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 فهرست عناوین
 

  2931ب مصو یفریک ین دادرسییمنصفانه در قانون آ یدادرس یبارز الگو یها از جلوه یبرخ

 مهرا نینسر دکتر ـ شاهد بهارک

 یوضع یریشگیدر پ« یه انتخاب منطقینظر» یمبان

 یمیمق یمهد دکتر

 المللی یافته در حقوق کیفری ایران و اسناد بین م سازمانیپیشگیری از انتقال عواید ناشی از جرا

 ثابت یمهدو یمحمدعل دکتر ـ نژاد غالم اسری

زان انطباق آن یو م یمقدماتقات ی( به حقوق شاهد و مطلع در مرحله تحق2931) یفریک ین دادرسییکرد قانون آیرو یبررس

 یا و منطقه یالملل نیبا اسناد ب

 زادگان مؤذن یحسنعل دکتر ـ یاختر عباس

 یی ه قضایرود بر یها با تأک و باغ یزراع یاراض یوارکشیق دیرمجاز از طریغ یر کاربرییبزه تغ یل حقوقیتحل

 انیقنبر ناصر ـ مند بهره دیحم دکتر

 ی شمس 2131مصوب  یعرف یقانون جزا یفرشناختیل کیتحل

 زاده لیخل رجیا ـ پور یصبور یمهد دکتر

 د دا در حدوینوپ ییجزا یکاربست نهادها یسنج  امکان

 نوبهار میرح دکتر ـ اریخدا نیحس

 ی شناس حقوق جزا و جرم یپژوهشها ۀاشتراک مجل  درخواست یراهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مصوب  یفریک یدادرس نییدر قانون آ منصفانه یدادرس یبارز الگو یها از جلوه یبرخ

1932 

 بهارک شاهد

واحد  یاسی،دانشکده حقوق و علوم س ی،شناس گروه حقوق جزا و جرم ی،شناس و جرم یفریحقوق ک یتخصص یدوره دکترا یدانشجو

 یرانتهران، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم یقات،علوم و تحق

 مهرا نیدکتر نسر 

واحد علوم  یاسی،دانشکده حقوق و علوم س ی،شناس گروه حقوق جزا و جرم وقت یمهن یعلم  یئتو عضو ه یبهشت یددانشگاه شه یاردانش

 مسئول یسندهنو یران،تهران، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم یقات،و تحق

 چکیده
 ثاقیم ،یقانون اساس ،یفریک یدادرس نییآ یبا مفهوم عدالت در اسالم، مبان یمنصفانه، به لحاظ سازگار یدادرس یالگو

و بدون آن  ردیگذار قرار گ مورد توجه قانون دیبا م،یحقوق بشر و عقل سل نی، مواز7331 یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب
، به صراحت به لزوم منصفانه و 7931مصوب  یفریک یدادرس نییبا بحران مواجه خواهد شد. قانون آ یفرینظام عدالت ک

منصفانه نظر داشته است، لکن به  یدادرس یها از شاخص یاشاره نکرده، اما به ضرورت تحقق برخ یعادالنه بودن دادرس
 ،یو قانون یساختار عمند و وجود موان منسجم و نظام یو قرار نگرفتن مواد قانون تحت پوشش الگو ییعدم الگوگرا لیدل

 ارها،یاز مع یگذار به برخ که اشاره پراکنده قانون  یمواجه است، به طور یمنصفانه با چالش جد یامکان تحقق دادرس
و  قیدق یکه الگو، بررس ییشد. از آنجانخواهد  یموجب منصفانه شدن دادرس ،یبدون در نظر گرفتن ضوابط خاص

منصفانه  یعدم تحقق دادرس ایبا نظر بر امکان  رو نیاز ا سازد، یرا محقق م یفریکنظام عدالت  ندهیعملکرد آ ینیب شیپ
سازمان  یطرف یاستقالل و ب ،یعنیمنصفانه  یدادرس یمهم الگو یها از شاخص یبرخ ،یفریک یدادرس نییدر قانون آ

 قرار گرفته است. یدعوا در سه گفتار مورد بررس نیو حفظ حقوق طرف ییقضا یبرابر ،ییقضا

     ها: کلیدواژه           

 .ییمقام قضا یطرف یها، حقوق متهم، ب سالح یمنصفانه، برابر یدادرس     

  

