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 پژوهشی( –)علمی 

 
 13شماره  -سال هفتم 

 1398تابستان  -بهار    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ن یفهرست عناو

 نیت نهادیو حما ی: همکاریفریک یالملل نیوان بیو د ییه اروپایاتّحاد

 یعقوبی لیاسماع دکتر ـ یزمان قاسم دیّس دکتر

 رانیم در حقوق موضوعه ایدر انواع جرا یفریک یگریانجیقلمرو م

 یسادر یسودان بدر دکتر ـ دون یغالم نیحس دکتر

 1392ف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب یتخف

 یمیابراه شهرام دکتر ـ یکوچک احمدرضا

 تیه بشریات علیمؤثر بر ارتکاب جنا یالملل نیعوامل ب یشناخت جرم یبررس

 خندان گل رایسم دکتر

 ه اطفال و نوجوانانیعل یم جنسیگرا در جرا عوام یفریاست کیس یامدهایپ

 یاتیشامب هوشنگ دکتر ـ شاد یطاهر مایپر دکتر

 «مدار مهیب ییاست جنایس» یدر راستا« ییجنا ۀمیحقوق ب»بر  یدرآمد

 یسهام مینع ـ یاصل انیجیرا مهرداد دکتر

متقابل  ییده؛ در پرتو اصل شناساید با حقوق بزه یدولت خارج یفرین کیا تعامل قوانیتقابل 

 ه اروپایاتحاد یفریدر حقوق ک

 یصالح جواد دکتر

به  یۀ اروپا با نگاهیاتّحاد یفریقوق کدر ح ییمات قضایمتقابل آراء و تصم ییاصل شناسا

 ییو قرار جلب اروپا یفریک یآرا یاجرا

 یفرج محمد ـ فرد یرضو بهزاد دکتر

 یشناس حقوق جزا و جرم یپژوهشها ۀاشتراک مجل  درخواست یراهنما



 

 

 :یفریک یالملل نیب وانیو د ییاروپا هیاتّحاد

 نینهاد تیو حما یهمکار

 **یعقوبی لیاسماعدکتر ـ  *یقاسم زمان دیّدکتر س

 چکیده
 یسو به الملل نیدستاورد حرکت جامعه ب نیتر بزرگ یفریک یالملل نیب وانید سیتأس

 تواندینم تیمأمور نیتحقق ا دیترد ی. بشود یم یتلق یفریاستقرار عدالت ک
. مطالعه حاضر ردیصورت پذ المللینیب ینهادها ریبا سا یو بدون همکار ییتنها به

رابطه  یمبنا منظور، نیپرداخته است. بد ااروپ هیبا اتحاد وانید یهمکار یبه بررس
منظور  به هیو سپس اقدامات اتحاد وانیبا د یبه همکار هیدو نهاد و تعهد اتحاد انیم

 وان،ید سیاروپا از بدو تأس هیقرار گرفت. اتحاد ینهاد موردِبررس نیاز ا تیحما
است.  دهرا وجه همت خود قرار دا وانیعملکرد د یاز توسعه و ارتقا تیحما استیس

کرده است تا دو محور  جادیرا در چهارچوب اسناد مصوّب خود ا یندیفرا هیاتحاد
را سامان دهد.  وانیعملکرد د یو ارتقا ینیسرزم تیبسط صالح یعنیخود  یتیحما
که توسط  باشد یم وانیسند موضع مشترک در رابطه با د ه،یسند اتحاد نتریمهم
ازجمله برنامه اقدام و  راستا، نیا در هیاسناد اتحاد ریشد. سا بیتصو ییاروپا یشورا

که مجموعاً  دیرس بیسند به تصو نیدر پرتو ا ،یموافقتنامه معاضدت و همکار
 یالملل نیب وانیاز د هیاتحاد یارکان و اعضا تیو حما یقن در همکارمتّ یچهارچوب

 .کند یم جادیا یفریک

 ها: هکلیدواژ
اروپا، سند موضع مشترک، موافقتنامه معاضدت و  هیاتحاد ،یفریک یالملل نیب وانید

