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 عناوین فهرست

 یل دادگستریوک یفریت کیمسئول

 اعتماد میمر دهیّس ـ یزیعزیجحا ژنیب دکتر

ت در یها: گذار از اصل مصون دولت یجامعه و منفعت فرد یان منفعت عمومیتعارض م

 یفریالملل ک نیپرتو تحول حقوق ب

 اکبرنژاد ینیحس هیحور دکتر

سازمان جهانی  یدر نظام حقوق یک حق بشریعنوان  ، بهیکاف یبه غذا یدسترس

 ختهیترار ییبر محصوالت غذا یکردیبا رو تجارت

 رزمخواه نجمه دکتر

 در باب تکرار جرم یقانون مجازات اسالم 137بر ماده  ینقد

 یقربان آرزو ـ یقربان آزاده

 محور و ترس از جرم پلیس مسئله

 یکرمان دیسع ـ یثاندزادهیّس یمهد دیّس دکتر

 یالملل نیو ب یمشروع از منظر ملّ یها یآزاد با حقوق و یت ارضیتعامل تمام

 یبیط سبحان دکتر ـ یبرترایم سادات هیهد دکتر

 سیانگل و  ران یا حقوق  در   یسهام  یها شرکت ه یسرما کاهش  روند 

 یشال  دیحم

 یقیران؛ در پرتو مطالعات تطبیتلفن همراه در اه شمار یریترابردپذ یل حقوقیتحل

 یقل یمرتض سارا ـ یفالح رجب ـ ینیحس مداح هاشم دیّس

 یحقوقبه نظام  یبا نگاه رانیت در حقوق ایا کاهش مسئولیآثار شرط سقوط 

 انگلستان

 ینیرحسیام نیام ـ نیّمب حجت دکتر

 یتأمل :یو ملّ یالمللنیدر مراجع ب یزبان مادرانت از حق استفاده از یص یهاسازکار

 یالملل نیب ییه قضایبر رو



 

 سعدآباد ینیعابد فرهاد ـ یزمان قاسم دیّس دکتر

د بر دادگاه ی؛ با تأکیالملل نیب یفریدر محاکم ک یت در برابر خوداتهامیاصل مصون

 یالملل نیب یفریوان کیسابق، رواندا و د یوگسالوی یالملل نیب یفریک

 یقرقان رضایعل

 یحقوق یاشتراک مجله پژوهشها  درخواست یراهنما

 
 



 

 

 یدادگستر لیوک یفریک تیمسئول

یزعزییجحا ژنیبدکتر 
*
اعتماد میمر دهیّسـ  

**
 

 :چکیده
اشخاص نقش اساسی  نيعقد وكالت ازجمله عقود معينی است كه در جامعه و روابط ب

اثبات حق  ثيعقد وكالت از ح قیاز مصاد یکیعنوان  به زين یدارد. وكالت در دعاو
از  یداور بودن یو فنّ نياست. كثرت قوان یدارای اهميت فراوان هيعل یو مجن دهید انیز
در جامعه  ليبه وك ازين گر،ید یامور از سو نیآحاد افراد جامعه به ا ییِآشنا و عدم سو کی

كه در قبال  شیتنها در برابر موكّل خو نه یدعاو ليوك عتاًيرا محسوس نموده است. طب
 ،یمختلف مدن یها مسئله از جنبه نیداشته و ا تيمسئول زيخود ن یجامعه و نظام صنف

خواهد بود،  یمقال موردِواكاو نیاست؛ اما آنچه در ا یبررس قابلِ یانتظامو  یفريك
جامعه و گاه  یاز اعضا یعنوان فرد است كه گاه به یدادگستر ليوك یفريك تيمسئول
 ليممکن است وك نیبنابرا رد؛گيیموردِبحث قرار م «یوكالت دادگستر» لیدر ذ

خواهد داشت  تيمسئول یشود كه همچون اشخاص عاد  یعموم میمرتکب جرا
مسئول شناخته شود  یمیعلت ارتکاب جرا ممکن است به زي( و نیفريعام ك تي)مسئول

