
 فلدرن هوهن دلیزا گناتسیآ پروفسور

 
 

 یاقتصاد الملل نیبحقوق 
 
 
 
 همنچاپ 
 
 
 
 
 قیتحق و ترجمه

 یزمان دقاسمیّس ترکد
 ییطبادانشگاه عالمه طبا دانشیار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1398 -تهران



 

 

 Seidl-Hohen Veldern, Ignazـ   س ات ن گ ی، ا درن ل ف  ن وه ه- دل یزا:    سرشناسه

 .یزمان دقاسمیس قیهوهن فلدرن ؛ ترجمه و تحق دلیزا گناتسی/آیاقتصاد الملل نیحقوق ب:   دآوریپد عنوان و
 همنـ چاپ  [4 راستی: ]و  راستیت ویوضع

 .1398  شهر دانش،  یحقوق یتهران: موسسه مطالعات و پژوهشها:   مشخصات نشر
 ص. 445:  یمشخصات ظاهر

 978-964-8200-86-7 :   کشاب
 پای: ف یسینو فهرستت یوضع
  .International economic law  : ی ل اص  وان ن ع :   ادداشتی
 .415کتابنامه: ص.  :   ادداشتی
 نامه. واژه:    ادداشتی
 .هینما:    ادداشتی

 یساز کپارچهی -- الملل نیاقتصاد ب :   موضوع
 International economic integration :   موضوع
 ت و وارداتصادرا :   موضوع

 Foreign trade regulation :   موضوع 
 و مقررات نیقوان -- یتیمل چند یها شرکت:    موضوع 
 International business enterprises -- Law and legislation:    موضوع 
 یخارج تیمالک :   موضوع 
 Alien property :   موضوع 
 ، مترجم  - 1346  ، م اس دقیس ، ی ان زم:    شناسه افزوده 
 3820Kز/2ح7 1398:   کنگره یرده بند 

 75/341:   ییوید یرده بند 
 4765519 :  یمل یشماره کتابشناس 

 یاقتصاد الملل نیبحقوق  :   عنوان
 فلدرن هوهن دلیزا گناتسیآ پروفسور :   مؤلف
 یدقاسم زمانیّتر سک: د   مترجم
 دانش شهر یحقوق یمؤسسه مطالعات و پژوهشها :   ناشر
 همن:  چاپنوبت 
 مچهار:  شیراینوبت و
 1398 : خ چاپیتار

 نسخه 1000:   شمارگان
 978-964-8200-86-7 :   کشاب
 تومان 55.000:     بها
 محفوظ است.و انتشار چاپ هرگونه حق 

: یصندوق پست 1585743111 یدپستکـ  5 کالن ـ پالیگوچه کابان نهم ـ یـ خ ییابان سنایزند ـ خ خان میرکابان یتهران ـ خ
 88811580نمابر:    88811581-4تلفن:   4539/15875

Website: www.sdil.ac.ir  Email: publication@sdil.ac.ir 



 9 

 فهرست مطالب

 مطالب فهرست

 17 مترجم شگفتاریپ

 21 اول چاپ در مترجم شگفتاریپ

 25 یاختصار نیعناو

 25 ها سالنامه و مجالت( الف

 26 یالملل نیب یها سازمان( ب

 29 مقدمه نخست :فصل

 29 یاقتصاد الملل نیب حقوق فیتعر .1

 35 ت؟یواقع ای مانآر :یالملل نیب اقتصاد نینو نظام .2

 51 یاقتصاد الملل نیب حقوق تابعان :دوم فصل

 51 «الملل نیب حقوق تابعان» مفهوم بسط .1

 59 یاقتصاد الملل نیب حقوق عامالن .2

 59 دولت توسط شده جادیا ینهادها و ها دولت( الف

 60 یتیچندمل یها شرکت( ب

 73 یاقتصاد الملل نیب حقوق در تیحاکم :سوم فصل

 73 هیپا و یاساس میمفاه .1

 73 مطلق تیحاکم( الف



   یاقتصاد الملل بینحقوق 

 