 اساسنامه رم. ،یهمکار

                                                                                                                             
تهران،  ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س الملل،نیو ب یگروه حقوق عموم استاد *

 Email: zamani@atu.ac.ir مسئول سندهینو ران،یا

 ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یعموم الملل نیحقوق ب دکترای آموختهدانش **
 Email: esyaghoub@gmail.com رانیتهران، ا



 

 

 میدر انواع جرا یفریک یگریانجیقلمرو م

 رانیدر حقوق موضوعه ا

 **یسادر یبدر سوداندکتر ـ  *دون یغالم نیدکتر حس

 چکیده:
به جامعه  ازیو ن گریکدیافراد به  یوابستگ ،یسنت یها به ارزش یبندیو پا یرساالریپ

دخالت در اختالفات  یآنها برا یارادگ یها و ب رنگ بودن قدرت حکومت کم ،یمحل
 ندیفرا یریگ شکل یبود برا یچندان دور، موجب نه یا در گذشته یفرد نیب
 ن،یتراکم قوان ،یدولت فرساالریک یها ! و امروزه شکست گفتمانیفریک یگریانجیم

عدالت  بیتخر یاست برا یا و ... بهانه یادار یها یبوروکراس ،یدادرس یطوار
مربوط  یعلم اتیوبرگ گرفتن ادب مفهوم و شاخ نیشدن ا دیو بازتول یرسم یفریک

کتاب  یها تیفارغ از محدود یدعو نیروش از حل اختالف، طرف نیبه آن! در ا
به توافق مشترک  دنیبه کمک شخص ثالث به دنبال رس یرسم یقانون و دادرس

مختصات آن  نییتب ران،یدر ا یفریک یگریانجیمند شدن م هستند. به دنبال قانون
)حدود،  میبه انواع جرا یده گستره و قلمرو آن در پاسخ نییدر حقوق موضوعه و تع

 قانونگذار اید که آید دیبرخوردار است. با یادیز تی( از اهماتیقصاص و د رات،یتعز
از  یتوانسته است امکان استفاده حداکثر یگریانجیکارآمد قلمرو م نییبا تب یرانیا
است در جهت  یبه پرسش مذکور گام یده را فراهم سازد؟ پاسخ ندیفرا نیا

 جیمربوطه. نتا نیاصالح قوان یاست برا یموجود و چراغ راه یها یکاست ییشناسا
 میدر جرا دهد، یشده است نشان م انجام یفیـ توص یلیکه به روش تحل قیتحق نیا

تر است،  مطلوب یرسم یفرینسبت به عدالت ک یگریانجیم جهیچهارگانه مذکور نت
صورت  هم به آن  یریتعز میرا تنها در جرا یگریانجیم یرانیقانونگذار ا باوجوداین

                                                                                                                             
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یاسیحقوق و علوم س ۀدانشکد اریدانش *

Email: Hossein.Gholami@atu.ac.ir 

، متحده عربی امارات ،یدب ،یواحد امارات متحده عرب یدانشگاه آزاد اسالم ،یشناس حقوق جزا و جرم یدکترا **
 Email:b_soudani@yahoo.com مسئول سندهینو



 

 

 حیصر صورت به ندیفرا نیا یاست که تسرّ یدرحال نیاست، ا رفتهیمحدود پذ اریبس
 میاز جرا یاست و گسترش قلمرو آن به بخش یو قصاص ضرور اتیو روشن به د

 فاقد اشکال است. زین یحد

 :ها هکلیدواژ
 .اتیحدود، قصاص، د رات،یتعز ،یفریک یگریانجیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مجازات در قانون فیتخف

 1392مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

 **یمیدکتر شهرام ابراهـ  *یاحمدرضا کوچک

 :چکیده
 شهیاند نیجهت انطباق نوع واکنش، بر ا یقاض اریبر اساس اخت فریک نیینظام تع

خود،  یو بر اساس تصورات انتزاع شیاز پ تواندیاستوار است که قانونگذار نم
واحوال  و اوضاع طیبا شرا فریانطباق ک اری. لذا اختردیگ در نظرهر مورد را  هاییژگیو