 صورت نیكرده است كه درا یانگار ـ جرم یدادگستر یـ وكال شانیا یكه قانونگذار برا
(. درمقابل یفريخاص ك تيبه مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد )مسئول

فاقد  ليعمل وك قانون،اجرا در  ضمانت ینيب شيِپ علت عدم د كه بهوجود دار زين یموارد
 یتيمسئول «یدادگستر ليوك»خواهد بود. حائز بودن عنوان  یفريك تيهرگونه مسئول
موازات  گاه به ،ییتنها به دنبال دارد كه گاه به «ایحرفه تيمسئول»تحت عنوان 

 .شودیاعمال م ،یفريك تيدنبال احراز مسئول و گاه به یفريك تيمسئول

 :ها کلیدواژه
 .یدادگستر ليوك ،یفريك تيمسئول ت،يوكالت، مسئول

                                                                                                                             
 رانیهمدان، ا نا،يس یدانشگاه بوعل یعلوم انسانادبيات و گروه حقوق دانشکده  اريدانش *

Email: haji598@basu.ac.ir 
 قات،يواحد علوم و تحق ،یاسيو علوم س اتيه حقوق، الهدانشکد ،یحقوق خصوص یدانشجوی مقطع دكترا **

 Email: etemad@iranian.ac.ir  مسئول سندهیتهران، ایران، نو ،یدانشگاه آزاد اسالم



 

 

 جامعه و منفعت یمنفعت عموم انیتعارض م

 در پرتو تیها: گذار از اصل مصون دولت یفرد

 یفریک الملل نیتحول حقوق ب

اکبرنژاد ینیحس هیدکتر حور
*

 

 چکیده:
قرار  تیموردِحما المللنيه مطابق حقوق بك ییعامه، منافع جامعه هر جا کردیبنابر رو

داده شوند.  یها برتر دولت یبر منافع فرد دیاند با شده یتلق یاتينظام، ح یگرفته و برا
 نیا دیهستند. البته با ديهمه مف یبرا ربط یذ هایآن است كه ارزش ،یبرتر نیا یمبنا

فدا  متيكه به ق ییدر جا یمنافع جامعه وجود داشته باشد حت نيتوافق درمورد تضم
 نةيطور نمونه، درزم ها تمام شود. به دولت یفرد یگرفتن قلمرو دهیشدن منافع و ناد

 سيو تأس یجهان تيصالح ییبا شناسا المللینيب میماندن جرا فركيیب هيمبارزه عل
شده است  ليها تحم دولت تياكمبر ح هاییتیمحدود ،المللینيب یفريك هایدادگاه

معاصر درصدد  المللني. حقوق بگرددیها قلمداد م دولت تيبر مصون یكه استثنائات
یها م دولت یجامعه و منافع فرد یمنافع عموم انيتعادل م ایتوازن  ینوع یبرقرار
 ییقضا تياصل مصون ک،يكالس المللنيدر عرصه حقوق ب دیمد های. مدتباشد

و  انيآنان در قبال قربان یرپذیتيو مسئول ییمانع از پاسخگو ،یدولت رتبه یمأموران عال
امروزه در پرتو توسعه و تحول حقوق  کنيل شد،یعدالت درمورد آنان م یتحقق اجرا

دارد ـ و  انهیگرا تیحما ةبشر ـ كه جنب المللنيشدن حقوق ب نهیازجمله نهاد المللنيب
 یفركيیدادن به ب انیمعاصر، سخن از لزوم پا یفريك المللنيحقوق ب یجیتوسعه تدر

حقوق بشر، در  دیشد هاینقض انيقربان یميناقضان حقوق بشر و تحقق عدالت ترم
اگرچه هنوز هم تا تحقق كامل  ده،يبه مرحله عمل رس المللینيب یفريك هایدادگاه

 است. شيدر پ یادیز ةعدالت، فاصل

 :ها کلیدواژه
 .یمنفعت عموم ت،يدولت، مصون ،یفريك الملل نيحقوق ب

 
 

                                                                                                                             
 Email: hooriehhosseini@modares.ac.ir رانیمدرس، تهران، ا تيدانشکده حقوق دانشگاه ترب اریاستاد *



 

