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 عناوین فهرست

 سمیدرمبارزهباتروریفریالمللکنیحقوقبیهاچالش

 یهنجن یعل دیّس دکتر ـ ایفرهادن دیسع دکتر

الحاقجمهور رویرانبهسازمانجهانیایاسالمیآثار ونقلملخدماتحیتجارتبر

  (یرانی)کشتییایدر

 یعطاآباد یلیاسماع لیعق ـ زاده یفتح رهوشنگیام دکتر

 یمجازیتازحقوقمؤلفدرفضایجدرحمایکردچماقوهویرو

 یبرز یمهد اطمهف ـ یرشمسیم یمحمدهاد دکتر

هبرپروندهیحقوقبشرباتکییواناروپاینهدییازمحاکمةعادالنهدرآیحقبرخوردار

 عبداهللاوجاالن

 پور یحاج زهرا

 یدرمانیپزشکانونهادهایتمدنیثرآنبرمسئولتاخذبرائتوایماهینحقوقییتب

 یخالد یعل

 رانیایدرنظامحقوقیدولتیهاگاهشرکتیبرساختاروجایتأمل

 یبرار اکبر

 کاردرقبالکاردرشبیالملل نینسازمانبیرتحوالتموازیس

 رضازاده اهلل حیذب ـ یطاهر السادات آزاده دکتر

 یبریمسایافتهجرایسازمانیهاتگروهیماه

 خواه مونس یسیع ـ یمحمد الیسه

 المللنیحقوقبیاجراییایپو

 ملت محمدرضا

 یتجاریدرداورینینقشداوردرصدوراقداماتتأم

 زاده میرح وساآت ـ انیقربان نیحس



 

 ی(دروقوعورشکستگیرتجارتی)غینمدنیاثرد

 یدیجمش مادح ـ یدیجمش دیام ـ یمحمد سام دکتر

 یشناسجرمتجاوزبهعنفازمنظرروانیشناختلعلتیتحل

 یسلطان نهیسک دکتر ـ واقف نورد ره مهرداد ـ یغالم اله ینب دکتر

 رانوفرانسهیاییهقضاینورویخساراتضماندرکدرقوانیحقوقیبررس

 مایپ شرافت محمدرضا دکتر ـ یکرکان مانیا

 رانوفرانسهیدرحقوقایگریازعملدیراپزشکناشیپزشکوپیتمدنیمسئول

 یرحمان زهره دکتر ـ پور یخان محسن

یندادرسییوآیکیالکترونیندادرسیقوانیرانهوضعیشگیپیکارکردهاودستاوردها

 یاانهیمرایجرا

 یداراب شهرداد دکتر ـ اصل یرضو محمدجعفر دیّس

دی)باتأکیرآنبرسبکزندگیزاوتأثازعواملجرمیکیعنوانبهیطاجتماعینمحییتب

  (یجازمیاجتماعیهابرشبکه

 یقدم نینسر ـ یخسروشاه اهلل قدرت دکتر

 یمبارزهبافساددرمناقصاتدولتیراهکارهایبررس

 انیپورفخر نیپرو ـ ینیحس الیل

 دبالفصلبرآنییراداتواستثنایتوجهبهاعدماصل

 یصلح نیمیس ـ پور بزرگ یعل

طهتجارتدارویدرحیا رتعرفهیرانناظربراقداماتغیایقانونینوخألهایلقوانیتحل

      تجارتیدرفرضالحاقبهسازمانجهان

 فرهنگ میمر

مالکید فکریدگاه ابزارهایت بذر: کشاورزیو صادرات مؤسساتیکنترل توسط

 یتیچندمل

 یرضو ناساداتیم ـ یوادقان محمدزاده رضایعل دکتر ترجمه: ـ واال اسید مارسلو پروفسور نگارنده:



 

 

  یفریک الملل نیحقوق ب یها چالش

 سمیدر مبارزه با ترور

 **یهنجن یعل دیّدکتر سـ  *ایفرهادن دیسعدکتر 

:چکیده
است و در گذشته نگاه  نشده فیهنوز تعر یالملل نیب یعنوان جرم به سمیترور

شدن آن و  یجرم و فرامل نیبا گسترش ا یمحور در ارتکاب آن حاکم بوده ول دولت
آن است که در  یدر پ یالملل نیها، جامعه ب از دولت ها ستیترور شتریاستقالل ب

معتقدند  ی. گروهدینما مبارزه دهیپد نیبا ا یفریک الملل نیچهارچوب حقوق ب
در مبارزه با  یفریک الملل نینجر به آن شده است که حقوق بم سمیترور فیِتعر عدم

در  یفریک الملل نینظر وجود دارد که حقوق ب نیعاجز بماند. درمقابل ا دهیپد نیا
 الملل نیب وانیو اساسنامه د سمیگانه مبارزه با ترور شانزده یها ونیقالب کنوانس

ست اما واقع امر آن است که پرداخته ا سمیبه مبارزه با ترور یادیتا حدود ز یفریک
ارائه  سمیبا ترور یا شهیمبارزه ر یجامع برا یحل محدود بوده و راه ها یانگار جرم نیا

 است. تیواقع نیا یبررس یمقاله در پ نی. ادهند ینم

:هاکلیدواژه
 اتیجنا ،یجنگ تیجنا ت،یبشر هیعل تیجنا ،یالملل نیب یفریک وانید سم،یترور
 .یاصل

 

 

                                                                                                                             
 مسئول سندهینو ران،یتهران، ا ،یبهشت دیدانشکده حقوق، دانشگاه شه الملل، نیحقوق ب یدکترا *

Email: S.farhadnia@gmail.com 
 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشکده حقوق، دانشگاه شه الملل، نیگروه حقوق ب اریانشد **

 Email: A-Hanjani@sbu.ac.ir 



 

 