 فریک نییتنها در تع قضات نه بیترت نیاست. بد یمتهم در دست قاض تیشخص زیو ن
از حداقل  توانندیم دهنده فیتخف اتیفیاقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به ک نیب

 عبور کنند. زین یقانون
 ،یخاص خارج از قانون مجازات اسالم یفریمجازات در مقررات ک نییتع باوجوداین

 ریقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با منع تخفیف و تعلیق، مس 71ازجمله در ماده 
 نیسیاست جنایی تقنینی در این قانون بر ا یریگ . جهتکندیرا دنبال م یمتفاوت

از  یناش انیز شیارعاب بزهکاران بالقوه و افزا قیاندیشه استوار بوده است تا ازطر
و هم  دیاز قاچاق کاال و ارز نائل آ یریشگیبا سود حاصله، هم به پ سهیجرم در مقا

بودجه چشم بدوزد. این درحالی  نیجهت تأم یعنوان ابزار به ینقد یجزا افتیبه در
به  وسلها و ت پاسخ یساز یتکیه بر اصل شخصاست که سیاست جنایی قضایی با 

در قلمرو قاچاق کاال و ارز، مسیر  یمعافیت از کیفر و تعویق صدور رأ سیدو تأس
 .کند یمتفاوتی را دنبال م

 :ها هواژکلید
 قاچاق کاال و ارز. ،یمجازات، معافیت از کیفر، تعویق صدور رأ فیتخف

  

                                                                                                                             
 رانیاقشم، واحد قشم،  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،شناسیو جرم یفریرشته حقوق ک یدکترا یدانشجو *

Emial: ahmadreza0046@gmail.com 

 مسئول سندهینو ران،یا راز،یش راز،یدانشگاه ش سیاسی دانشکده حقوق و علوم یعلم ئتیعضو ه **
Email: shebrahimi@shirazu.ac.ir 



 

 

 یالملل نیعوامل ب یشناخت جرم یبررس

 تیبشر هیعل اتیمؤثر بر ارتکاب جنا

 *خندان گل رایدکتر سم

 :چکیده
از  یعنوان بخش هستند که به یرانسانیخطرناک و غ یاعمال تیبشر هیعل اتیجنا 
. به ابندی یارتکاب م یرنظامیغ تیجمع هیعل افته،ی سازمان ایتهاجم گسترده  کی

 یشناخت علل و عوامل ارتکاب آنها ضرور اتیجنا نیناگوار ا یامدهایلحاظ پ
 یریشگیو متعاقب آن پ یاتیجنا نیبدون فهم علل و عوامل ارتکاب چن رایز باشد یم

علل و عوامل  یبررس بیترت نیا . بهابدی یم شیافزا ندهیمؤثر، تکرار آنها احتماالً در آ
در مقابله  یفریعدالت ک یبرا یکمک مؤثر تواند یم تیبشر هیعل اتیارتکاب جنا

 گونه نیاز ا یریشگیمؤثر در پ ییجنا استیس کیبه  یابیدست زیآگاهانه با آنها و ن
 اتیمؤثر بر ارتکاب جنا یالملل نیمقاله عوامل ب نیاساس در ا نیباشد. بر هم اتیجنا
نقش  یبررس ،یالملل نیقرار گرفته است. از عوامل ب یموردِبررس تیبشر هیعل

است که به آن  اتیجنا نیا ییدآیدر پد یخارج یها و دولت یالملل نیب یها سازمان
 پرداخته شده است.