  یحق بشر کیعنوان  به ،یکاف یبه غذا یدسترس

 سازمان جهانی تجارت یدر نظام حقوق

 ختهیترار ییبر محصوالت غذا یکردیبا رو

دکتر نجمه رزمخواه
*

 

 :چکیده
هر شخص  نیاديحق بن ،یكاف یحق بر غذا ،یبشر الملل نيدر چهارچوب حقوق ب

باشد و  یو ییغذا یازهاين یپاسخگو است كه یا گونه به غذا، به داریپا یبر دسترس
مبادالت  انیاز عوامل مؤثر و مهم در جر یکی. لذا ندازديسالمتش را به خطر ن

 خته،یترار یها سازواره یحاو ییخصوص مواد غذا به ییمحصوالت غذا یتجار
سازمان  ژهیو گاهیبه جا توجه بودن محصوالت مزبور است. با خطر یو ب یمنیموضوع ا

تعهدات سازمان در سنجش  یبررس ،ییدر عرصه تجارت مواد غذا جهانی تجارت
 یبرخوردار است. فلذا پرسش اصل یخاص تياز اهم ،ییمواد غذا یمنیسالمت و ا

 یمنیا یبررس نةيدرزم سازمان جهانی تجارت عهداتت یاست كه اساس حقوق نیا
ه نشان مقال نیتعهد عمل كند؟ در ا نیبه ا دیو چگونه با ستيچ ییمحصوالت غذا

سازمان جهانی  یها فقدان صراحت در متن موافقتنامه رغم یكه عل شود یداده م
سازمان  یاعضا ،یطور ضمن اما به ،یكاف یحق بر غذا تیدرخصوص رعا تجارت

كنندگان، در هنگام مبادله و  و سالمت مصرف اتيمنظور حفظ ح اند به شده دمتعه
 .ندیخطر را اعمال نما یابیو ارز یمنیاصول ا ،ییتجارت محصوالت غذا

 :ها کلیدواژه
، ایمنی مواد یكاف یحق بر غذا ،سازمان جهانی تجارت خته،یترار ییمحصوالت غذا
 نامه بهداشت گياهی.  غذایی، موافقت

                                                                                                                             
 Email: najmehrazmkhah@yahoo.com رانینور، ا استادیار گروه حقوق، دانشگاه پيام* 



 

 

  یقانون مجازات اسالم 137بر ماده  ینقد

 در باب تکرار جرم

یآزاده قربان
*
یآرزو قربانـ  

**
 

 :چکیده
كه  پردازد یمسئله م نیانجام شده به ا یليو تحل یفيوصكه با روش ت قيتحق نیا

 یها یو نوآور راتييتغ یدارا 1392مصوب  یرغم آنکه قانون مجازات اسالم به
 دهیمواد آن وجود دارد، ناد یرا كه بر برخ یراداتیا توان ینم کنيل باشد یم یاريبس

 یریتعز میرم در جراقانون مزبور در باب تکرار ج 137مواد، ماده  نیاز ا یکیگرفت. 
و دقت نظر  ملتأاما با  رديموردِتوجه قرار نگ یرادیا نيدر بدو امر چن دی. شاباشد یم

 انيب توان یباشد م 137وارده بر ماده  رادیا یكه مبنا 25در آن و رجوع به ماده 
 آراء گردد. تو تشت یموجب سرگردان تواند یدرعمل م رادیا نیِرفع ا داشت كه عدم

 یریتعز یها مجازات یدنبال آن هستند بررس مقاله به نیرندگان در انگا آنچه
 خیاز تار یمحکوم است كه چنانچه شخص یاز حقوق اجتماع تيمشمول محروم

مجازات، مرتکب  یشمول مرور زمانِ اجرا ای تيثيحکم تا حصول اعاده ح تيقطع
 .گردد یجرم گردد، مشمول قواعد تکرار جرم م

 :ها کلیدواژه
 .تيثي، تکرار جرم، اعاده ح137ماده  ،یریتعز میجرا ،یجازات اسالمقانون م

 

                                                                                                                             
واحد  ،یو حقوق، دانشگاه آزاد اسالم یدانشکده علوم انسان ،یشناس و جرم یفريحقوق ك یدكترا یدانشجو *

