالحیت در عملکرد ديوان بینتأملی دوباره بر اصل رضايی 

 10.22066/cilamag.2016.23521 (:DOI) ،جمشید ممتاز، مسعود علیزاده، شهرام زرنشان

 در  2092نـوامرر  2المللی حقوق درياها، دسـتاورد قـرار دعواي متقابل در ديوان بین

 39   قضیه کشتی ويرجینیا جی )پاناما/ گینه بیسائو(

 10.22066/cilamag.2016.23522(: DOI) محسن محبی، هادی آذری،

 53 المللی مقابله با آلودگی نفتی دريايی و نظام مسئولیت کیفريابعاد حقوقی بین 

 10.22066/cilamag.2016.23523(: DOI) محمدجعفر قنبری جهرمی، نگین شفیعی بافتی،
 89 هاي نوين اطالعاتیشدن در عصر فناوريحقوق بشر و حق بر فراموش 

 10.22066/cilamag.2016.23525(: DOI)  سید قاسم زمانی، شیما عطار،
 :پرونده گابچیکُوو ـ ناگیماروس 

 901 سازي مفهوم توسعه پايدارالمللی دادگستري در برجستهديوان بین نقش

 10.22066/cilamag.2016.23526(: DOI) ستار عزیزی، سید مهدی موسوی،

  تعـار  قابلیت اعمال قواعد امر مختومه، امر مطروحه و محکمه نامناسب براي حـل

 935 المللیمحاکم بین

 10.22066/cilamag.2016.23527(: DOI) علی ایزدی،
 951 المللیهاي کیفري بینها در دادرسیبودن جرايم و مجازاتاصول قانونی 

 10.22066/cilamag.2016.23528(: DOI) مهدی مؤمنی،

  حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر، با تأکید خاص بر رويه دادگـاه اروپـايی

 985 حقوق بشر

 10.22066/cilamag.2016.23529(: DOI) مسعود راعی دهقی، کاوه موسوی،
 شرايط اعمال تحديد مسئولیت صاحران کشتی درياپیما 

 299   (9177المللی تحديد مسئولیت براي دعاوي دريايی )بررسی کنوانسیون بین

 10.22066/cilamag.2016.23530(: DOI) اهلل جعفری، مهرناز مختاری،فیض

 233   وين( 9180المللی کاال )رجوع از ايجاب در کنوانسیون بیع بین 

 DOI :10.22066/cilamag.2016.23531 اصغری آقمشهدی، حسین کاویار، فخرالدین
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 271 گزارش آراي ديوان داوري دعاوي ايران ـ اياالت متحده 
DOI :10.22066/cilamag.2016.23524 

 273 المللیمجله حقوقی بین 55و  53هاي نمايه مقاالت شماره 
 

 (9317)بهار ـ تابستان  57المللی شماره مجله حقوقی بین فهرست مطالب
 صفحه 

 010 هاي طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکمبررسی تطریقی محدوديت 

 10.22066/cilamag.2017.25164 (: DOI) سری،نجادعلی الماسی، هادی شعبانی کند

 37 عملکرد شوراي امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوي نظارت عینی 

 10.22066/cilamag.2017.25048(: DOI) گودرز افتخار جهرمی، علی حاجیانی،
 51 المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانینظام حقوقی بین 

 10.22066/cilamag.2017.25165 (:DOI) میرمحمدی، سادات موسوی، معصومه اهللسیّد فضل
 85 و اصالح نظام اروپايی حقوق بشر 95تکل شماره پرو 

 10.22066/cilamag.2017.25166 (: DOI) ایوب عبدی، سیّد قاسم زمانی،
  در حقوق دريايی:« انحراف» دکترين 

 901 امريکا و فرانسه، انگلیس حقوق لی،الملبین هايکنوانسیون ايران، حقوق مطالعه تطریقی در

 10.22066/cilamag.2017.25167 (: DOI) محسن ایزانلو،
 931 هاي نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانهبه کارگیري روبات 

 10.22066/cilamag.2017.25168 (: DOI) رضا اسالمی، نرگس انصاری،
 فصل دعاوي میراث فرهنگی؛ آرمـان يـا والمللی براي حلضرورت تأسیس ديوان بین

 973 واقعیت؟

 10.22066/cilamag.2017.25169(: DOI) منیر خلقی، حسین شریفی طرازکوهی،
 981 هاي اقتصادياصل تناسب در اتخاذ تحريم 