 



 یوضع یریشگیدر پ «یانتخاب منطق هینظر» یمبان

 یمیمق یدکتر مهد

 یرانتهران، ا ین،ام یدانشگاه علوم انتظام ی،دانشکده علوم و فنون انتظام ی،شناس جرم یگروه آموزش یاراستاد

 چکیده:

 میتصم ،یوضع یریشگی. مبدعان پکند یم یریگ میجرم، اقدام به تصم تیبزهکار بالقوه در مواجهه با موقع و هدف: نهیزم

نشان  یوضع یریشگیدر پ هینظر نیا ییمبنا لیتحل. کنند یم لیتحل «یانتخاب منطق هینظر»به ارتکاب جرم را بر اساس 
او  اریراه را در اخت نیتر صرفه به ند،یفرا نیبالقوه است و عقل در ا زهکارراهبر ب الیام ال،یعقل و ام انیکه از م دهد یم
هدف از نگارش . کند یم یریگ میدرباره ارتکاب جرم تصم «هی/تنبنهیپاداش ـ هز». بزهکار بالقوه بر اساس منطقِ گذارد یم

 هینظر یها نهیشیو پ ها شهیبه ر نادبا است یوضع یریشگیپ تیعقالن «یستیویتیپوز»و  «یفلسف» یمقاله حاضر مطالعه مبان
 است. یانتخاب منطق

به زبان  ینترنتیو ا یا است. پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه یلیـ تحل یفیپژوهش از نوع توص نیا :قیتحق روش

 انجام شده است. یسیو انگل یفارس

در  تیمعرف نظام عقالن ،«یانتخاب منطق هینظر»که  دهد یمقاله نشان م نیا یفلسف یها افتهی :جیو نتا ها افتهی

و  داند یرا راهبر بزهکار بالقوه م الیام ال،یعقل و ام انیاز م ،«ومیه»با استناد به فلسفه  هینظر نیاست. ا یوضع یریشگیپ
بزهکار  دگاه،یدو د نی. با جمع اداند یم« منفعت»انتخاب آماج را تابع  ل،یبنتام و م یفلسف یها دگاهیاز د یبا الگوبردار
با  یوضع یریشگیپ ،یستیویتی. در بُعد پوزدهد یهدف را آماج جرم قرار م نیتر یو اقتصاد نیتر کوتاه ال،یام تیبالقوه با هدا

 نهیپاداش ـ هز ،یشناخت و در بُعد جامعه هیبزهکار بالقوه را پاداش ـ تنب یریگ میتصم یمبنا ،ییاز رفتارگرا یالگوبردار
 ایمنطق »خِرد ناب را به  ای یعقل استدالل یبه معنا «تیعقالن» ،یوضع یریشگیپ تیاساس نظام عقالن نی. بر اداند یم

 و تیها، معنو ارزش حساب، نیماش ایگر  محاسبه یبزهکار بالقوه به موجود لی. با تقلدهد یم لیتقل «یمحاسبه اقتصاد
ـ  نهی)هز یبا محاسبات اقتصاد یمدت ماد به منفعت کوتاه یابیدست یو برا الیاهداف توسط ام رایندارد ز یسعادت مفهوم

 .شود یم نییسود( تع

 ها: کلیدواژه
 .نهیمنطق، محاسبه، اقتصاد، نفع، هز ت،یعقالن ،یوضع یریشگیپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



یافته در حقوق کیفری ایران و اسناد  سازمان میجرا عواید ناشی ازپیشگیری از انتقال 

 المللی بین

 نژاد غالم اسری

واحد علوم و  یاسی،و علوم س یاتدانشکده حقوق، اله ی،شناس گروه حقوق جزا و جرم ی،شناس و جرم یفریحقوق ک یدکترا یدانشجو

 یران تهران، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم یقات،تحق

 ثابت یمهدو یدکتر محمدعل 

تهران،  ی،دانشگاه آزاد اسالم یقات،واحد علوم و تحق یاسی،و علوم س یاتدانشکده حقوق، اله ی،شناس گروه حقوق جزا و جرم یاراستاد

 مسئول یسندهنو یران،ا

 چکیده:
اند. از جملة این مواردِ تغییر نحوة ارتکابِ جرم،  های ارتکابِ آنها شکل نوینی به خود گرفته با توجه به شیوه میامروزه جرا