 Email: a_gh_9999@yahoo.com رانیاصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا

واحد  ،یو حقوق، دانشگاه آزاد اسالم یساندانشکده علوم ان ،یشناس و جرم یفريحقوق ك یدكترا یدانشجو **
 Email: Arezooghorbani2015@gmail.com رانیاصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا



 

 

 محور و ترس از جرم پلیس مسئله

ثانیدزادهیّس یمهد دیّدکتر س
*
یکرمان دیسعـ  

**
 

 چکیده:
وحشت و دلهره نسبت به جرم  یژگیاست كه با دو و یاحساس یترس از جرم واكنش

 یفراوان تياهم ایدر هر جامعه یاجتماع دهیپد نیآن مرتبط است. ا ینمادها ای
جامعه مضر است و حتماً  یبرا میيبگو متوانيیرا نم یدارد، چراكه ما هر نوع ترس

 ایو  شتريب دنماییم دیو جامعه را تهد دكه افرا میجرا یآن از خطر واقع زانيم دیبا
 نیكه ا رديقرار بگ ليوتحل هیموردِتجز ایدر هر جامعه دیكمتر باشد. ترس از جرم با

 گذاشته شده است. یسيپل یها كشورها برعهده سازمان گریدر د فهيوظ
 کردیوجود دارد كه عبارتند از: رو یسيپل یها در سازمان یكلّ کردیسه رو درمجموع

كه  سيمحور پل مسئله کردیمحور. رو مسئله کردیمحور و رو جامعه کردیرو ،یسنت
مل تمركز بر مسائل خاص و مطرح شد شا نیبار توسط هرمان گلداشتا نياول

. لذا این شيوه با پليس باشدیم هشد سازی راهبرد خود به آن مسئله شناسایی متناسب
 است متفاوت ،بردكار می طور یکسان به سنتی كه یک روش را برای همه مسائل به

 رهيافت ها،شيوه تعریف در و كندمی تعریف را خاصی روشی مشکلی هر برای و
 اجرای هایتوانمندی از فراتر باید پليس كه باشدمی اعتقاد این به محوری مسئله
دیگر ممکن را برای  هایدیده شود و الزم است خيل عظيمی از روش نقانو سنتی

نام سارا  به یندیاز فرا کردیرو نیا یاجرا یبرا سيكار ببرد؛ پل شده به مشکل تعریف
واكنش یا پاسخ و  ل،يوتحل هیتجز با چهار روش بررسی، ندیفرا نی. ادنماییاستفاده م

از  یرگياست كه با بهره یعلم ایوهيش شرو نی. ادهدیارزیابی كار خود را انجام م
 نیفائق آمد. در ا توانیم یو اجتماع یسياز مشکالت و مسائل پل یاريآن بر بس

قرار  ليوتحل هیو موردِتجز مينکن قيدق یرا بررس یما مشکل نکهیروش قبل از ا
 دیبا آنها اهداف و هاو تمام پروژه میريآن در نظر بگ یبرا یپاسخ ميتوان ینم ،مينده

ترس از  ایكه آ مينيبب دیمثال ما ابتدا با عنوان به رد،یصورت پذ یقيدق هاییبا بررس

                                                                                                                             
 سندهینو ران،یدانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ا ،یو اقتصاد یاستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم ادار *

 Email: seyyedzadeh@um.ac.ir مسئول
 رانیشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، مشهد، ا جزا و جرم كارشناس ارشد حقوق **

Email: saeedkermani1986@gmail.com 



 

آن با رقم  زانيم نکهیا اینه؟  ایحاد است  یشهر مشکل ایمنطقه  کیجرم واقعاً در 
 یبرا یمنطق هاییالزم پاسخ هاییست و پس از بررسمقدار متفاوت ا چه یبزهکار

 .میريآن در نظر بگ

 ها: کلیدواژه
 آفرینی، فرایند سارا. محور، ماتریس اطمينان ترس از جرم، پليس مسئله

 
 



 

 

 

