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 مطالب تفصیلیفهرست 

 سخن ناشر

 شگفتاریپ

 مقدمه

 در قراردادها نیبخش نخست: تعارض قوان

 قانون حاکم بر قرارداد نییضوابط تع و یالملل نیفصل نخست: مفهوم قرارداد ب

 قانون حاكم بر قرارداد نییو مفهوم ضوابط تع يالملل نیمبحث نخست: مفهوم قرارداد ب

 يالملل نیگفتار نخست: مفهوم قرارداد ب

 يالملل نیالف( مفهوم قرارداد ب

 يالملل نیقرارداد ب  یتشخ يها اری ( مع

 قانون حاكم بر قرارداد نییفهوم ضوابط تعگفتار دوم: م

 قانون حاكم بر قرارداد نییضوابط تع یيالف( مفهوم ابتدا

 نون حاكم بر قراردادقا نییضوابط تع افتةی  ( مفهوم تحول

1 کیكالس سمیبرالیل ةین ر 

۲ يحقوق سمیویتیپوز ةین ر 

3 قانون مناسب قرارداد( يو ضابطة شخص ينیاز ضابطة ع يبیترك ةین ر(  

 قرارداد يحقوق گاهیپا نییضابطة تع -4

 قانون حاكم بر قرارداد نییضوابط تع يخیتطور تار ریمبحث دوم: س

 میدوره قد يها گفتار نخست: مکتب

 رم نیمکتب شارحان قوان ای یيایتالیا میالف( مکتب قد

 ي ( مکتب فرانسو

 دیدورة جد يها گفتار دوم: مکتب
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 ينالف( مکتب آلما

 ينیمکتب منچ ای یيایلتایا دی ( مکتب جد

 ينیضابطة ع شیدایگفتار سوم: ادوار مختلف پ

 نیبودن قوان ينیالف( دوره نخست: عصر سرزم

 اصالت فرد ةی ( دوره دوم: عصر تقابل با ن ر

 یيبا بازارگراج( دوره سوم: عصر تقابل 

 قانون حاكم بر قرارداد نییكشورها راجق به ضوابط تع دیجد کردیگفتار چهارم: رو

ـ  یها بر قراردادها و ضرورتقانون حاکم  نییضوابط تع یفصل دوم: مبان کـاربرد   یعمل

 قانون حاکم نییدر تع ینیضابطه ع

 قانون حاكم بر قرارداد نییدر تع ينیو ع يضوابط شخص ين ر يمبحث نخست: مبان

 قانون حاكم بر قرارداد نییدر تع يضابطه شخص ين ر يگفتار نخست: مبان

 يحقوق يالف( مبنا

 ياسیس ي ( مبنا

 يفلسف يج( مبنا

 ياقتصاد يد( مبنا

 ون حاكم بر قراردادهاقان نییدر تع ينیضابطة ع ين ر يگفتار دوم: مبان

 اراده تیدولت بر حاكم تیالف( تفوق حاكم

 نیملمتعا يدر فرض فقدان انتخا  قانون از سو ينیضابطة ع يو كارآمد تی ( قطع

 قانون حاكم بر قراردادها نییدر تع ينیكاربرد ضابطه ع يعمل يها مبحث دوم: ضرورت

 قرارداد نیِانتخا  قانون حاكم توسط طرف گفتار نخست: عدم

 گفتار دوم: ن م عمومي و قواعد آمره

 يالف( ن م عموم

 ينیو ضابطة ع يقواعد آمره و ارتباط آن با ن م عموم ( 

 يارتباط قواعد آمره با ن م عموم -1

 ينیارتباط قواعد آمره با ضابطة ع -۲

 از تقلب نسبت به قانون يریگفتار سوم: جلوگ



 

 

 نیقرارداد با قانون منتخب طرف نیگفتار چهارم: فقدان ارتباط ب

 فصل سوم: قلمرو اعمال قانون حاکم بر قراردادها

 مختلف قرارداد يها مبحث نخست: قلمرو اعمال قانون حاكم بر حوزه

 قرارداد يگفتار نخست: اعتبار شکل

 و اعتبار قرارداد لیگفتار دوم: تشک

 معامله تیالف( مسئلة مشروع

 نیمتعامل تی ( مسئله اهل

 مفاد قرارداد ریو مسئلة تفس يگفتار سوم: تعهدات قرارداد

 يگفتار چهارم: سقوط تعهدات و خسارات قرارداد

 يالف( سقوط تعهدات قرارداد

 جبران آن يها وهیو ش ي ( خسارات قرارداد

 خاص يمبحث دوم: قلمرو اعمال قانون حاكم در قراردادها

 يفکر تیانتقال حقوق مالک يگفتار نخست: قلمرو اعمال قانون حاكم بر قراردادها

 يکیالکترون يگفتار دوم: قلمرو اعمال قانون حاكم بر قراردادها

 الملل نیدر سطح اروپا و ب کیالف( مفهوم و شکل تجارت الکترون

 کیدر تجارت الکترون يافزار و قانون نرم الملل نی ( حقوق ب

 اروپا يشورا -1

 ن ملل متحدسازما -۲

 آن يو مبنا يالحاق يگفتار سوم: قلمرو اعمال قانون حاكم بر قراردادها

 كننده مصرف يالف( قراردادها

 ياستخدام ي ( قراردادها

 مهیب يج( قراردادها

 يتیحما نیقوان ياز سو نیاراده متعامل تیبر اصل حاكم تیمحدود جادیا يد( مبنا

 ایـ دولـت   يالمللـ  نیبـ  يتجـار  يگفتار چهارم: قلمـرو اعمـال قـانون حـاكم بـر قراردادهـا      