 به رانیا یاسالم یق جمهورآثار الحا

 خدمات یتجارت بر رو یسازمان جهان

 (یرانی)کشت ییایونقل در حمل

 **یعطاآباد یلیاسماع لیعقـ  *زاده یفتح رهوشنگیدکتر ام

چکیده:
 یبا موضوع و هدف آزادساز المللی نیسازمان ب نیتر تجارت بزرگ یسازمان جهان

. رسدیعضو م 164آن به  یعضاِحاضر شمار ا است که درحال المللنیتجارت ب
سازمان  نیا سیکه از تأس یادیز یها پس از سال ران،یا یاسالم یکشور جمهور

 نیقرار دارد. الحاق به ا جارتت یالحاق به سازمان جهان ندیاکنون در فرا گذرد، یم
مذاکرات از  یاست که ط ییها در بخش یتعهدات آزادساز رشیسازمان مستلزم پذ

 تیبر بخش کاال و حقوق مالک . عالوهشودیالحاق خواسته م یمتقاض یکشورها
به  تیعضو یاست که کشورها در راستا هاییبخش خدمات ازجمله بخش ،یفکر

بخش دارند.  نیدر ا یجهت آزادساز یادیز هایزنیسازمان، مذاکرات و چانه
 المللنیدر تجارت خدمات و تجارت ب یکه نقش مهم ییایونقل در خدمات حمل

جهت مذاکرات  نیاست و به هم افتهیکشورها  هایزنیدر چانه ایژهیو تیرد، اهمدا
در  زین رانیبخش انجام شده است و الزم است ا نیدر ا یجهت آزادساز ایگسترده

مقررات  قیتحق نیداشته باشد. در ا هایییبخش، مذاکرات، تعهدات و آزادساز نیا
قرار گرفته و پس از  یدمات موردبررستجارت خ نامه موافقتتجارت خدمات ازجمله 

تعهد  ییایونقل در از ده کشور که در بخش خدمات حمل شیآن تجربه الحاق ب
تجربه  یپس از بررس تی. درنهاگرفتقرار  بررسی و موردمطالعه اند،داده یآزادساز

و تعهدات آنها در حوزه خدمات  هایبا آزادساز ییکشورها و آشنا نیالحاق ا
 یخاص یها حاصل شد که تعهدات کشورها بر بخش جهینت نیا ،ییایونقل در حمل

                                                                                                                             
 یبازرگان یها مؤسسه مطالعات و پژوهش یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد *

Email: amirfathizadeh@gmail.com 

واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان،  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یارشد حقوق خصوص یکارشناسآموخته  دانش **
 Email: esmaeliaghil@gmail.com مسئول  سندهینو ران،یا



 

 یخدمات یها بخش نیا یمتمرکز است و تعهد آزادساز ییایونقل در از خدمات حمل
 نیهم یتعهد آزادساز رود یانتظار م نبنابرای اند؛کشورها سپرده شتریب باًیرا تقر
 نیشود و خدمات اخواسته  رانیدر زمان مذاکرات از ا زین یخدمات یها بخش
 .ردیقرار گ یآزادساز طیدر شرا رانیها پس از تعهد و الحاق ا بخش

:هاکلیدواژه
 .یرانیکشت ،ییایونقل در خدمات، حمل ،یتجارت، آزادساز یسازمان جهان



 

 

 از تیدر حما جیچماق و هو کردیرو

 یمجاز یحقوق مؤلف در فضا

 **یبرز یفاطمه مهدـ  *یرشمسیم یدکتر محمدهاد

:دهچکی
باعث  یمجاز یو آسان به آثار مشمول حقوق مؤلف در فضا عیسر یامکان دسترس

فضا  جادیبه ا گردد. باتوجه یدستخوش سرقت ادب شیازپ شیب نیتا آثار مؤلف دهیگرد
 یکاف نیاز حقوق مؤلف یسنت یها تیامروز، حما یتالیجید یایدر دن دیو امکانات جد

بر روزآمد نمودن  عالوه ،یفناور شرفتیعلم و پ دیراستا با تول نبوده و الزم است هم
هرچه  تیجهت حما یاجتماع یها ممکن و مشارکت یراهکارها هیاز کل ن،یقوان

 .میمند گرد بهره نیاز حقوق مؤلف شتریب
از حقوق مؤلف در  تیحما یکردهایرو یحاضر درصدد آن است که با بررس مقاله
 ییاروپا، به الگو هیو اتحاد کایآمر ان،ریا یحقوق یها در نظام ژهیو به یمجاز یفضا

 کردهایرو نی. اابدیدست  یمجاز یاز حقوق مؤلف در فضا تیحما یجامع برا
 یتعهد برا جادیاجرا، ا همچون ضمانت یهیبر اقدامات بازدارنده و تنب عالوه توانند یم

و  یقیتشو یو راهکارها کردهایشامل رو ،یفن ریو تداب یمجاز یفعاالن فضا
و دارندگان حقوق مؤلف،  زبانیم نیدرآمد ب میتسه ،یجمع تیریمانند مد یعاجتما
 باشد. یاجتماع یها نیو کمپ یبریفعاالن حوزه سا یساز آگاه

:هاکلیدواژه
 تیریمد ،یجمع تیریمد ،ینظارت یاجرا، فناور ضمانت ،یمجاز یحقوق مؤلف، فضا

  (.یتالیجیحقوق )قفل د یتالیجید

  

                                                                                                                             
تهران،  ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س اریاستاد* 

 Emial: mh_mirshamsi@atu.ac.ir مسئول سندهینو ران،یا

دانشگاه عالمه  ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یفکر تیارشد حقوق مالک یآموخته کارشناس دانش **
 Email: mehdibarzi931@atu.ac.ir  رانیتهران ا ،یطباطبائ



 

 

 وانید نهییحاکمة عادالنه در آاز م یحق برخوردار

 بر پرونده عبداهلل اوجاالن هیحقوق بشر با تک ییاروپا

 *پور یزهرا حاج

:چکیده
از  یا دربردارندة مجموعه ،یا هیرو یها از حق یکیعنوان  حق بر محاکمة عادالنه به