 با حقوق و  یارض تیتعامل تمام

 یالملل نیو ب یمنظر ملّ از مشروع یها یآزاد

یرترابیسادات م هیدکتر هد
*
یبیدکتر سبحان طـ  

** 

 :چکیده
 یاصل جهان کیعنوان  كشورها به یو مرز یارض تيامروزه، حفظ استقالل و تمام

 یو قانون اساس الملل نيقرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق ب ديموردِتوجه و تأك
از  یارض تيو تمام یهستند. استقالل ارض ینگرش نيچن انیمناد نیتر كشورها، مهم

شمار  پژوهش به نیمهم ا اريبس یرهااز محو یانسان تيحقوق و امنو حفظ  سو کی
به ما در  زين انهيدر خاورم یارض تيحفظ تمام تينگاه مختصر به وضع ني. همچندیآ یم
رسانده است. به استناد اصول متعدد قانون  یارینمونه  کیعنوان  پژوهش به نیا

 رانیا یاسالم یجمهورشرط الزم استقالل  ،یارض تيو تمام یوحدت مل ،یاساس
استقالل، وحدت و  ،یآزاد یاصل نهم قانون اساس ل،يدل ني. به همشود یمشمرده 

و  هیحکومت ملت پا فةيو حفظ آن را وظ یجدانشدن گریکدیكشور را از  یارض تيتمام
شدت  آن، به یالملل نيب یو مرزها رانیا یارض تي. حفظ تمامداند یآحاد ملت م

 یتجاوز به كشور و اقتدار عموم منزله هبه آن، ب یعامة مردم و تعدّ تیموردِاحترام و حما
گوناگون در  لیاقوام و قبا یمختلف برا یها یقبول و شناخت آزاد یاست. از طرف

شود. فصل سوم  یطلب هیتجز یبرا یمحل ای یارض تيموجب لطمه به تمام دیكشور، نبا
انواع  ،یتفکر اسالم یمبان با الهام از زين رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس

قرار داده است. تبيين دقيق رابطه آزادی،  تیمردم را موردِتوجه و حما یاساس یها یآزاد
در جلوگيری از پيدایش استبداد و نيز  تواند یاستقالل و وحدت و تماميت ارضی م

نيل به سعادت سوق  یوسو وابستگی و تجزیه كشور، مؤثر بوده و جامعه را به سمت
 دهد.

چالش  ت،ياصل حاكم ،یمشروع، حقوق اساس یها یآزاد ،یارض تيتمام ها: کلیدواژه

 گذرا. یقيتطب یو راهبرد، بررس

                                                                                                                             
 Email: mirtorabi52@yahoo.com مسئول سندهینو ران،یا ،راندانشگاه ته ،یحقوق عموم یدكترا* 

واحد علوم و  ،یسالمدانشگاه آزاد ا ،یاسيو علوم س اتيدانشکده حقوق، اله ست،یز طيحقوق مح یدكترا **
 Email: sobhantayebi@yahoo.com رانیتهران، تهران، ا قاتيتحق



 

 

   یسهام  یها شرکت  هیسرما کاهش  روند 

 سیانگل و   رانیا حقوق  در 

یشال  دیحم
*

 

 چکیده:
 دیبا  یداماتاق  باشد یم شركت   هیسرما در   راتييتغ ازجمله  كه   هیسرما كاهش  در 

 نیا  یاصول و   یقانون  یاجرا جهت   هیسرما كاهش  روند  از  اطالع  . ردیپذ صورت  
 است.  یهیبد  یامر اقدامات،  

كه   یلیدال و  باشد   یارياخت  ای  یاجبار است  ممکن   رانیا حقوق  در   هیسرما  كاهش
روند  در  شركت  اركان  از   کیهر است.  متفاوت   زين  كند یم  جابیا را  كاهش   نیا 
 شنهاديپ به   هیسرما كاهش   رانیا حقوق  در  . باشندیم  ليدخ  هیسرما كاهش  
 صورت  العادهفوق  یعموم مجمع   بیتصو و  بازرسان  خاص   گزارش و   رهیمد ئتيه 
مصوبه  موجب  به است  ن ممک  هیسرما كاهش   س،يانگل  نيقوان مطابق   یول  رديگ می 
 گردد.  یساز ميتصم دادگاه  حکم  موجب  به  ای  یعموم مجمع   ژهیو  