10 

 74 متقابل یوابستگ و ینسب تیحاکم( ب

 75 تیحاکم در یبرابر( ج

 78 تیحاکم و یاقتصاد یها تیواقع .2

 78 ها دولت انیم روابط در( الف

 82 دولت کی داخل در( ب

 91 یاقتصاد الملل نیب حقوق منابع :چهارم فصل

 92 الملل نیب حقوق یسنّت منابع .1

 92 یالملل نیب معاهدات( الف

 99 ساده یها نامه موافقت( ب

 100 یعرف الملل نیب حقوق( ج

 100 حقوق یعموم اصول( د

 101 یحقوق قواعد نییتع یفرع یابزارها(   ه

 الملل نیب حقوق در نو یمنبع متحد، ملل سازمان یعموم مجمع یها قطعنامه .2

 102 ؟یاقتصاد

 110 (ال ساف) افتهین قوام و نرم یاقتصاد الملل نیب حقوق .3

 116 یخارج گاار هیسرما و دولت انیم یقراردادها .4

 125 یاقتصاد الملل نیب حقوق در دولت :پنجم فصل

 125 قلمرو .1

 125 ینیزم یمرزها( الف

 129 اهایدر حقوق( ب

 136 جو ماوراء یفضا و هوا( ج

 139 تیتابع .2



  فهرست مطالب 

 

11 

 139 یقیحق اشخاص تیتابع( الف

 142 ها شرکت تیتابع( ب

 146 ها یکشت تیتابع( ج

 148 ماهایهواپ تیتابع( د

 148 حاکمه قدرت .3

 148 تیحاکم یزمان حدود نییتع( الف

 154 تیحاکم ییایجغراف حدود نییتع( ب

 161 حاکمه قدرت از انصراف و یواگاار( ج

 163 الدّول نیب دوجانبه یاقتصاد روابط :ششم فصل

 163 کیپلماتید تیحما حق .1

 169 یاقتصاد الملل نیب حقوق در یکنسول و کیپلماتید کارمندان نقش .2

 حقوق در یالملل نیب یها سازمان نقش» بحث در یکل میمفاه :هفتم فصل

 173 «الملل نیب

 173 بازار کنترل و قواعد میتنظ ضرورت .1

 177 یالملل نیب سازمان یحقوق تیشخص .2

 180 یاقتصاد دتوح جینتا از یکی ،یاسیس یکپارچگی .3

 187 یالملل نیب یاقتصاد یها سازمان در مشارکت یها گونه و اَشکال .4

 191 یالملل نیب یها سازمان ساختار .5

 195 یالملل نیب یها سازمان ارکان در اراده یتجلّ .6

 198 یالملل نیب یها سازمان بودجه نیتلم .7

 201 ها سازمان یبرخ رامونیپ مختصر یمالحظات :هشتم فصل



   یاقتصاد الملل بینحقوق 

 

12 

 201 یالملل نیب یاقتصاد روابط در متحد ملل سازمان نقش .1

 203 تجارت یجهان سازمان و (گات) تجارت و تعرفه یعموم نامه فقتموا .2

 208 پول یالملل نیب صندوق .3

 212 یپول یها سازمان ریسا .4

 213 بازار کنترل مسؤول یها سازمان .5

 215 توسعه به کمک .6

 217 اعضا انیم یگمرک یها تعرفه کننده حاف یا منطقه یها هیاتحاد .7

 220 یا منطقه یها سازمان گرید .8

 223 (الدّول نیب) یدولت مشترک مؤسسات :نهم فصل

 227 یاقتصاد الملل نیب حقوق در افراد گاهیجا :دهم فصل

 229 ها دولت یاساس یاقتصاد حقوق :ازدهمی فصل

 229 یدائم تیحاکم.1

 230 یداخل امور در مداخله عدم .2

 232 یجهان و یزفرامر یطیمح ستیز سوانح و مخاطرات مقابل در تیحما حق .3

 238ینترنتیا ارتباطات و دور راه از سنجش امواج، میمستق پخش قبال در واکنش حقّ .4

 242 یفرهنگ تیهو بر حق .5

 244 (یکوچ برون) کشور خارج و (یکوچدرون) داخل به مهاجرت کنترل حق .6

 247 تیترانز حق .7

 248 دولت تیمصون .8



  فهرست مطالب 

 