 نیا تیاست. اهم ییقضا یدگیرس انیاز حقوق متهم در جر تیجهت حما ناتیتضم
 ییاروپا ونیازجمله کنوانس یالملل نیاز اسناد ب یاریآن در بس حیرحق سبب تص

 یا ژهیو تیاز اهم صشخا یها یژگیحقوق بشر گشته است که به علت و
اروپایی حقوق بشر درخصوص پرونده  وانید ی. رأباشد  یم برخوردار  نهیم ز نیدرا

. اوجاالن رهبر و شود یم یتلق نهیم ز نیدرا وانیمهم د یاز آرا یکیعبداهلل اوجاالن، 
شدت  به یتوسط دادگاه 2002حزب کارگران کردستان در اکتبر  گذار انیبن
به حبس ابد  یستیترور یروهاین تیو هدا یو رهبر یطلب هیتجز امبه اته رعادالنهیغ

نقض  بر یمبن هیترک هیعل 2003 هیدر فور یتیمحکوم شد. پرونده اوجاالن با شکا
داد که حق بر  یپرونده رأ نیدر ا وانی. ددیآغاز گرد وانیدر د ونیاز کنوانس یمواد

نقض شده  هیترک یمل تیامندر دادگاه  یدگیرس انیمحاکمه عادالنه اوجاالن در جر
 یگرفته تلق جبران نقض صورت یمناسب برا یمجدد محاکمه را راه یاست و اجرا

خود  یتقاضامحاکمه مجدد اوجاالن و با وجود  بر یمبن وانیحکم د رغم یکرد. عل
حق بر محاکمه  تیبه اهم انگاشته شد. باتوجه دهیناد هیحکم توسط ترک نیا ،یو

 یسع ه،یقض نیدر ا وانید یرأ لیپرونده اوجاالن، نوشتار حاضر با تحل زیعادالنه و ن
 دارد. هیترک یمل تیحق مذکور در روند محاکمه اوجاالن در دادگاه امن یابیدر ارز

:هاکلیدواژه
حقوق بشر، حق بر محاکمه عادالنه،  ییاروپا ونیحقوق بشر، کنوانس ییوپاار وانید

 اوجاالن.

                                                                                                                             
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س الملل، نیحقوق ب یدکترا یدانشجو *

Email: zahrahajipour96@gmail.com 



 

 

 اخذ برائت و اثر آن تیماه یحقوق نییتب

 یدرمان یپزشکان و نهادها یمدن تیبر مسئول

 *یخالد یعل

چکیده:
 تیمسئول نکهیدرمورد ا توانندیدر روابط خود م یدرمان یو پزشکان و نهادها مارانیب

 یرگیمیمحقق نشود در قالب اخذ برائت تصم یاز انجام خدمات درمان یشنا یمدن
اخذ برائت چون قبل از  تیاست. ماه تیِمسئول قرارداد عدم زیآن ن تیکنند که ماه

ابراء باشد چه  تواندینم ،دآیینم وجود به ماریب یبرا یحق انیوقوع ضرر و ز
 هید یحقوق تیطل خواهد بود. ماهبا جهیبوده و در نت جبیابراء ما لم   صورت دراین

خسارت  ردگییقرار م ماریب یجبران خسارت بدن لهیکه وس یاز طرق یکیعنوان  به
که  سازدیمشخص م هیخسارت بودن د تیدارد و ماه یاست و جنبه خصوص

 یدرمان یو پزشکان و نهادها ماریب نیاخذ برائت که در روابط ب یقحقو تیماه
است. قرارداد اخذ برائت در ارکان  تیِمسئول قرارداد عدم زین ردگییمدّنظر قرار م

مفهوم  رییاثر کرده، باعث تزلزل و تغ یدرمان یپزشکان و نهادها یمدن تیمسئول
 آنها خواهد شد. یمدن تیِتحقق مسئول و عدم بار انیرکن فعل ز

ها:کلیدواژه
 .یفن نیمواز ،یاخذ برائت، مقررات پزشک ت،یرضا

  

                                                                                                                             
 Email: khalediali50@yahoo.com رانیدانشگاه شاهد، تهران، ا ،یارشد حقوق خصوص یناسکارش *



 

 

  گاهیار و جابر ساخت یتأمل

 رانیا یدر نظام حقوق یدولت یها شرکت

 *یاکبر برار

:چکیده
کشور  یـ اقتصاد یاسیدر مناسبات س یپررنگ اریامروزه نقش بس یدولت یها شرکت

ها  شرکت نیبرخوردارند؛ اما آنچه در ا یدرخور توجه تیکرده و از اهم یباز
تاجر  کیرو همچون  کیفرد آنهاست که از  ساختار منحصربه کند یتوجه م جلب

باشند و از  شیخو یقتصادبه فکر کسب سود و منفعت بنگاه ا یستیعمل کرده و با
نقش دوگانه، منجر به  نیدارند. ا  را برعهده یارائه خدمات عموم گریطرف د

آنها در ساختار  گاهیجا تیِشفاف تبع آن عدم ها و به شرکت نیساختار ا یدگیچیپ
ها اگرچه در ظاهر از ساختار  شرکت نیاست که ا یدرحال نی. اگردد یکشور م یحقوق

 شیشدت افزا که تعداد آنها به یاما از آن رو کنند یم یرویپ یتجار یها شرکت
 اند، افتهی یروزافزون تیاهم یخدمات عموم یکنندگ نینقش تأم لیدل و به افتهی

را از  یدولت ینهادها نیآنها در نظر گرفته و ا یرا برا یمخصوص نیقانونگذار قوان
ها با  ن شرکتیکه از شباهت ا ییخارج نموده است تا جا یحقوق خصوص طرهیس

 سراغ گرفت. توان یتنها در عرصه نظر م یتجار یها شرکت

 ها:کلیدواژه

 .یاقتصاد دولت ،یمنفعت عموم ،یخدمات عموم ،یشرکت تجار ،یشرکت دولت



                                                                                                                             
  رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یحقوق عموم یتخصص یدکترا یدانشجو* 

Email: Barari_1366@yahoo.com 



 

 