مدّنظر  را   یطیشرا  یستیبا یم  هیسرما كاهش   بیتصو هنگام   یعموم مجمع   نيهمچن
كاهش  مبلغ  حداقل  به  مربوط   تیمحدود  تیرعا به   توان یم ازجمله  كه  دهد  قرار  
 نمود. اشاره  شركت  طلبکاران  حقوق   تیرعا و  سهامداران  حقوق   یتساو  ،هیسرما 

حد  تا   رانیا حقوق  مباحث  گرفته  صورت   یليتحل ـ   یفيتوص روش  به  كه  مقاله   نیا  در
 .رديگ یم قرار   نييتب و   قيموردِتطب  سيانگل حقوق  به   ینگاه با  امکان  

 ها: کلیدواژه
 .سيانگل  یها شركت قانون   ه،یسرما كاهش  روند   ،یسهام شركت   ه،یرماس  رييتغ 

                                                                                                                             
 ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسيدانشکده حقوق و علوم س ،یارشد حقوق خصوص یكارشناس آموخته دانش *

 Email: shalilawyer@gmail.com رانیتهران، ا



 

 

 شماره  یریترابردپذ یحقوق لیتحل

 یقیدر پرتو مطالعات تطب ران؛یتلفن همراه در ا

ینیحس هاشم مداح دیّس
*

 

یرجب فالح
**
یقل یسارا مرتضـ  

***
 

 :چکیده

استفاده از  یبرا نيمشترك یاضاتق شیوابسته به تلفن همراه و افزا یها یتوسعه فناور
از  یکیتلفن همراه شده است.  نةيدرزم ینینو یها یفناور شیدايسبب پ یتکنولوژ نیا

 رييبه تغ ازياپراتور تلفن همراه بدون ن رييفراهم آوردن امکان تغ ها یفناور نیا نتریمهم
 یاست كه برخ فراوان تياهم یدارا ییامر از آنجا نی( است. ایریدپذشماره تلفن )ترابر

 ضیشماره، قادر به تعو تيعلت اهم از اپراتور خود به یتیبا وجود نارضا نياز مشترك
به  یابيدست ،یامکان نيچن جادیهدف از ا نیتر . ازآنجاكه مهمباشند یخود نم كارت ميس

 ريتأث یاست، ابعاد اقتصاد یمخابرات یزارهارقابت در با شیو افزا یاقتصاد شتريسود ب
به  توجه با رو نیدارند. ازا یفناور نیا یو الزامات قانون یگذار نوع مقررات بر یشگرف

مهم گشته است.  نیا یبر واكاو یگفتار سع نیدر ا ده،یپد نیا یابعاد حقوق تياهم
 یها وهيش یبررس نيآور از طرف رگوالتور و همچن الزام یقانون یها چهارچوب

 نياند. همچن قرار گرفته یكه موردِبررسهستند  یاز مباحث یفناور نیا یگذار مقررات
 زين رانیآن در ا یفناور نیا یامر در كشور، ابعاد حقوق نیبه نوظهور بودن ا توجه با

 اند. موردِمطالعه قرار گرفته

 ها: کلیدواژه
 .یتعرفه، رگوالتور یتلفن همراه، چهارچوب قانون ،یریترابردپذ

                                                                                                                             
اطالعات  یپژوهشگاه ارتباطات و فناور یعلم ئتيضو ه(، عدانيبرق ـ مخابرات )م یكارشناس ارشد مهندس* 

 Email: maddah@itrc.ac.ir رانی(، تهران، ارانیمخابرات ا قاتي)مركز تحق

اطالعات  یپژوهشگاه ارتباطات و فناور یعلم ئتي(، عضو هدانيبرق ـ مخابرات )م یكارشناس ارشد مهندس **
 Email: fallahi@itrc.ac.ir رانی(، تهران، ارانیمخابرات ا قاتي)مركز تحق

تهران،  ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یاسيارشد رشته حقوق ارتباطات دانشکده حقوق و علوم س یكارشناس ***
 Email: Mortezagholi.sara@gmail.com مسئول سندهینو ران،یا



