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 فهرست تفصیلی مطالب

 یاختصار عالئم فهرست

 باچهید

 مقدمه

 یقرارداد ششا از یناششش یدعششاو بششر اعمششال  قابشش  یمششا   قششان   :اول بخشش 

 یگذار هیسرما

 نیطرف ت سط اعمال  قاب  قان   انتخاب: اول فص 

 یودعثثا در آن یهثثا تیمحثثدود ایثث حثثدود و نیطثث   اراده تیثثحاکم اصثث : اول مبحثث 

 یالملل نیب یگذار هیس ما

 نیط   اراده تیحاکم اص  خاستگاه و اعتبار: اول گفتار

 اراده تیحاکم اص  یسنت یتهایمحدود: دوم گفتار

 یمل قانون انتخاب: دوم بند

 آم ه قواعد و یعموم نظم: سوم بند

 یقانون کنت ل یسو به یق ارداد یآزاد از گذر: سوم گفتار

 یگذار هیس ما یق اردادها در اراده تیحاکم تیواقع: چهارم گفتار

 اعمال  قاب  یماهو قانون یحیتلو ای حیص  انتخاب: ومد مبح 

 قواعثد  یضثمن  قبثول  از یا نشانه عنوان به یداور به اختالف ارجاع و نیط   ر تار: اول گفتار

 دعوا تیماه ب  اعمال  قاب  خاص

 دعوا منشأ ق ارداد در آن از یقسمت به ارجاع با نیقوان یضمن انتخاب: دوم گفتار

 یشنهادیپ و مناسب ح  راه: سوم گفتار

 توسث   زبثان یم دولثت  قثانون  انتخاب صورت در المل  نیب حقوق اعمال تیقابل: سوم مبح 

 نیط  



 

 نیطرف ت سط اعمال  قاب  قان   نییتع عدم: دوم فص 

 اعمال  قاب  قانون نییتع خصوص در جهان یداور یها نظام مواضع: اول مبح 

 یداور وانید توس  اعمال  قاب  قانون نییتع روش: اول گفتار

 اعمال  قاب  قانون نییتع در داوران ب  روش  یتحم: اول بند

 یداور وانید یآزاد هینظ : دوم بند

 تعارض ح  قواعد اعمال قیط  از حاکم قانون نییتع( الف

   یعیتجم روش( 1

 یخصوص المل  نیب حقوق یکل اصول( 2

 تعارض ح  قواعد آزاد انتخاب( 3

 یماهو قواعد میمستق اعمال( ب

 آنان یها تیمحدود و داوران توس  انتخاب قاب  دقواع: دوم گفتار

 داوران توس  نییتع قاب  قواعد: اول بند

 اعمال  قاب  دقواع نییتع در داوران یها تیمحدود: دوم بند

 اعمال  قاب  قانون نییتع خصوص در  انیا یحقوق نظام موضع: سوم گفتار

 دیکسیا یداور نظام موضع: دوم مبح 

 واشنگتن ونیکنوانس در اعمال  قاب  یماهو قواعد: اول گفتار

 زبانیم دولت حقوق: اول بند

 المل  نیب حقوق رب  یذ قواعد: دوم بند

 معاهدات( الف

 یع   المل  نیب حقوق( ب

 حقوق یکل اصول( ج

 یداور و ییقضا هیرو( د

 نیدکت ( ه

 ها دستورالعم  و ها قطعنامه( و

 المل  نیب حقوق قواعد نقش: دوم گفتار

 یاصالح و یلیتکم نیدکت : اول بند

 المل  نیب حقوق یعموم نظم نقش: دوم بند

  (ونا نیدکت ) یحقوق نظام دو ه  اعمال: سوم بند

 موجود نظ ات یابیارز و نقد: چهارم بند

 المل  نیب حقوق و یداخل حقوق رابطه: سوم گفتار



  

 یگذار هیس ما یحقوق اعتبار و ثبت ملزومات ف،یتع  در یداخل حقوق نقش: اول بند

 گذار هیس ما تیتابع نییتع: دوم بند

 اموال مفهوم فیتع : سوم بند

 داران سهام حقوق: چهارم بند

 یگذار هیسرما معا دات از یناش یدعاو بر اعمال  قاب  یما   قان   :دوم بخ 
 دع ا تیما  بر اعمال  قاب  قان   نییتع: اول فص 

 یداور ش ط یحاو یگذار هیس ما معاهده در اعمال  قاب  قانون نییتع: اول مبح 

 قواعثد  عنوان به لمل  نیب حقوق اصول و معاهده: اعمال  قاب  قانون دوگانه انتخاب: اول گفتار

 اعمال  قاب 

 دعوا تیماه ب  اعمال یب ا یحقوق منبع نیچند انتخاب: چندگانه یها انتخاب: دوم گفتار

 اعمال  قاب  قانون خصوص در یداور ش ط یحاو معاهده سکوت: دوم مبح 

 نیط   توس  اعمال  قاب  قانون یبعد انتخاب: اول گفتار

 یداور قواعثد  بثه  م اجعثه  رهگثذر  از یداور وانید توس  اعمال  قاب  قانون نییتع: دوم گفتار

 اعمال قاب 

 اعمال  قاب  ق اعد خص ص در یگذار هیسرما به راجع معا دات وردار : دوم فص 

 یر تار یاستانداردها: اول مبح 

 مطلق یر تار یاستانداردها: اول گفتار

  منصفانه و عادالنه ر تار: اول بند

  کام  تیامن و تیحما: دوم بند

 ینسب یر تار یاستانداردها: دوم گفتار

 یمل ر تار: اول بند

 الوداد کاملة  مل ش ط: دوم بند

 یگذار هیس ما معاهدات در دولت یماهو التزامات  یسا: دوم مبح 

 آن از یشنا خسارت جب ان و مصادره و ک دن یمل: اول گفتار

 آن ب  دولت حق و مصادره مفهوم نییتب: اول بند

 مصادره  یش ا: دوم بند

  یعموم منفعت ث الف

  ضیتبع عدم ث ب



 

 یقانون پ وسه تیرعا ث ج

 غ امت پ داخت به التزام ث د

 مصادره انواع: سوم بند

 غ امت و خسارت جب ان: چهارم بند

 تیشفا  به تعهد: دوم گفتار

 یرسان اطالع در تیشفا : اول بند

 یساز میتصم در تیشفا : دوم بند

 اختالف  ص  و ح  قواعد در تیشفا : سوم بند

 حمایت مورد وجوه انتقال امکان به تعهد: سوم گفتار

 تیحما مورد وجوه: اول بند

 وجوه انتقال ب  حاکم  یش ا: دوم بند

 یریگ جهینت

 مآخذ و منابع
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