 نیتحوالت مواز ریس

 ل کار در شبکار در قبا المللی نیسازمان ب

 **رضازاده اهلل حیذبـ  *یالسادات طاهر دکتر آزاده

چکیده:
 روزکار در طول شبانه ط،یشرا یو به اقتضا یاز انقالب صنعت یدر اثر تحوالت ناش

به آثار مخرب انجام کار در شب بر  افراد شد. باتوجه یاز زندگ یبه جزئ لتبدی
زنان و کودکان، موضوع کار  یعنی آنها نیرترپذیبآسی خصوصسالمت کارگران و به

کار، در کانون توجه قرار گرفت و سازمان  المللینیسازمان ب سیدر شب از زمان تأس
خود  یتیحما کردیبه رو دهایو نبا دهایبا یبرخ نییاسناد متعدد و تع بیبا تصو دیکوش

 یگونگجامة عمل بپوشاند. مقالة حاضر، چ زیانجام کار در شب ن نةیاز کارگران، درزم
کار را  المللینیب نیاز کار شب در مواز یناش هایبیاز کارگران درمقابل آس تیحما

که  دهد ینشان م یبررس نیا جی. نتادهدیقرار م یدر مقاطع گوناگون موردبررس
اصل حفاظت از  دهینسبتاً متفاوت در گذر زمان کوش ییکردهایسازمان، با اتخاذ رو

الشمول با وضع  عام یسند نیبا تدو تیرنهاکند و د نیکارگران را تضم نیا
 هدف بوده است. نیا یدر پ هااز حداقل استاندارد یا مجموعه

ها:کلیدواژه
 کار، کارگر، کارفرما. یالملل نیکار در شب، حقوق کار، سازمان ب

 

                                                                                                                             
 مسئول سندهینو ران،ی، ادانشگاه سمنان، سمنان ،یحقوق دانشکده علوم انسان اریاستاد *

Email: azadetaheri@semnan.ac.ir 

  رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یدانشکده علوم انسان ،یارشد حقوق عموم یآموخته کارشناس دانش **
Email: zabih.rezazadeh.1366@gmail.com 



 

 

 یبریسا میجرا افتهی سازمان یها گروه تیماه

 **خواه مونس یسیعـ  *یمحمد الیسه

 :چکیده

آن در  تیو اهم یبریسا میدرخصوص جرا یو تکرار یا شهیکل یها بحثاگر از 
 میدر جرا لیدخ یها گروه تیماه یمسئله بررس م،یکن یپوش هزاره سوم چشم

 یبریسا میشده در حوزه جرا و کمتر بحث تیازجمله مشکالت حائز اهم یبریسا
 یو تجرب ینظر یها چالش ،یبریسا میدر جرا لیدخ یها گروه تیماه یاست. بررس

ارائه  ،یبریسا میدر جرا افتهی سازمان یها نقش گروه ،یبریدرخصوص مجرمان سا
 باشد یم یو اجتماع یفرد یرفتارها انگریکه ب یا شده شناخته یها و نمونه قیمصاد

 توان یرا م یدولت نیجمله مسئول من یبریمجرمان سا یها زهیانگ یبررس زیو ن
 .عنوان اهداف پژوهش حاضر برشمرد به
متفاوت  یها و گونه یبریسا میانواع مختلف جرا فیدر توص یمقاله سع نیا در

 یپولوژیمختلف ازجمله ت یها یشناخت مجرمان بر اساس نوع افتهی سازمان التیتشک

 یعیوس فی. روشن است که طمیدار ****ینسکیو چاب ***ریگا شده توسط مک ارائه

ها و  مشارکت نةیهستند. درزم لیدخ یبریسا میها در جرا و سازمان التیاز تشک
ظاهراً  یتوسط مقامات دولت افتهی ارتکاب یبریسا میجرا ژهیو سودآور، به یها تیفعال

است که  یدرحال نیاست. ا ازمندین یشتریو تخصص ب یده سازمان ،یبه رهبر
 نهیزم نیدرا فیضع اریبس یده و سازمان یبا رهبر یدر عمل اقدامات رسد ینظر م به

 ه است.انجام شد

ها:کلیدواژه
 .افتهی سازمان یها گروه افته،ی سازمان میجرا ،یبریسا نیمجرم ،یبریسا میجرا

                                                                                                                             
 ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یاسیو علوم س اتیدانشکده حقوق، اله ،یشناس حقوق جزا و جرم یدکترا یدانشجو* 

 Email: soheyla.mohamadi90@gmail.com مسئول سندهینو ران،یتهران، ا قاتیواحد علوم و تحق

  رانیا ،یخراسان رضو ،یرضو یدانشگاه علوم اسالم الملل، نیارشد، حقوق ب یکارشناس یدانشجو **
Email: Mooneskhah@razavi.ac.ir 
*** McGuire 

**** Chabinsky 



 

 

 الملل نیحقوق ب یاجرا ییایپو

 *محمدرضا ملت

 چکیده:

 یالملل نیعنوان حقوق ناظر بر رفتار تابعان جامعه ب به الملل نیامروزه حقوق ب
 نیاست که ا یمهم یها از چالش یللالم نیتعهدات ب ی. اجرادینما یم ینیآفر نقش

 یجادیا طیاز شرا دیرا نبا الملل نیحقوق ب یشاخه از حقوق با آن مواجه است. اجرا
آن کمک  یاست که به اثرگذار یطیدانست، بلکه ازجمله شرا الملل نیحقوق ب

 شک یشود. ب ستهیحقوق نگر نیچهارچوب به ا نیدر هم یستیو با دینما یم
بر  یلیدل نیا یول ستین اسیِق قابل یبا حقوق داخل الملل نیوق بحق یاجراها ضمانت

جهت که  ازآن الملل نی. حقوق بستین الملل نیحقوق ب یِاجرا برا فقدان ضمانت
است  ییاجراها ضمانت یدارا د،ینما یم یخود را ط یتکامل ریو س استیپو یحقوق