 

 

  رانیدر حقوق ا تیکاهش مسئول ایآثار شرط سقوط 

 انگلستان یبه نظام حقوق یبا نگاه

نیّدکتر حجت مب
*
ینیرحسیام نیامـ  

**
 

 چکیده:

قرارداد و  نيطرف نيدر رابطه ب ت،يكاهش مسئول ایمقاله آثار شرط سقوط  نیدر ا
دسته از شروط،  نیشده است. ا یآن در رابطه با اشخاص ثالث بررس ريتأث نيهمچن

 یقرارداد تيباطل هستند، مسئول یا نظم عمومب رتیمغا ليدل به كه یجز درموارد
بر  توانندیشروط م نیا ني. همچنسازندیم یمنتف ایرا كاهش داده  انیعامل ز

موردِنظر را  ريصراحتاً تقص نکهیباشند، مشروط بر ا رگذاريتأث زين یقهر تيمسئول
ق كه در حقو یدگاهیبا قواعد آمره نداشته باشند؛ د زين یرتیو مغا رنديدربرگ

عامل  زيقرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث ن رشیموردِپذ زيانگلستان ن
تعهد به » هینظر یبرمبنا تواندمی است، شده قرارداد در لهمشروط نيكه جانش یانیز

. دیاستناد نما تيِمسئول شرط عدم به ده،ید انیدرمقابل ز «یمقام قائم» ایو « نفع ثالث
 تواند یكه جز با استناد به قرارداد نم یدر برابر شخص ثالث دیبا ت،يِمسئول شرط عدم

 ِاستناد باشد. قابل زيرا ثابت كند، ن ونیمد ريتقص

 ها: کلیدواژه
 .ینظم عموم ت،يِمسئول شرط عدم ،یقهر تيمسئول ،یقرارداد تيمسئول

                                                                                                                             
 سندهینو ن،رایا راز،يش راز،ياستادیار دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه شدكترای حقوق خصوصی،  *

 Email: mobayen@shirazu.ac.ir مسئول

 رانیتهران، ا ،یبهشت ديدانشکده حقوق، دانشگاه شه ،یحقوق خصوص یدانشجوی دكترا **
Email: amin181170@chmail.ir 



 

 

 از حق استفاده از  انتیص یهاسازکار

 : یو ملّ المللینیدر مراجع ب یزبان مادر

 یالملل نیب ییقضا هیبر رو یلتأم

یقاسم زمان دیّدکتر س
*
سعدآباد ینیفرهاد عابدـ  

**
 

 :چکیده
حقوق  المللینيحق در نظام ب نیا تيماه یبررس ريتحت تأث یحق استفاده از زبان مادر

حق در چهارچوب  نیا یمستلزم بررس ی. درواقع سخن گفتن از حقوق زبانباشدیبشر م
 یطرف حق استفاده از زبان مادر کی. از باشد یم ها تيّاقلحقوق بشر عام و حقوق 

دارد و  باشد،یم یحق ملهم از كرامت انسان نیا ودكه خ« حق متفاوت بودن»در  شهیر
 یخوب به  تيّاقل ینسبت به حقوق زبان تیاكثر یحقوق زبان نکهیبه ا باتوجه گریاز طرف د

در نظام  یاستفاده از زبان مادر حق یبررس ازمندين شود یم نيدر ابعاد مختلف تضم
را در  یحقوق زبان توانیم یحق زبان مادر تيبه اهم باتوجه ن،یبنابرا باشد؛یم ها تيّاقل

را نسبت به انتخاب زبان و  ایكه هرگونه مداخله یبر روادار یمبتن کردیدو رو
كه  جیبر ترو یمبتن کردیرو نيو همچن كند می منع هاآن از طرف دولت یريكارگ به

همچون آموزش،  یمختلف هاینهيدر زم یاز حق استفاده از زبان مادر تیدرصدد حما
 انيم نینمود. در ا یبررس باشد،یم یدولت هایو نهاد یو عرصه عموم هدادگا