 10.22066/cilamag.2017.25170 (: DOI)  ،اکبر ادیبی، همایون حبیبی
 293 الملل خصوصیصالحیت قضايی در حقوق بین 

 10.22066/cilamag.2017.25170 (: DOI) رضا مقصودی،
 :نقض بنیادين در قراردادهاي بیع اسنادي 

 235 دکترين انطراق دقیق ارائه در حقوق اعترارات اسنادي و قرارداد پاية بیع

 10.22066/cilamag.2017.25172 (: DOI) اسری،ماشاءاهلل بناء نی
  8تحلیل و نقد عملکرد ديوان اروپايی حقوق بشر در برخورد با ادعاهاي نقـض مـاده 

 273 کنوانسیون اروپايی حقوق بشر
 10.22066/cilamag.2017.25173 (: DOI) الناز رحیم خویی، حسین رستم زاد
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 (9317)پايیز ـ زمستان  57شماره  المللیمجله حقوقی بین فهرست مطالب
 صفحه 

 07 المللی دادگستري در تجلّی مفهوم بشريتسهم ديوان بین 
   10.22066/cilamag.2017.27962 :(DOI) زاده، اسماعیل تاور،ابراهیم بیگ

 در نظام حقوقی « المللاقدامات مغاير با حقوق بین»قضايی براي درک مفهوم  راهررد
 21   ي اقتصادي(هاايران )مطالعه موردي: تحريم

 10.22066/cilamag.2017.27963 :(DOI)  حسین شریفی طرازکوهی، ساسان مدرس سبزواری،
 79 علیه روسیه يوکاس داوري انرژي در پرتو رأي هاي اجراي موقت معاهده منشورمحدوديت 

 10.22066/cilamag.2017.27964  :(DOI) محمد علی بهمئی، مینا معینی،
 19   تجارت برق )آمادگی ايران براي الحاق( سازمان تجارت جهانی و 

 10.22066/cilamag.2017.27965  :(DOI) حمیدرضا نیکبخت، مهدی هفتانی،
 991 بررسی وضعیت حقوقی شروط تحويل يا پرداخت در قراردادهاي بلندمدت فروش گاز 

 10.22066/cilamag.2017.27966: (DOI) محمود باقری، صدیقه فهیمی،
 عنوان الملـل، بـهيت ناپديدسازي اجراري اشخاص در حقوق بـینتحلیل حقوقی جنا

 951 اعالمیه جهانی حقوق بشر 7ناقض ماده 
 10.22066/cilamag.2017.27967: (DOI) مریم احمدی نژاد،

 977 کنوانسیون حمايت در برابر ناپديدسازي اجراري و ضرورت پیوستن ايران به آن 
 10.22066/cilamag.2017.27968  :(DOI) عبداله عابدینی،

 917 فرهنگی دیژنوسالملل در شناسايی مفهوم هاي نظم کنونی حقوق بینظرفیت 
 10.22066/cilamag.2017.27970 :(DOI) پور، مجید زحمتکش،علیرضا آرش

 227 الملل و حقوق ايرانقانونگذاري در فضاي سايرر: رويکرد حقوق بین 
 10.22066/cilamag.2017.27971  :(DOI) سید یاسر ضیایی، احسان شکیب نژاد،

 251 المللهاي تعار  صالحیت در قلمرو حقوق جزاي بینحلراه 
 10.22066/cilamag.2017.27972: (DOI) اله فروغی، بهزاد جودکی،فضل

 زيست در فضـاي مـاوراي جـو بـا المللی حاکم بر حفاظت از محیطرژيم حقوقی بین
 287 ها و خألهاها و چالشتأکید بر رهیافت

 10.22066/cilamag.2017.27973  :(DOI) نادر مردانی، ابوذر بالغی،
 393 هاشدة )مختلط( کامروج؛ مرانی و چالشالمللیتشکیل دادگاه کیفري بین 

 10.22066/cilamag.2017.27974 :(DOI) فرد، محمد فرجی،بهزاد رضوی
 (:9180المللی کاال )وين در کنوانسیون بیع بین ايجاب متقابل 

ها با تکیه بر نظريـه بهتـرين اقـدام طرح نقشه صلح کنوانسیون وين براي نررد فرم
 335 مرتنی بر کارايی اقتصادي

  10.22066/cilamag.2017.27975 :(DOI) اصغری آقمشهدی، حسین کاویار، فخرالدین