و عصر  یحدودسازخودم ،یاریرفته است. سه دوره خود شیتحول پ ریس نیکه با ا
حقوق  یمشاهده است که مطالعه اجرا تحول قابل ریس نیخودبسنده در ا یها نظام

ها مانع  دوره نیاز ا اماست. وجود هرکد رفتهینگاه، کمتر صورت پذ نیاز ا الملل نیب
 یاست ول الملل نیحقوق ب یتحول اجرا ریس انگریو صرفاً ب ستین یگریاز اعمال د

 یهاست که در اجرا که همچنان اراده دولت باشد یم نیاآنچه که پرواضح است 
 اثرگذار است. الملل نیحقوق ب

ها:کلیدواژه
 .نظام خودبسنده ،یخودمحدودساز ،یاریخود الملل، نیحقوق ب یاجرا

 

                                                                                                                             
 رانیدانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ا الملل، نیحقوق ب یدکترا یانشجود *

Email: mrmellat@yahoo.com 



 

 

 نقش داور در صدور

 یتجار یدر داور ینیاقدامات تأم

 **زاده میآتوسا رحـ  *انیقربان نیحس

:چکیده
 ایدرخصوص امکان  ییدهایترد جادیموجب ا ن،یدر قوان ینونقا یوجود خألها

 رایاست؛ ز دهیگرد یداور یها وانیِامکان صدور دستور موقت در محاکم و د عدم
 ینیتأم یکه صدور قرارها یمدن یدادرس نییقانون آ 311از ماده  جیرا ریتفس لیدل به

مطرح است و  دعوا در آنجا لکه اص داند یم یدادگاه تیرا عموماً در صالح
 حیو تصر نیِتوافق طرف بر فرض عدم یداور یها وانیِصدور دستور موقت در د عدم

ورود به صدور  اریآنها اخت رایز کند؛ یسلب م یداور وانیرا از د اریاخت نیقانونگذار ا
قدرت  نهیزم نیهستند و محاکم درا تیمحدود یدارا ایاقدامات را نداشته و  نیا

موضوع  نیغالباً ا ند؛ینما تیاعمال صالح نیدارند که بر طرفرا  یتیحاکم یرانحصا
مرجع  نییتع یموضوع در داور نیتر یلحاظ نشده است. اساس یداور نامه موافقتدر 

 یداور وانید ،یدادگاه ملّ نیو موقت از ب ینیجهت اعمال اقدامات تأم دار تیصالح
حاکم، از  یقواعد داور موقت در داماتاق نکه،یا گریمرجع است. موضوع د هر دو ای

ممکن است محل  یداور ئتیآنها توسط ه یخصوص اجرا لحاظ انواع اقدامات و به
اقدامات ندارند  نیصدور ا یبرا یذات تیداوران صالح نکهیا رغم یاختالف باشد. عل

اقدامات توسط دادگاه  نیصدور ا رایکنند ز ریّداوران را مخ توانند یم نیاما طرف
 است. یدر روند داور لیبلکه تسه باشد ینم یاز داور راضاع

 :هاکلیدواژه
 .یداور نامه موافقت ت،یصالح ،یدادگاه ملّ ،یداور وانید ،ینیاقدامات تأم

                                                                                                                             
 سندهینو ران،ی، اواحد شاهرود، سمنان ،یاسالمدانشگاه آزاد  ،یدانشکده علوم انسانگروه حقوق  اریاستاد *

 Email: h.ghorbanian@iau-shahrood.ac.ir مسئول
واحد دامغان، سمنان،  ،یدانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمگروه حقوق،  یخصوصکارشناس ارشد حقوق  **

 Email: Atousa.Rahimzadeh89@gmail.com رانیا



 

 

 (یرتجارتی)غ یمدن نیاثر د

 یدر وقوع ورشکستگ

 *یدکتر سام محمد

 ***یدیمادح جمشـ  **یدیجمش دیام

:چکیده
قانون  412  است که در ماده یه ابهاماتازجمل یدر وقوع ورشکستگ نید تیماه ریتأث

ِاقدام به  عدم لیدل قانون تاکنون وجود داشته و به نیمقررات ا نیتجارت و از بدو تدو
 نینکته که د نیمانده است. با قبول ا یهمچنان باق نهیزم نیدرا دیجد یقانونگذار

هش به پژو نیا د،یرا فراهم نما یل حکم ورشکستگیتحص طیشرا تواند یم یتجارت
 .پردازد یم نهیزم نیدرا یرتجارتیغ نیاثر د

دارد، نشئت  ونیکه قانون تجارت نسبت به واژه د یاختالف از اطالق موضوع
باشد و  یاز موجبات ورشکستگ تواند یم ونیمعتقدند که مطلق د ی. برخردیگ یم

 یریگ نظر در جهت اختالف نینظر دارند. ا یتجارت نید ریبه صرف تأث زین یگروه
منسجم نبوده و بنابه برداشت و  زیمحاکم ن هیدانان باعث شده است تا رو حقوق

 داشته باشند. شیگرا ییموجود، هرکدام به سو یها هیها از نظر دادگاه یطرفدار
 نیکه د میرس یم جهینت نیبه ا تیموجود، درنها یها هینظر ینقد و بررس با
بر نقد مستدالت  عالوه که یونح ندارد، به ریتأث یدر وقوع ورشکستگ یرتجارتیغ

 .گردد یارائه م زین یگریمحکمات د ،یمدن نید ریتأث هینظر

 :هاکلیدواژه
 .یورشکستگ ،یتجارت نیتاجر، توقف، د

                                                                                                                             
 مسئول سندهینو ران،یدانشگاه مازندران، مازندران، ا یاسیدانشکده حقوق و علوم س اریدانش *

Email: sammhmd@yahoo.com 

 رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش یاسینشکده حقوق و علوم سدا ،یحقوق خصوص یدکترا یدانشجو **
Email: omid_jamshidi3@yahoo.com 

کانون  لیوک ران،یا ،یدانشگاه خوارزم یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یحقوق خصوص یدکترا یدانشجو ***
 Email: madeh.jamshidi@gmail.com رانیمرکز، تهران، ا