تنها منافع مالی  گستردة خود نه یها تییافته با فعال باشد. مجرمان سازمان می شده یده ارتکاب به صورت گروهی و سازمان
های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را  نة آنها، قدرت اثربخشی بر سایر بخشمجرما فعالیتنمایند بلکه  زیادی را کسب می

تدابیر سرکوبگرانه  یریکارگ بر به های متولیانِ حفظِ امنیت در جامعه عالوه یکی از دغدغه رو نینماید. از ا به آنان اعطاء می
تر نمودن فرایند ارتکاب و  ت تا با سختاجتماعی اس وو بازپروری عادالنة بزهکاران، توسل به اقدامات پیشگیرانة وضعی 
 از گسترش آنها در جوامع جلوگیری شود. میمراحل پس از آن، به ویژه جلوگیری از انتقال عواید ناشی از این جرا

 رانةیشگیو پالرمو برخی اقدامات پ دایمر ونیاز جمله کنوانس مینوع جرا نیمرتبط با ا یِالملل نیرو، بعضی از اسناد ب نیهم از
در سطح  مینوع جرا نیاز ا یناش دیمقابلة مؤثر با انتقال عوا یرا برا یو اقدامات ریاند و تداب را طرح نموده یو واکنش یکنش

 اند. و ارائه کرده ینیب شیپ یو فرامل یمل
بادرت به های مزبور م شده در کنوانسیون اساس، دولت جمهوری اسالمی ایران نیز با الهام از راهکارهای ارائه نیهم بر

سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون مبارزه با  یوضع اقدامات پیشگیرانه در برخی از قوانین از جمله قانون ارتقا
 نموده است. ییشو پول

 ها: کلیدواژه
 المللی. یافته، عواید ناشی از جرم، جرم، اسناد بین سازمان میجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



به حقوق شاهد و مطلع در مرحله  (1932) یفریک یدادرس نییقانون آ کردیرو یبررس

 یا و منطقه یالملل نیانطباق آن با اسناد ب زانیو م یمقدمات قاتیتحق

 یعباس اختر

 ی امارات متحده عرب ی،دب ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،گروه حقوق، واحد امارات متحده عرب ی،تخصص یدکترا یدانشجو

 زادگان مؤذن یدکتر حسنعل 

 مسئول یسندهنو یران،تهران، ا ی،دانشگاه عالمه طباطبائ یاسیگروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم س یار،دانش

 چکیده:
به خود  رانیا یفریرا در سامانه عدالت ک یا ژهیو گاهیکنندة جرم، پس از اقرار جا اثبات لیدل کیشهادت به عنوان 

تحقق  ند،یاختصاص داده است و برخالف برخی ادله مانند اقرار، تحصیل آن نیازمند مشارکت شهروندان است. در این فرا
است که ریشه در حمایت از  یهای حمایتی خاص شیوه یریکارگ مستلزم به  ن،یشهود و مطلع ینقش کارکردگرا برا

هستند. لذا برای شناخت مبنای این  یحقوق بشر یمبان یدارا یتوجه داشته و تا اندازه قابل یفردی و اجتماع یها حق
 رسیمآن را برمبنای صیانت از حقوق فردی و کرامت انسانی بشر و حمایت از عدالت ت داتیاقدامات، شایسته است تمه

خود را کنار نهاده  یانفعال کردیسابق، رو نیقوان با سهی( در مقا7931) رانیا یفریک یدادرس نییقانون آ نه،یزم نینمود. در ا
 تیشهود و حفظ هو تیاز امن حیصر تیاراده نموده است، مانند حما نیشهود و مطلع ژهیحقوق و صیو تخص فیو بر تعر
 نیبا مواز یگذار داخل قانون یفعل کردیرو یانطباق نسب انگریب زین یا و منطقه یالملل نیبا اسناد ب یقانون داخل سهیآنها. مقا

نمودن آن، با  یتلق فیتکل ایموضوعات از جمله اعتبار شهادت زنان و حق  یحقوق بشر بوده است، هرچند در برخ
مدارانة  الحق، مقررات حق یفریک یدادرس نییمطالعات ما نشان داد قانون آ جیحال، نتا نی. با امیا مواجه بوده ییها چالش