 :ها کلیدواژه
از جرم، عدالت  یریشگیپ ،یشناس جرم ،یشناخت عوامل جرم ت،یبشر هیعل اتیجنا

 .یالملل نیب

  

                                                                                                                             
 رانیا ،یمرکز ن،یواحد خم یدانشگاه آزاد اسالم یشناس رشته حقوق جزا و جرم اریاستاد *

Email: s.golkhandan@gmail.com 



 

 

 راگ عوام یفریک استیس یامدهایپ

 اطفال و نوجوانان هیعل یجنس میدر جرا

 **یاتیهوشنگ شامبدکتر ـ  *شاد یطاهر مایپردکتر 

 :چکیده
 از نظر. صرفمیشدن اطفال و نوجوانان هست یجنس یاز گذشته شاهد قربان شیامروزه ب

به  یو سهولت دسترس شرفتیآن را پ لیاز دال یکی توانیم م،یجرا نای رشد روبه روند
را تا  یدگید نوع بزه نیو پنهان ا کیتار شهیدانست که بخش هم جمعیارتباط لیوسا

واسطة  به میجرا که یآن کاسته است. هنگام اهیس رقمو از  دهیبه حداقل رسان یحدود
بر  عالوه شوند،می پردازش هارسانه یپرمخاطب و احساس هایو قلم یستیژورنال اتیادب

انتظارات و  یعموم که دارا شدۀ جییترس و هراس در بطن جامعه، افکار ته جادیا
مردم، سرعت در  واستخ یبرهة زمان نی. در اکنندیاست را با خود همراه م یمطالبات

دستگاه عدالت  نیبنابرا باشد؛یواکنش م دتریو شد ترعیهرچه سر یو اجرا یدگیرس
 یشنوا ،یعموم تیو مقبول تیاعادۀ نظم و آرامش جامعه و کسب مشروع یبرا یفریک

. کندیم دایهو انهگرایعدالت را عوام ینموده و ترازو نیتمک ریمردم شده و ناگز یصدا
 ازمندیبر همگان روشن نبوده و ن ،یمیتصم نیاتخاذ چن رناپذیاجتناب یامدهایو پ جینتا

 یلیـ تحل یفیپژوهش با استفاده از روش توص نیبوده که در ا ینگاه نقادانه و تخصص
احساسات و عواطف مردم و  یآرامش هرچند موقت جادیا توانیبه آن پرداخته و م

 یدانست و از تبعات منف کردیرو نیمثبت ا هرعدالت را از تبعات به ظا یاز اجرا نانیاطم
 شناسانهبیو آس یعلم یکه نگاه و واکنش ایمنصفانهعادالنه و  یآن، فقدان دادرس

 کاهش وقوع آن باشد را برشمرد. تیو درنها مینوع جرا نیا شیافزا ییدرجهت چرا

 :ها کلیدواژه
ترس از  م،یشدن جرا ایاطفال و نوجوانان، رسانه ،یجنس میجرا ،یفریک گراییعوام

 .یجرم، افکار عموم

                                                                                                                             
واحد تهران مرکز،  یدانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالم شناسیو جرم یفریحقوق ک دکترای آموختةدانش  *

 Email: taherishadparima@gmail.com رانیتهران، ا
واحد تهران  یدانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالم شناسیگروه حقوق جزا و جرم یعلم ئتیعضو ه ار،یاستاد  **

 Email: hoo.shambayati@iauctb.ac.ir مسئول سندهینو ران،یمرکز، تهران، ا



 

 

 «ییجنا ۀمیحقوق ب»بر  یدرآمد

 «مدار مهیب ییجنا استیس» یدر راستا

 **یسهام مینعـ  *یاصل انیجیدکتر مهرداد را

  :چکیده
همانند حقوق  یفریرکیغ یها تیبه جرم )استفاده از ظرف یده در پاسخ یسیامروزه دگرد

 یمفهوم سنت یجا جرم به یشناس پاسخ ی( به راهبریو انضباط یادار ،یمدن
شده است. در  لیتبد یاثرگذار درجهت مبارزه با جرم و بزهکار یبه راهبرد ،یفرشناسیک
و نوظهور در پرتو  گرا یبوم یسیعنوان تأس به مدار مهیب یراهبرد عدالت توافق انیم نیا