 

 جرم یشناخت علت لیتحل

 یشناس تجاوز به عنف از منظر روان

 **نورد واقف مهرداد رهـ  *یغالم اله یدکتر نب

 ***یسلطان نهیدکتر سک

چکیده:
صرفاً به  ،یشده در خصوص تجاوز جنس که مطالعات انجام یاریبس هایاز دورهپس 

 یعلوم پزشک شرفتیو در پرتو پ ریاخ هایدر دهه شد،یجرم معطوف م نیا دةدیبزه
توجه به سمت شناخت علل و عوامل  ،یشناس و ارتباط آنها با جرم یپزشک و روان

بزهکار آن معطوف شده  یرفتار و یتیشخص هاییژگیجرم از منظر و نیارتکاب ا
 یدو الگو (MTC)ماساچوست  یمرکز درمان یشناس پیگراث و ت یشناس پیاست. ت

 نیهستند که در ا یشده درخصوص مرتکبان تجاوز جنس ارائه یشناس پیمعروف از ت
شده درخصوص علل ارتکاب بزه  ارائه اتیاز نظر یآنها در کنار برخ ینوشتار با بررس

جرم، از منظر  نیعلل ارتکاب ا نیتر مهم انیدر ب یسع ،یتجاوز توسط مجرمان جنس
 شده است. یپزشک و روان یعلوم پزشک

 :هاکلیدواژه
 تکامل. یتستسترون، تئور ،یآندروژن هایبه عنف، هورمون یتجاوز جنس



                                                                                                                             
 ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یشناس و جرم حقوق جزا یآموخته دکترا دانش *

 Email: Nabiollah.Gholami@yahoo.com مسئول سندهینو ران،یتهران، ا

 رانیمدرس، تهران، ا تیدانشکده حقوق دانشگاه ترب ،یشناس حقوق جزا و جرم یدکترا یدانشجو **
Email: mehrdadvaqef1369@gmail.com 

 رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب اریداستا ***
Email: s.soltani@ferdowsi.um.ac.ir 



 

 

 خسارات ضمان درک یحقوق یبررس

 و فرانسه رانیا ییقضا هیرو و نیدر قوان

 **مایپ دکتر محمدرضا شرافتـ  *یکرکان مانیا

چکیده:
ثمن معامله را مسترد دارد و درصورت  دیبا عیبودن معامله با ریللغ درصورت مستحق

غرامات و  تواند یبر ثمن معامله م عالوه یبه فساد معامله مشتر یجهل مشتر
خسارات  نیا قیدق فیره مبنا و تعر. دربادینما افتیخسارات واردشده را در

در تملک ندارد و  یفاسد اثر عیکه ب کنند یاستناد م یا نظر است. در مبنا عده اختالف
 توان یم یدرحال ست؛یاز قرارداد ن یناش جادشدهیندارد، ضمان درک ا یچون اثر

جاهل و فروشنده  داریدر روابط خر یضمن یتعهد یگفت که ضمان درک نوع
پرداخت  قیدرباره مصاد نیاثر قرارداد را داشته باشد و همچن تواند یو م باشد یم

دانستن مفهوم  یکیاختالف  نیا لی. دلباشد ینظر م درک اختالف انخسارات در ضم
کاهش قدرت  یمعنا . بحث کاهش ارزش پول بهباشد یربا و کاهش ارزش پول م

از مبلغ  شتریب تتوانس ینم یاست که مشتر یاقتصاد طیواسطه شرا پول به دیخر
کل ارزش  کند یمانصاف حکم  که یعنوان ثمن را داده، برگرداند. درحال که به یاسم

 هینگرش در رو رییجاهل پرداخت گردد. حال با وجود تغ یبه مشتر افتهی کاهش
کاهش قدرت  توان یم زیخسارات ن نیمحاسبه کردن ا یدر بحث چگونگ ،ییقضا
 کاهش ارزش پول محاسبه کرد.عنوان خسارت  آن مال را به دیخر

 :هاکلیدواژه
 .هیتأد ریغرامت، کاهش ارزش پول، تأخ ،یقهر ،یضمان درک، قرارداد

                                                                                                                             
 ران،یا الن،یگ ،یواحد بندر انزل ،یدانشگاه آزاد اسالم یکارشناس ارشد حقوق خصوص ،یدادگستر لیوک *

 Email: i.garkani@gmail.com مسئول سندهینو

 رانیا الن،یگ ،یواحد بندر انزل ،یگروه حقوق، دانشگاه آزاد اسالم ریو مد اریاستاد **
Email: shrafatpeima@yahoo.com 



 

 راپزشکیپزشک و پ یمدن تیمسئول

 و فرانسه رانیدر حقوق ا یگریاز عمل د یناش

 **یدکتر زهره رحمانـ  *پور یمحسن خان

چکیده:
 یشخص مسئول خطا ،یقهر تیلکه در مسئو میدان یقاعده را خوب م نیهمة ما ا

به  انیبه مناسبت آن موجبات ورود ز ایخود باشد که در هنگام انجام کار  ردستانیز
 نیادیحق بن»از حقوق مهم اشخاص در جامعه  یکیرا فراهم ساخته است.  یگرید

بار  به تیحق اشخاص، مسئول نیو هر تجاوز به ا باشد یم ***«از سالمت تیبر حما
از عمل خود  یکه ناش یموارد و جبران خسارت نیپزشک در ا تیل. مسئوآورد یم

 نیمورد ا نیآمده در ا وجود از تحوالت به یکی ست،ین یا پزشک باشد، مسئله تازه
مسئول جبران  نییو تع شود یانجام م یکار طبابت و معالجه گروه یاست که گاه

بحث در  له قابل. عمده مسئکند یم دایپ یا ژهیو تیاهم یپزشکخسارت در حوادث 
به  یبیآس ایصدمه  ،یاقدامات درمان ،یعمل جراح جهیاست که چنانچه درنت نیا
خواهد  یآن برعهده چه کس تیمنجر به فوت او گردد، مسئول یو حت دیوارد آ ماریب

