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نمایه مقاالت شمارههای  57و 55
مجله حقوقی بینالمللی
فهرست مطالب مجله حقوقی بینالمللی شماره ( 57پاییز ـ زمستان )9399
 سهم دیوان بینالمللی دادگستری در تجلّی مفهوم بشریت

صفحه
07

ابراهیم بیگزاده ،اسماعیل تاور10.22066/cilamag.2017.27962 :(DOI) ،

 راهبرد قضایی برای درک مفهوم «اقدامات مغایر با حقوق بینالملل» در نظام حقوقی
ایران (مطالعه موردی :تحریمهای اقتصادی)

حسین شریفی طرازکوهی ،ساسان مدرس سبزواری،

99
)10.22066/cilamag.2017.27963:(DOI

 محدودیتهای اجرای موقت معاهده منشور انرژی در پرتو رأی داوری یوکاس علیه روسیه 99
محمد علی بهمئی ،مینا معینی10.22066/cilamag.2017.27964 :(DOI) ،

 سازمان تجارت جهانی و تجارت برق (آمادگی ایران برای الحاق)

99

حمیدرضا نیکبخت ،مهدی هفتانی10.22066/cilamag.2017.27965 :(DOI) ،

 بررسی وضعیت حقوقی شروط تحویل یا پرداخت در قراردادهای بلندمدت فروش گاز

999

محمود باقری ،صدیقه فهیمی10.22066/cilamag.2017.27966 :(DOI) ،

 تحلیل حقوقی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص در حقوق بـینالملـل بـهعنوان
ناقض ماده  9اعالمیه جهانی حقوق بشر

949

مریم احمدی نژاد10.22066/cilamag.2017.27967 :(DOI) ،

 کنوانسیون حمایت در برابر ناپدیدسازی اجباری و ضرورت پیوستن ایران به آن

997

عبداله عابدینی10.22066/cilamag.2017.27968 :(DOI) ،

 ظرفیتهای نظم کنونی حقوق بینالملل در شناسایی مفهوم ژنوسید فرهنگی
علیرضا آرشپور ،مجید زحمتکش10.22066/cilamag.2017.27970 :(DOI) ،

997
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 قانونگذاری در فضای سایبر :رویکرد حقوق بینالملل و حقوق ایران

997

سید یاسر ضیایی ،احسان شکیب نژاد10.22066/cilamag.2017.27971 :(DOI) ،

 راهحلهای تعارض صالحیت در قلمرو حقوق جزای بینالملل

949

فضلاله فروغی ،بهزاد جودکی10.22066/cilamag.2017.27972 :(DOI) ،

 رژیم حقوقی بینالمللی حاکم بر حفاظت از محیطزیست در فضـای مـاورای جـو بـا
957

تأکید بر رهیافتها و چالشها و خألها
نادر مردانی ،ابوذر بالغی10.22066/cilamag.2017.27973 :(DOI) ،

 تشکیل دادگاه کیفری بینالمللیشدة (مختلط) کامبوج؛ مبانی و چالشها

393

بهزاد رضویفرد ،محمد فرجی10.22066/cilamag.2017.27974 :(DOI) ،

 ایجاب متقابل در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال (وین :)9950
طرح نقشه صلح کنوانسیون وین برای نبرد فرمها با تکیه بر نظریـه بهتـرین اقـدام
335

مبتنی بر کارایی اقتصادی
فخرالدین اصغری آقمشهدی ،حسین کاویار10.22066/cilamag.2017.27975 :(DOI) ،

فهرست مطالب مجله حقوقی بینالمللی شماره ( 55بهار ـ تابستان )9397
صفحه
 نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوقبشری

7

محسن محبی ،اسماعیل سماوی10.22066/cilamag.2018.31672 :)DOI( ،

 قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت

محمدعلی

39

بهمئی ،حسنی شیخ عطار10.22066/cilamag.2018.31682 :)DOI( ،

 قاعدهسازی در دیوان بینالمللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا

95

محمد حبیبی مجنده ،ساناز کامیار راد 10.22066/cilamag.2018.31683 :)DOI( ،

 نگرشی تحلیلی و انتقادی به اسناد بینالمللی نظام مسئولیت و جبران خسـارت در
آلودگیهای نفتی ناشی از حملونقل دریایی

حسن

بادینی ،محمود جعفری چالشتری10.22066/cilamag.2018.31684 :)DOI( ،
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 مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بینالملل با واکاوی اقدام دولت بحرین 995
رضا موسیزاده ،حامد گلیجانی مقدم10.22066/cilamag.2018.31685 :)DOI( ،
 تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله بـا آن در حقـوق

953

بینالملل

پوریا

عسکری ،حمید مسعودی کوشک10.22066/cilamag.2018.31686 :)DOI( ،

 جایگاه منطق در تفسیر قرارداد در داوری تجاری بینالمللی

955

همایون مافی ،حسام کدیور10.22066/cilamag.2018.31687 :)DOI( ،

 مشروعیت مداخله نیروهای ائتالف علیه داعش در عراق و سوریه در چـارچوب حقـوق

995

بینالملل

محمدحسین

رمضانی قوامآبادی ،حیدر پیری10.22066/cilamag.2018.31688:)DOI( ،

 تحلیل قواعد شفافیت آنسیترال در داوریهای سرمایهگذاری

939

علی رضائی10.22066/cilamag.2018.31689 :)DOI( ،

 انواع رأی در داوری تجاری بینالمللی با تأکید بر حقوق ایران

مصطفی

973

بختیاروند ،میترا احمدی10.22066/cilamag.2018.31690 :)DOI( ،

 ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بینالمللی کاال

999

بیژن حاجی عزیزی ،بیژن بیات10.22066/cilamag.2018.31691:)DOI( ،

 ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بینالملل
زهرا محمودی کردی10.22066/cilamag.2018.31692 :)DOI( ،
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