است که ضمن  ییبرساخته در بستر عدالت متوازن جنا یا حق بر مجازات نشدن، نمونه
را با تمسّک به  دگانید در برابر جرم، اسباب توجه به حقوق بزه یفریرکیغ یده پاسخ

 مدار مهیب ی( فراهم آورده است. عدالت توافقییجنا مهی)حقوق ب یا مهیب یسازوکارها
. باشد یم یو پسادادرس یشادادرسیاست که ناظر به مرحله پ یاز عدالت توافق یا گونه

فراتر از تعهد  ینیبه تضم ازیحسن سلوک مرتکب ن که یمدل عدالت درموارد نیا
و  ییمقام قضا نیبه توافقات ماب سک،یانتقال ر ریدارد با استفاده از تدب یو یاخالق

که ضمن  یا گونه به بخشد؛ یکارآمد م ینیتضم ،یا مهیب یحقوق میرژ ببزهکار در قال
ِحُسن سلوک  عدم جهیمرتکب، نت هیاز ناح یارتکاب بزه احتمال سکیر تیریکنترل و مد

 یاحتمال دگانید خسارت وارد به بزه میرا )ارتکاب مجدد جرم( صرف جبران و ترم یو
به جرم با  یده در گستره پاسخ سیتأس نیا یاثرگذار نییمقاله به تب نی. ادینما یم

به  نینو یا تحت قالب رشته مهیو حقوق ب ییمشترک علوم جنا یها تیاستفاده از ظرف
 .پردازد یم «ییجنا مهیحقوق ب»نام 

 :ها کلیدواژه
 ،یاطیاحت مهیب ،ییجنا مهیحقوق ب مدار، مهیب ییجنا استیس مدار، مهیب یعدالت توافق

 عدالت متوازن.

                                                                                                                             
دانشکده حقوق و علوم  شناسیعضو مدعو گروه حقوق جزا و جرم ،یشناس و جرم یفریحقوق ک یدکترا *

 Email: mehrdad.rayejian@gmail.com رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یاسیس
 ران،یدانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ا ،یشناس حقوق جزا و جرم یدکترا یدانشجو **

 Email: n.sahami63@gmail.com مسئول سندهینو



 

 

 یدولت خارج یفریک نیتعامل قوان ایتقابل 

 متقابل ییپرتو اصل شناسا در ده؛ید با حقوق بزه

 اروپا هیاتحاد یفریدر حقوق ک

 *یدکتر جواد صالح

 چکیده: 
دولت  تیاما حما ست؛یاز حقوق متهم ن یکمتر تیواجد اهم دهید از حقوق بزه تیحما

طور خاص در سطح  هر جرم به دهید بزه ییو شناسا یانگار منوط به جرم یمتبوع و
 طیحسب شرا دهید بزه ینیدولت سرزم باوجودایناروپاست.  هیعضو اتحاد یها دولت

 یها دادگاه ییقضا ماتیتصم ای یفریک انوناز ق تیمتقابل مکلف به تبع ییاصل شناسا
متبوع  دهید از بزه تیخود و حما ینیمقابله با جرم در قلمرو سرزم یبرا یدولت خارج

 نیو تقابل قوان ینیسرزم درون تیدر تضاد با اصل حاکم تیوضع نیا کنیاست. ل
 وزهاروپا در ح هیاتحاد یریگ شکل دهیطرف، محقق شدن ا  کیهاست. از  دولت یفریک

اروپاست که  هیواحد در قلمرو اتحاد یفریو عدالت مستلزم قانون ک تیامن ،یآزاد
مجرم با  ینیدولت سرزم یفریک نیتفاوت قوان گر،ینشده است. از طرف د میسّرتاکنون 

 یاجرا که یحدّ شده است تا گریکدیباعث تقابل آنها با  دهید دولت متبوع بزه نیقوان
مواجه است.  ییها اروپا با چالش هیعضو اتحاد  ولتد گریدر قلمرو د کیهر نیقوان