13 

 262 قلمرو کی در قدرت انحصار .9

 264 یعموم نظم و ینیسرزم تیصالح اصل( الف

 266 ینیسرزم تیصالح اصل از یتخط موارد( ب

 269 یکاف غرامت مقابل در یساز یمل و ینیسرزم تیصالح اصل( ج

 272 یرمادیغ حقوق کردنیمحل( د

 272 اتیکل. 1
 275 ییجدا و انفکاک نیدکتر. 2

 279 اسناد ارائه درخواست(   ه

 282 یخارج بازدارنده اقدامات ییشناسا یبرا ییها درخواست( و

 285 بشر حقوق دگاهید زا یاقتصاد ارزش :دوازدهم فصل

 286 (تیمالک) خود اموال بر حق .1

 296 یبرابر .2

 299 گانگانیب مالکانه حقوق :زدهمیس فصل

 299 مکتسبه حقوق از تیحما .1

 310 غرامت .2

 316 مقطوع غرامت پرداخت یها نامه موافقت .3

 319 تیحما یعموم استاندارد .4

 322 شتریب تیحما یبرا ییمبنا عنوان به تین حسن .5

 323 زبانیم دولت نیقوان از یناش تعهدات( الف

 324 یخارج گاار هیسرما و زبانیم دولت انیم قرارداد در مندرج التزامات( ب

 332 یگاار هیسرما از تیحما معاهدات .6



   یاقتصاد الملل بینحقوق 

 

14 

 334 یرتجاریغ یها سکیر مقابل در مهیب .7

 339یاقتصاد الملل نیب حقوق در دولت تیمسؤول به مربوط مسائل :چهاردهم فصل

 347 یاقتصاد الملل نیب حقوق در اختالفات وفصل حل :پانزدهم فصل

 347 یالملل نیب یها سازمان در .1

 349 یخارج گاار هیسرما و دولت انیم اختالفات .2

 353 یاقتصاد جنگ :شانزدهم فصل

 353 یاقتصاد قدرت از استفاده .1

 359 یاقتصاد جنگ یها روش .2

 363 یاقتصاد گجن و ها طرف یب .3

 با حق از سوءاستفاده منع تالزم :یاقتصاد یها میتحر یسنجتیمشروع :تکمله

 373 یالمللنیب نظام در بشر نیادیبن حقوق یهنجار مراتبسلسله

 374 مقدمه

 375 المللنیب حقوق نظام در یاقتصاد یها میتحر اعمال و وضع حق :اول مبحث

 378 المللنیب حقوق نظام در حق از سوءاستفاده منع قاعده :دوم مبحث

 المللنیب حقوق نظام در یهنجار مراتبسلسله یتجل بشر؛ نیادیبن حقوق :سوم مبحث

 383 

 برابر در بشر نیادیبن حقوق از تیحما :حق از سوءاستفاده منع :چهارم مبحث

 391 یاقتصاد یها میتحر

 395 یریگجهینت



  فهرست مطالب 

 

15 

 399 جینتا :هفدهم فصل

 401 نامه واژه

 415 یشناس کتاب

 429 هینما



 

 

Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern 
 
 
 
 
 
 

International Economic Law 
 
 
 
 

Ninth Edition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Translation & Research 

Seyed Ghasem Zamani (Ph. D.) 
Professor of International Law 
Allameh Tabatabaei’ University 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tehran - 2019 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

