
 طرح درس

 نام درس: حقوق بین الملل خصوصی

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 جلسه اول:

کنوانسیون رفع تبعیض از زنان،  9ماده منابع، ارتباط حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ( -

(... 

حسن نیت، منع انکار بعد از اقرار، نقش اصول کلی حقوقی در تعارض قوانین (ممنوعیت سوء استفاده از حق،  -

( ... 

 جلسه دوم:

 توصیف هاي اصلی و فرعی، دیدگاه ها در ارتباط با احاله در تعرض قوانین -

 وم: لسه سج

 شناسایی و اجراي احکام خارجی (مبانی، موانع، شرایط، ...) -

 موانع اجراي قانون خارجی -

 کارکرد نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی -

 م:جلسه چهار

الهه در خصوص تابعیت مضاعف و موضوعات مرتبط با حقوق بین  1930کنوانسیون  5و  4بررسی مواد  -

 الملل خصوصی در دیوان داوري ایران و آمریکا

 نقش تابعیت در تعارض قوانین -

 :و ششم پنجمجلسه 

 ، ...)976ندهاي ماده ، بررسی ب 987و  981بررسی مواد قانونی مرتبط با تعارض قوانین در ایران (مقایسه مواد  -

 



 جلسه هفتم و هشتم:

 آثار شناسایی یک کشور بر تعارض قوانین -

دیوان بین المللی دادگستري و قضایاي مربوط به حقوق بین الملل خصوصی (سلزیاي علیا، لوتوس، وام هاي  -

 برزیل، بارسلوناتراکشن، ... )

 م:جلسه نه

 تعارض قوانین و حقوق سرمایه گذاري بین المللی -

 ایکسید -

 م:جلسه ده

 1376بررسی قانون داوري تجاري بین المللی ایران  -

 قانون حاکم بر اسناد تجاري و کنوانسیون مربوط -

 تئوري هاي مربوط به قانون حاکم بر قراردادهاي بین المللی -

 یازدهم الی چهاردهم:جلسه 

 گزارش هاي تحقیقی همراه با مباحثهارائه  -

 

 

 



 طرح درس

 )2نام درس: حقوق بین الملل عمومی (

 حقوق مقطع تحصیلی: کارشناسی

این درس طبق آخرین سرفصل هاي تعیین شده اساسا حول محور سه موضوع اصلی تابعان حقوق با توجه به این که 

 به شرح زیر تدوین می گردد. افراد می باشد، طرح درسبین المللی و  بین الملل یعنی کشورها، سازمان هاي

 جلسه اول:

 عناصر تشکیل دهنده کشور -

 ) راجع به حقوق و تکالیف دولت ها1933بررسی کنوانسیون مونته ویدئو( -

 و اصل عدم مداخله منشور ملل متحد) 2ماده  1اصل برابري حاکمیت ها (بند  -

 جلسه دوم:

 متحد)منشور ملل  2ماده  4اصل منع توسل به زور (بند  -

 تفاوت حاکمیت و صالحیت در رویه قضایی بین المللی -

 )2ماده  7بند ) و منشور ملل متحد (1حت صالحیت در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده تقلمرو مفهوم  -

 (دریاي آزاد، سرزمین هاي اشغالی، ...) مفهوم قلمرو کشور -

 جلسه سوم:

 جمعیت و تابعیت -

 شناسایی اعالمی و شناسایی تاسیسی ، کشور و دولتویژگی هاي شناسایی  -

 در رویه سازمان ملل متحد اسایی یک وضعیتشن -

 جلسه چهارم:

 مصادیق شناسایی ضمنی -



 صور و آثار جانشینی کشورها -

 مصونیت دولت ها در رویه دیوان بین المللی دادگستري و دیوان کیفري بین المللی -

 مسئولیت بین المللی دولت ها -

 رابطه مصونیت و مسئولیت دولت ها -

 جلسه پنجم:

 مبانی تئوري مسئولیت دولت -

 )2001بررسی طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولت ( -

 جلسه ششم:

 اوضاع و احوال رافع مسئولیت بین المللی دولت -

  آثار مسئولیت بین المللی دولت -

 جلسه هفتم:

 لی میان کشورهاروابط دیپلماتیک و کنسو -

 مبانی مصونیت هاي دیپلماتیک و کنسولی -

 جلسه هشتم:

 مقایسه وظایف و مصونیت هاي دیپلماتیک و کنسولی -

 )1980در تهران ( آمریکا بررسی راي دیوان بین المللی دادگستري در قضیه بازداشت کارکنان دیپلماتیک و کنسولی -

 المللیتفاوت سازمان بین المللی و نهاد بین  -

 جلسه نهم:

 منشور ملل متحد 104شخصیت حقوقی بین المللی سازمان ها و ماده  -

 بررسی راي دیوان بین المللی دادگستري در خصوص شخصیت حقوقی سازمان ملل -



 وظایف و اختیارات ارکان سازمان ملل متحد -

 جلسه دهم:

 ماهیت قطعنامه هاي ارکان ملل متحد -

 بین المللیارکان فرعی یک سازمان  -

 آن و اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی  نامهبرسی موردي اساس -

 جلسه یازدهم:

حق شرط  مصونیت ها،صالحیت تکمیلی، بررسی موردي اساسنامه دیوان کیفري بین المللی (صالحیت موضوعی،  -

 بر اساسنامه، ...)

 جلسه دوازدهم:

 نسل هاي سه گانه حقوق بشر -

 در رویه دیوان بین المللی دادگستريحق تعیین سرنوشت  -

 حقوق بیگانگان -

 جلسه سیزدهم:

 دیوان دائمی دادگستري، ... ) 1930حقوق اقلیت ها (تعریف اقلیت در حقوق بین الملل، بررسی راي مشورتی  -

 حمایت دیپلماتیک از فرد در حقوق بین الملل -

 مسئولیت کیفري فرد در حقوق بین الملل -

 جلسه چهاردهم:

 بررسی آراي مرتبط با حقوق و تکالیف فرد در دیوان بین المللی دادگستري -

 

 



 

 

 

 