تقابل  نیاز ا یناش یها متقابل درصدد رفع چالش ییاروپا با جعل اصل شناسا هیاتحاد
اروپا  هیاتحاد یفریحقوق ک یشنهادیپ یتجربه، موانع و راهکارها یاست. بررس  برآمده

مطالعه  نیا یدستاوردها کنینوشتار است. ل نیموضوع ا رو شیپ یها گذر از چالش یبرا
 یساز به اصل هماهنگ یمتقابل متک ییاصل شناسا یاز آن است که اجرا یحاک
 میبودن جرا یو اصل قانون یاسترداد تبعه داخل تیو در تضاد با ممنوع یفریک نیقوان

 است.

 ها: کلیدواژه
متقابل، اصل  ییاصل شناسا ،ییاروپا دهید اروپا، بزه هیاتحاد یفریحقوق ک
 .نیقوان یساز کسانیاصل  ن،یقوان یساز هماهنگ

                                                                                                                             
 Email: Javadsalehi@Pnu.ac.ir رانیتهران، ا نور، امیدانشگاه پ اریاستاد *



 

 

 ییقضا ماتیمتقابل آراء و تصم ییاصل شناسا

 به یاروپا با نگاه ۀیاتّحاد یفریدر حقوق ک

 ییو قرار جلب اروپا یفریک یآرا یاجرا

 **یمحمد فرجـ  *فرد یدکتر بهزاد رضو

 چکیده: 
 یِالملل  نیب یفریک یهمکار ازمندیشدن، ن یجهان لیدل به ژهیو به یسترش بزهکار

 ییگرا هم لیکه به دل یکشورها انیدر م ژهیو امر به نیکشورهاست. ا شیازپ شیب
جوار در  هم یکشورها یحتّ ایاند   برده انیخود را از م یدرون یمرزها یاسیو س یاقتصاد

رواج دارد، از  یفراملّ یاز بزهکار یخاص که در آن گونة خاص ییایمنطقه جغراف کی
به فراتر  یامر آن است که با گسترش بزهکار نیا لیبرخوردار است. دل یاریبس تیاهم

تنها از  رو نیتوان مقابله با آن را ندارند و ازا ییتنها کشورها به گرید ،یملّ یاز مرزها
که امکان مقابلة مؤثر با  است نینو ییسازوکارها ینیب  شیو پ یهمکار تیرهگذر تقو

متقابل و  ییاصل شناسا یمقاله بررس نیموضوع ا رو، نیوجود دارد. ازا یمیجرا نیچن
حقوق  نیاروپاست. ا ةیّاتّحاد یفریآن در چهارچوب حقوق ک یریکارگ به قیمصاد

 ییسازوکارها و نهادها ینیب  شیبه پ یا  منطقه یفریحقوق ک کیبه مثابة  یفریک
 ماتیمتقابل آراء و تصم ییآنها اصل شناسا نیتر از مهم یکیکه  دهیجاممختلف ان

قرار جلب  یو اجرا ینیب  شیبار با پ نیاصل نخست نیاست. ا یفریدر مسائل ک ییقضا
 تیتقو یملّ یفراتر از مرزها یآنکه با گسترش بزهکار جهیمحقّق شد. نت ییاروپا

 ییسازوکارها ینیب  شیبا پ دیبا ریزاست که ناگ یراهبرد یالملل  نیب یفریک یهمکار
 .دیبه اجرا درآ نینو

 ها: کلیدواژه
اروپا،  ةیاتّحاد ،یالملل  نیب یفریحقوق ک ،یا  منطقه یفریاروپا، حقوق ک یفریحقوق ک

 .ییمتقابل، قرار جلب اروپا ییاصل شناسا

                                                                                                                             
تهران،  ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،شناسی گروه حقوق جزا و جرم اریدانش *

 Email: razavifard@atu.ac.ir مسئول سندهینو ران،یا
تهران،  ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،شناسی حقوق جزا و جرم ایدکتر یدانشجو **

 Email: Mohammad.faraji.m.f@gmail.com  رانیا