همراه او در  هک یمیت ایخواهد داشت  تیمسئول ییتنها پزشک جراح به ایبود؟ آ
 مشابه او خواهند داشت؟ یتیمسئول زیدارند ن تیفعال یاقدامات درمان انیجر

 :هاکلیدواژه
 .سالمت، خسارتحقوق فرانسه، ، یمدن تیپزشک، مسئول راپزشک،یپ



 

                                                                                                                             
 ران،یا الن،یگ ،یبندر انزل یالملل نیواحد ب ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یارشد حقوق خصوص یکارشناس یدانشجو *

 Email: Mohsen4227@yahoo.com مسئول  سندهینو

 رانیا الن،یگ ،یبندر انزل یالملل نیواحد ب ،یوق، دانشگاه آزاد اسالمگروه حق اریاستاد **
Email: zohreh_4549@yahoo.com 
*** LA Droit Fondamental à la Protection de La Santé. 



 

 

 نیقوان یوضع رانهیشگیپ یکارکردها و دستاوردها

 یا انهیرا میجرا یدادرس نییو آ یکیالکترون یدادرس

 **یدکتر شهرداد دارابـ  *اصل یمحمدجعفر رضو دیّس

یده:چک
نحو  به تواندیخطر ارتکاب جرم م شیدر پرتو افزا یوضع رانهیشگیپ ریتداب یاجرا
 ،ایانهیرا میبودن جرا لهیوس به دی. مقدینما یریشگیپ یا انهیرا میاز وقوع جرا یمؤثر

 بریدر حوزه سا یریشگیاقسام پ گریمهم نسبت به د نیمضاعف ا یرگذاریسبب تأث
خطر  شیبر افزا دیبا تأک یوضع رانهیشگیپ ریتداب یاساس بررس نیشده است؛ بر ا

سو و  کیآن از  تیشناخت و تقو یبرا یارتکاب جرم در نصّ مواد قانون
. ازآنجاکه کندیم دایپ یبسزائ تیاهم گرید ینقاط ضعف آن از سو یساز برطرف

 یسیصورت روزآمد درحال دگرد به یمجاز یو فضا انهیخصوصاً در حوزه را یفناور
 ،یرییسرعت تغ نیبا چن یقواعد و اصول قانون یساز هماهنگ نینابراب ند،باشیم
نوشتار  نای در. هاستحوزه رینسبت به سا تر قیدق هاییزریو برنامه یبررس ازمندین

 نییو آ یکیالکترون یدادرس نیقوان یوضع رانهیشگیپ یبه کارکردها و دستاوردها
 میخطرات ارتکاب جرا دهنده شیافزاوارد با امعان نظر به م ایانهیرا میجرا یدادرس

 پرداخته شده است. ایانهیرا

 :هاکلیدواژه
 ،یکیالکترون یخطر ارتکاب جرم، دادرس شیافزا ،ایانهیرا میجرا ،یوضع یریشگیپ
 .ایانهیرا میجرا یدادرس نییآ

                                                                                                                             
 رانیواحد قم، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یشناس ارشد حقوق جزا و جرم یکارشناس *

Email: Abbasrazavi47@gmail.com 

 مسئول سندهینو ران،یواحد قم، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد **
Email: Shahrdad.darabi@yahoo.com 



 

 

 از یکیعنوان  به یاجتماع طیمح نییتب

 یآن بر سبک زندگ ریزا و تأث عوامل جرم

 (یمجاز یاجتماع یها بر شبکه دیتأک)با 

 **یقدم نینسرـ  *یاهلل خسروشاه دکتر قدرت

چکیده:
عوامل، عامل  نیاز ا یکینقش دارند.  یمختلف یمجرمانه عوامل دهیپد دیدر تول
از عوامل  یکیعنوان  به یاجتماع طیاست. در مطالعه حاضر مح یشناخت جامعه
مطالعه باهدف شناخت  نیگرفته است. اقرار  یو بررس لیموردِتحل یشناخت جامعه
دستیابی به یک الگوی  و یبر سبک زندگ یاجتماع یها اثرگذاری شبکه یچگونگ

 یاجتماع یها شبکه یشده تا نقش احتمال  انجام ینظری جهت ارائه راهکارهای کاربرد
 نیصورت تدو نیبه ا زیتر گردد. سؤاالت پژوهش ن مجرمانه کمرنگ یبر سبک زندگ

ها دارند؟ آیا  خانواده یبر سبک زندگ یراتیچه تأث یاجتماع یها ت: شبکهشده اس 
خانواده متأثر از استفاده  یاذعان داشت که تقویت یا تضعیف سبک زندگ توان یم

و  یرانیا یها خانواده یسبک زندگ نیب توان یاصوالً م ایاست؟ آ یاجتماع یها شبکه
از آن است که  یپژوهش حاک نیا دنیمتصور شد؟ برآ یا رابطه یاجتماع یها شبکه

بلکه  گذارند یاثر م یزندگ بکبر س یاجتماع یها شبکه ژهیو به یاجتماع طیتنها مح نه
 یها ی. فناورآورند یرا فراهم م یرو انحراف و کج نهیبوده و زم زین یمنف راتیتأث نیا

 یاعاجتم دهیپد نیرا تحت سلطه خود درآورده است. ا یرانیجامعه ا یزندگ ن،ینو
 یرانیا لیفرهنگ اص نیگزیرا جا یفرهنگ نوظهور یچنان مؤثر واقع گشته که حت آن
 است. دهنمو

 :هاکلیدواژه
 .یاجتماع یها شبکه ،یسبک زندگ ،یاجتماع طیزا، مح عوامل جرم

                                                                                                                             
 رانیو اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ا یگروه حقوق، دانشکده علوم ادار اریاستاد *

Email: gh.khosroshahi@ase.ui.ac.ir 

 ران،یو اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ا یعلوم اداردانشکده  ،یشناس کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم **
 Email: Nasrin_ghadami9091@yahoo.com مسئول سندهینو