 ريتفس ،ییرا در شناسا یِتوجه نقش قابل یدر رابطه با حقوق زبان المللینيب یهاسازكار
 هاینهاد هیبا مشاهده رو رياخ های. چراكه در سالكنندیم فاءیحقوق مربوط ا یو اجرا

 ژهیو به ها تيّدرمورد حقوق اقل یجابیا ريبه تفس یسلب ريشاهد گذار از تفس المللینيب
 ليپتانس یدارا نهيزم نیدرا زين یداخل یها دادگاه نیبر ا . عالوهميهست یحقوق زبان

در توسعه و بسط حق استفاده از زبان  ندتوانیم قیطر نیو از ا باشندیم یتوجه قابلِ
 .مؤثر واقع شوند یمادر

 :ها کلیدواژه

 .یو مل المللینيب یهاسازكاربشر،  المللنيحقوق ب ها، تيّاقل ،یزبان مادر

                                                                                                                             
رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسي، دانشکده حقوق و علوم سالملل بينو  یگروه حقوق عموم استاد *

 Email: drghzamani@gmail.com 
 ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسيدانشکده حقوق و علوم س ،یعموم الملل نيحقوق ب دكترای یدانشجو **

 Email: f.abedini.ts@gmail.com  مسئول سندهینو ران،یتهران، ا



 

 

  یدر برابر خوداتهام تیاصل مصون

 ؛یالملل نیب یفریدر محاکم ک

  یالملل نیب یفریبر دادگاه ک دیبا تأک

 یالملل نیب یفریک وانیواندا و دسابق، ر یوگسالوی

یقرقان رضایعل
*

 

 :چکیده
خود  دیمتهم نبا ،یفريك ندیكه در فرا معناست نیبد ،یدر برابر خوداتهام تياصل مصون

به  یدر روند منته دیخود اوست؛ او نبا تيآن، محکوم جهيقرار دهد كه نت یطیرا در شرا
اغلب با صحبت كردن  یساز خود، ملزم به مشاركت فعال شود. خودمتهم تيمحکوم

 یواحد سيتأس یحق سکوت و منع خوداتهام ای. سؤال آن است كه آدهد یمتهم رخ م
 كه یدرحال كند یم تیحما یمعتقدند حق سکوت، صرفاً از مظاهر كالم یهستند؟ برخ

 یِها روزنه گریداشته و از متهم درمقابل د یتر عيدامنه وس ،یمنع خوداتهام
 ري. نظر اخكند یم تیحما زيزجمله ارائه ادلّه و مستندات نا« سازنده خودمتهم»

 تر است. ِدفاع قابل
 ونيو كنوانس یاسيو س یحقوق مدن یالملل نيب ثاقيم رينظ یالملل نياسناد ب یبرخ در

شده است. متن اساسنامه و  حیمتهم، تصر یحق برا نیحقوق كودک به برقرار بودن ا
دادگاه  ،یالملل نيب یفريك وانی)شامل د یالملل نيب یفريك یها مقررات دادگاه ریسا
 عادگاهيرواندا(، م یالملل نيب یفريسابق و دادگاه ك یوگسالوی یبرا یالملل نيب یفريك

در برابر  تي. حق سکوت و مصونباشد یمتهمان م یحقوق دفاع یحداكثر یتجل
دارند  یا ستهیشا گاهیها، جا دادگاه نیو مجموعه مقررات ا ییقضا هیدر رو ،یخوداتهام

 ،یدر نصوص قانون نيمتهم یحقوق برا نیبر مستقر بودن ا ديبر تأك عالوه كه ینحو به
 زيِامکان استنباط خالف از سکوت متهم ـ ن حقوق ـ ازجمله عدم نیا یایابعاد و زوا گرید
 اند. شده انيب حیتصر بهو  نييتع

 :ها کلیدواژه

 یفريدادگاه ك ،یالملل نيب یفريك وانید حق سکوت متهم، ،یدر برابر خوداتهام تيمصون
  رواندا. یالملل نيب یفريسابق، دادگاه ك یوگسالوی یبرا یالملل نيب

                                                                                                                             
 رانین، ادانشگاه تهران، تهرا یاسيدانشکده حقوق و علوم س ،یشناس كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم *

Email: Alireza.gharaghani@gmail.com 