 سابق دربرداشته است. نیبا قوان سهیدر مقارا نسبت به نقش شاهد و مطلع  یشتریب

 :ها کلیدواژه
 .یا و منطقه یالملل نیاسناد ب ،یفریک یدادرس نییقانون آ ،یمقدمات قاتیحقوق شاهد، حقوق مطلع، تحق

 
 
 

  

 



ها با  و باغ یزراع یاراض یوارکشید قیاز طر رمجازیغ یکاربر رییبزه تغ یحقوق لیتحل

 ییقضا هیبر رو دیتأک

 مند بهره دیدکتر حم

 مسئول یسندهنو یران،دانشگاه تهران، تهران، ا یاسیدانشکده حقوق و علوم س ی،شناس گروه حقوق جزا و جرم یاراستاد

 انیناصر قنبر 

 یراندانشگاه تهران، تهران، ا یاسیدانشکده حقوق و علوم س ی،شناس و جرم یفریکارشناس ارشد حقوق ک

 :چکیده
 نیقرار گرفت. ا یدستخوش اصالحات و الحاقات 7931شده و در سال  یانگار جرم 7911در سال  یکاربر رمجازیغ رییتغ

 یبه مثابه بزه ،«یخوار نیزم» یو اصطالح عرف یتصرف عدوان ب،یهمچون تخر ینیبا عناو سهیمقا تیجرم با وجود قابل
 قیاز طر یکاربر رییدو نوع است: تغ رمجازیغ یکاربر رییتغمختص به خود دارد.  یشده و ارکان و عناصر فیخاص تعر

 یکاربر رییو تغ ردیپذ یتبصره صورت م نیموضوع ا ونیسیکه بدون اخذ مجوز از کم 7ماده  7تبصره  یها تیفعال یاجرا
و  ها اناست یبدون اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورز 7به ماده  یالحاق 1تبصره  یها تیفعال یاجرا قیاز طر رمجازیغ

ضوابط و مقررات  تیبر عدم رعا ها، عالوه و باغ یزراع یاراض یکاربر ریی. الزمه تحقق بزه تغیطیمح ستیضوابط ز تیرعا
 نکهیها با توجه به ا و باغ یزراع یاراض یوارکشیاست. د «دیاز تداوم تول تیمانع»احراز شرط  ،یکاربر رییمربوط به تغ

ها  و باغ یزراع یاراض یمذکور قانون حفظ کاربر 1موضوع تبصره  یها تیفعال لیذ باشد، یم یوابسته به بخش کشاورز
 یاخذ موافقت از سازمان جهاد کشاورز ازمندیباشد، ن دیکه مانع از تداوم امر تول یقرار گرفته و در فرض 7931مصوب 

 یکاربر ریینظر گرفتن تغ رو با د یلیـ تحل یفینوشتار با نگرش توص نیاست. ا یطیمح ستیضوابط ز تیاستان و رعا
به  ران،یا یفریمحاکم ک یبر آرا هیتک زیو ن 7931سال  هیو اصالح 7911مصوب سال  یدر قانون حفظ کاربر رمجازیغ
ها مانع از  و باغ یزراع یاراض یوارکشیکه د شود یواقع م یدر صورت رمجازیغ یکاربر ریینائل شد که جرم تغ جهینت نیا

 گردد. یاورزدر بخش کش دیتداوم تول

 ها: کلیدواژه

  .ییقضا هیباغ، رو ،یزراع یاراض ،یوارکشید رمجاز،یغ یکاربر رییتغ         
 

 

 

 

 

 

 

 



 یشمس 1231مصوب  یعرف یقانون جزا یفرشناختیک لیتحل

 پور یصبور یدکتر مهد

 مسئول یسندهنو یران،تهران، ا ی،بهشت یددانشکده حقوق دانشگاه شه علمی یئتعضو ه

 زاده لیخل رجیا 

 یرانتهران، ا ی،بهشت یددانشکده حقوق دانشگاه شه ی،شناس حقوق جزا و جرم یدکترا یدانشجو

 چکیده: 
 نیا تی. اهمباشد یم رانیا یفریتحوالت حقوق ک خیدر تار ینامه ماهو قانون نیش(، نخست 7131) یعرف یقانون جزا
 یها قانون یربنایاست که همچون قانون کنت ز نیشد ا میش( تنظ 7113نامه کنت ) سال بعد از قانون 93قانون که 