 يخارج يخصوص يها با شركت يدولت يها شركت

 يدولت يالف( مفهوم و انواع قراردادها



 

 يدولت ي ( قانون حاكم بر قراردادها

1 يدولت يدولت طرف قرارداد بر قراردادها يمل نخست: حکومت قانون دگاهید 

۲ ينسبت بـه قراردادهـا   ينیقواعد فراسرزم ای الملل نیدوم: حکومت قواعد حقوق ب دگاهید 

 يدولت

 يداور يگفتار پنجم: قلمرو اعمال قانون حاكم بر قراردادها

 و انواع آن يالف( مفهوم قرارداد داور

 ي ( قانون حاكم بر داور

 يقانون حاكم بر قرارداد داور -1

 يداور نییقانون حاكم بر آ -۲

 دعوا تیانون حاكم بر ماهق -3

 يداور يآرا يو اجرا یيقانون حاكم بر شناسا -4

 يتوسط دادگاه محل داور ين ارت نیج( اعمال قوان

 یقراردادریبخش دوم: تعارض قوانین در الزامات غ

 یمدن تیو ارکان مسئول یبا مبان نیفصل نخست: رابطه تعارض قوان

 آن قیمبحث نخست: مفهوم مسئولیت مدني و مصاد

 مبحث دوم: توصیف الزامات خارج از قرارداد )ضمان قهري( در تعارض قوانین

به جبران خسارت در مـوارد   فیتکل يقراردادریغ ای يقرارداد تیماه فیگفتار نخست: توص

 مشتبه

 قانون مقرّ دادگاه و قانون سبب فیتوص نیگفتار دوم: تعارض ب

گفتار سوم: صالحیت قانون مقرّ دادگاه درمورد مسائل شکلي )مربـوط بـه آیـین دادرسـي(     

 دسته ارتباط الزامات خارج از قرارداد

 نینو رابطه آن با تعارض قوا يمدن تیمسئول يمبحث سوم: مبان

 گفتار نخست: ن ریه تقصیر و رابطه آن با قانون حاكم بر الزامات غیرقراردادي

 الزامات غیرقراردادي گفتار دوم: ن ریه خطر و رابطة آن با قانون حاكم بر

 گفتار سوم: ن ریة تضمین حق و رابطة آن با قانون حاكم بر الزامات غیرقراردادي

 ي و رابطه آن با تعارض قوانینمبحث چهارم: اركان مسئولیت مدن
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 و رابطه آن با تعارض قوانین بار انیگفتار نخست: فعل ز

 گفتار دوم: ضرر و رابطه آن با تعارض قوانین

 گفتار سوم: سببییت و رابطة آن با تعارض قوانین

 فصل دوم: تعیین قانون حاکم بر الزامات غیرقراردادی

 يقراردادریمبحث نخست: بررسي ن رات موجود  در با  قانون حاكم بر الزامات غ

 گفتار نخست: ن ریه حکومت قانون مقرّ دادگاه

 بار انیگفتار دوم: ن ریه حکومت قانون محل وقوع فعل ز

 بار انیالف( قلمرو اعمال قانون محل وقوع فعل ز

 بار انیگونگي تشخی  قانون محل وقوع فعل ز ( چ

1 طرفداران اعمال قانون محل تحقق خسارت 

۲ بار انیطرفداران اعمال قانون محل وقوع فعل ز 

 گفتار سوم: ن ریه حکومت قانون مناسب الزامات خارج از قرارداد

اروپـا درخصـوص    كشورهاي مختلف و پارلمان يگذار مبحث دوم: بررسي رویة قضایي و قانون

 قانون حاكم بر مسئولیت مدني

 رم دو نامه نییگفتار نخست: بررسي قانون حاكم بر مسئولیت مدني در حقوق تطبیقي و آ

 جرم رویه كشورهاي مختلف درمورد ن ریه اعمال قانون محل وقوع شبهالف( 

  ( رویة كشورهاي مختلف درمورد ن ریه اعمال قانون مناسب الزامات خارج از قرارداد

 اروپا هیرم دو اتحاد نامه نییدر آ يمدن تیج( قانون حاكم بر مسئول

 گفتار دوم: بررسي قانون حاكم بر الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران

 عقدها و روية کشورهای مختلف در اين صصو اعمال بر شبه فصل سوم: قانون قابل

 مبحث نخست: ایفاي ناروا و قانون مناسب آن

 مبحث دوم: ادارة فضولي مال غیر و قانون مناسب آن

 مبحث سوم: استیفاء )دارا شدن بالجهت( و قانون مناسب آن

 نامشروع )غصب و آنچه در حکم غصب است( و قانون مناسب آن يالیتمبحث چهارم: اس

 و قانون مناسب آن بیمبحث پنجم: اتالف و تسب

 فالف( قانون حاكم بر اتال



 

 بی ( قانون حاكم بر تسب

 و قانون حاکم بر آنها ژهيو یها تیفصل چهارم: مسئول

 و قانون حاكم بر آن نیاز مراقبت و حفاظت از محجور يناش تیمبحث نخست: مسئول

 در برابر خسارات وارده به ثالث و كارگران انیكارفرما تیمبحث دوم: قانون حاكم بر مسئول

 كارگران بار انیان درخصوص فعل زیكارفرما تیگفتار نخست: قانون حاكم بر مسئول

ر وارده بـه  از كـا  يان در برابـر خسـارات ناشـ   یكارفرما تیگفتار دوم: قانون حاكم بر مسئول

 كارگرانشان

 يا از حوادث جاده يناش تیمبحث سوم: قانون حاكم بر مسئول

 يدیت تولاز محصوال يناش تیمبحث چهارم: قانون حاكم بر مسئول
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