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 احالـه
 در حقوق موضوعه، حقوق ایران و فقه اسالمی مطالعه تحلیلی و تطبیقی

با رویکرد به احوال شخصیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوه مصطفی دانش
 دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

 دکتر حسین قافی
 استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 فهرست اجمالی
 

 7 ................................................................................................................................ شگفتاریپ

 اتیکل :اول فصل

 11 ......................................................................... (احاله گاهیجا) بحث یایجغراف :اول مبحث

 12 .................................................. (فیتعر و مفهوم بحث، طرح) نیقوان تعارض :دوم مبحث

 17 ......................................................... نیقوان تعارض شیدایپ یها هیپا و عوامل :سوم مبحث

 19 ............... (نیقوان تعارض حل مباحث و مراحل) نیقوان تعارض حل ستمیس :چهارم مبحث

 29 .......................................................... یاسالم حقوق و فقه در نیقوان تعارض :پنجم مبحث

 احاله شناخت: دوم فصل

 35 ........................................................................ آن شیدایپ طیشرا و احاله نةیزم :اول مبحث

 38 .................................................................................... آن انواع و احاله فیتعر :دوم مبحث

 کشورها حقوق و عمل در احاله: سوم فصل

 41 ........................................................................... کشورها گرید حقوق در احاله :اول مبحث

 43 ........................................................................................ رانیا حقوق در احاله :دوم مبحث

 حقوق دانشمندان شهیاند و نظر در احاله: چهارم فصل

 81 ............................................................................. هادگاهید طرح و بحث طرح :اول مبحث

 84 .... (احاله رشیپذ مخالفان دگاهید) نامشروط و مطلق طور به احاله رشیپذ عدم :دوم مبحث

 96 ............................. (احاله موافقان دگاهید) نامشروط و مطلق طور به احاله رشیپذ :سوم مبحث



6  احاله 

 106.................................................................................... یلیتفص یها دگاهید :چهارم مبحث

 112.............................................................. یالملل نیب حل راه یجستجو دگاهید :پنجم مبحث

 آن جهینت و احاله یمنطق لیتحل: پنجم فصل

 116....................................................................... یخارج قانون تیصالح قلمرو :اول مبحث

 117...................................................................... یخارج قانون تیصالح قدرت :دوم مبحث

 119..................................................................... یخارج قانون تیصالح تیفیک :سوم مبحث

 123..................................................................... یخارج قانون تیصالح منشأ :چهارم مبحث

 124................................................................................................... بحث جةینت :پنجم مبحث

 یاسالم حقوق و فقه در احاله: ششم فصل

 129...................................................................................................... بحث طرح :اول مبحث

  ق  انون تیص  الح تی  ماه) یاس  الم فق  ه در یخ  ارج ق  انون اعتب  ار یچگ  ونگ :دوم مبح  ث

 131............................................................................................................................ (یخارج

 133................................ یخارج قانون ییامضا و یاعالم ،یذات تیصالح هیفرض :سوم مبحث

 134...................................... یخارج قانون ییاعطا و یعارض تیصالح هیفرض :چهارم مبحث

 137................................................................................. یلیتفص و جامع هیفرض :پنجم مبحث

 141.............................................................................. یینها یبند جمع و جهینت :ششم مبحث

 143........................................................................................................................ منابع فهرست

 147....................................................................................................... مطالب یلیتفص فهرست

 

 

 