که نسبت  یلیها و تفص مجازات م،یجرا نینو یبند میتقس ثیح ازقانون  نی. ادهد یم لیرا تشک رانیبعد از خود در ا یفریک
مقررات هم نشانگر تحوالت  نیدارد. ا یاریبس تیبوده است، اهم سابقه یآن ب بیبه قانون کنت داشته و تا زمان تصو

 قوقح یاز نهادها یاریاست. بس شیسال پ کصدی رانیا یو اجتماع یفرهنگ حقوق گر انیو هم ب رانیا یفریحقوق ک
 یجرم و مجازات در قانون جزا یشناس از مشروطه دارد. شناخت گونه شیپ یگذشته، حت یها در سال شهیر یکنون یفریک

 نینو یبند میتقس ،یانگار جرم ثیاز ح یاریبس راتیقانون تأث نیکه ا یا است، به گونه برخوردار ییبسزا تیاز اهم یعرف
بودن  یهمچون اصل قانون یاصول ینیب شیمختلف و پ ینهادها ییحبس، شناسا ژهیو  متنوع به یفرهایک نییتع م،یجرا
به سه گروه  میجرا یبند می( داشته است. تقس7931تا سال  7931بعد از خود )از سال  یفریک نیها بر قوان و مجازات میجرا
و  افتهی سازمان ورتقانون صورت گرفت و مجازات حبس به ص نیبار توسط ا نیاول تیاشخاص، اموال و امن هیعل میجرا

مطالعات  قیو از طر یلیـ تحل یفیشد. در مقاله حاضر به روش توص رانیا یفریوارد نظام حقوق ک قیطر نیگسترده از ا
آن بر  یفرشناختیک یابیقانون و ارز نیا یفرهاینظام ک انیو ب یعرف یقانون جزا یفرشناختیک لیبه تحل یا کتابخانه

 فریک نییاز تع یعرف یهدف قانون جزا نیتر یگفت، اصل دیبا جهی. به عنوان نتشود یم تهمجازات پرداخ یاساس کارکردها
 بزهکاران است. تیو اصالح و ترب یساز حبس(، ناتوان فریک ژهیو  )به

 ها: کلیدواژه
 ها. و مجازات میجرا یشناس الدوله، گونه نصرت ،یعرف یقانون جزا ،یفرشناسیک ،یفریحقوق ک خیتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در حدود داینوپ ییجزا ینهادها کاربست یسنج  امکان

 اریخدا نیحس

 یرانتهران، ا ی،دانشگاه عالمه طباطبائ یاسی،دانشکده حقوق و علوم س ی،شناس حقوق جزا و جرم یدکتر یدانشجو

 نوبهار میدکتر رح 

 مسئول یسندهنو یران،تهران، ا ی،بهشت یددانشکده حقوق، دانشگاه شه یاردانش

 چکیده: 
نکند.  دایدر حدود راه پ داینوپ ییجزا یسبب شده است تا نهادها یحد یها قلمداد کردن مجازات ریرناپذییتغ ج،یرا یدر تلق

 کردیپژوهش با رو نی. اابندی یم انیجر راتیدر تعز اند ییکه عقال یرو نهادها اغلب از آن نیاست که ا یدر حال نیا
. تمسک به اطالق ستیبه آنها ن داینوپ ییجزا یمانع ورود نهادها یحد یفرهایکه ثبات ک دهد ینشان م یـ انتقاد یلیتحل
بر فرض  ی. حتستیدر حدود ن داینوپ ییجزا ینهادها انیجر ینف یبرا یمناسب لیدل ،یحد یفرهایک  کننده نییتع  ادله
در حدود نبوده  داینوپ ییزاج ینهادها انیجر ینف یشارع مقدس اسالم در پ ،یحد یفرهایک یرنابردارییثبات و تغ رشیپذ

 ییآن، مانع کاربست نهادها یدر اجرا ریتأخ اید ح لیمانند عدم جواز تعط یکه احکام دهد ینشان م نیاست. مقاله همچن
 .ستیمجازات مضاعف در حدود ن تیمجازات و ممنوع قیو تعل قیمانند تعو

 ها: کلیدواژه
 مجازات مضاعف. تیحد، ممنوع یدر اجرا ریحد، تأخ لیحد، تعط دا،ینوپ ییجزا ینهادها

 

 