 

 

 مبارزه با یراهکارها یبررس

 یفساد در مناقصات دولت

 **انیپورفخر نیپروـ  *ینیحس الیل

چکیده:
آن  بانیگر به مختلف جهان دست یاست که امروزه کشورها یاز مسائل یفساد مال

حوزه  نیخود قرار داده است. در ا ریمسئله اقتصاد کشورها را تحت تأث نیهستند و ا
و  دهند یم لیدولت را تشک یمال اتیاز عمل یمیکه حجم عظ یدولت یقراردادها

 زیخ و جرم ریپذ بینقاط آس از یکی شوند، یمناقصه منعقد م فاتیتشر قیعمدتاً از طر
اند. به  کرده جادیا یبروز فساد مال یرا برا نهیکشورها هستند که زم یدر نظام ادار

هستند که  ییدنبال راهکارها به ران،یخاطر همه کشورها ازجمله کشور ا نیهم
 ارزهو درصورت بروز با آن مب یریقراردادها جلوگ گونه نیبتوانند از بروز فساد در ا

 کنند.
 یمبارزه با فساد مال یها راه یتالش شده است به بررس قیتحق نیراستا در ا نیا در

سؤاالت پاسخ داده شود که چه  نیپرداخته شود و به ا یدر مناقصات دولت
 نیا ایمناقصات وجود دارد؟ و آ گونه نیدر ا یمبارزه با فساد مال یبرا ییراهکارها

نه؟ و به  ای رندیرا بگ یعموم یر قراردادهاد یفساد مال یراهکارها توانسته است جلو
 شیافزا یدولت یدر قراردادها یساز که اگر در کشور ما شفاف میدیرس جهینت نیا
صورت هماهنگ با  ها بتوانند به دستگاه نیا ،ینظارت یها دستگاه تیو با تقو ابدی
 ندیاکردن فر یکیالکترون قیانجام دهند و از طر یدرست خود را به فیوظا گریکدی

تا  توانیمناقصات م یرسان اطالع گاهیپا تیاز ظرف شتریمناقصات و استفاده هرچه ب
 را گرفت. یدولت یفساد در قراردادها یجلو یادیحد ز

 :هاکلیدواژه
 .کیدولت الکترون ت،یمناقصه، شفاف ،یقرارداد عموم ،یفساد مال

                                                                                                                             
 Email: hoseinileyla92@gmail.com رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یکارشناس ارشد حقوق عموم *

 ئولمس سندهینو ران،یدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یکارشناس ارشد حسابدار **
Email: ppourfakhrian@yahoo.com 



 

 

 و راداتیتوجه به ا اصل عدم

 بالفصل بر آن دی یاستثنا

 **یصلح نیمیسـ  *پور زرگب یعل

چکیده:
از  یکیو  «راداتیِاستناد به ا اصل عدم» نییتب یاست برا یمقاله کوشش نیا

شده  یمقاله سع نینام دارد. در ا« بالفصل دیاستثناء »استثنائات وارده بر آن که 
مبنا،  قیطور دق به ران،یقانون ا تیبا محور یالملل نیب نیواسطه ارجاع به قوان به

با  رانیدر حقوق ا نکهیگردد. نظر به ا انیآن ب یاصل و استثنا نیوم و قلمرو امفه
 یقانون لیفاقد دل رانیاصل در حقوق ا نیلذا ا میاز مالک مواجه هست تیحما دهیا

اصل استفاده  نیاثبات ا یبرا لیعنوان تنها دل به نیاز دکتر ستیبا یاست پس م
. در مودن نییتع 1930ژنو  ونیبه کنوانس هباتوج توان یم زینمود که قلمرو آن را ن

اصل و  نیها به ا متعدد دادگاه یآرا یشده با گردآور یسع زین یانیبخش پا
 ییقضا هیشود تا تزلزل موجود رو دهیبخش ینظر جلوه قانونمدّ یمخصوصاً استثنا

 به حداقل رسد. خصوص نیدرا

 :هاکلیدواژه
 .مسئولیت تضامنی ، ظهرنویس،یبالفصل، سند تجار دی رادات،یا

 

 

                                                                                                                             
 سندهینو ران،یقم، ا ،یفاراب سیحقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، پرد یدوره دکترا یدانشجو *

 Email: ali.bozorgpour4@gmail.com مسئول

تهران،  ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یفکر تیارشد حقوق مالک یکارشناس **
 Email: cgx0936@gmail.com  رانیا



 

 

 ناظر بر رانیا یقانون یو خألها نیقوان لیتحل

 تجارت دارو طهیدر ح ای رتعرفهیاقدامات غ

      تجارت یدر فرض الحاق به سازمان جهان

 *فرهنگ میمر

چکیده:
آن قرار دارد با خود الزامات  ندیتجارت که کشور ما در فرا یالحاق به سازمان جهان

از  یبرخ ایِحاضر فاقد تمام  درحال رانیا نیل خواهد آورد که قواندنبا به یقانونگذار
است که موضوع  ای رتعرفهیالزامات، کاهش موانع غ نیاز ا یکی. باشد یآنها م

در ارتباط با  یقانونگذار انیم نیاست. در ا انسازم های نامه موافقتاز  یاریبس
به بحث  سو کیه از است ک ای دولبه غیچون دارو همچون ت یکیاستراتژ یکاال

 یالزامات الحاق به سازمان جهان گرید یو از سو خورد یگره م یسالمت عموم
مقاله در نظر دارد  نی. اتابد یرا درخصوص آن برنم ای رتعرفهیتجارت وضع موانع غ

 یقانونگذار ندهیشده به سازمان، آ ملحق یکشورها ریسا کردیبه رو یبا نگاه هک
 .دینما میمرتبط با تجارت دارو را ترس ای تعرفهریموانع غ طهیدر ح رانیا

 :هاکلیدواژه
      . ای رتعرفهیتجارت، تجارت دارو، موانع غ یسازمان جهان



                                                                                                                             
تهران،  ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س الملل، نیارشد حقوق تجارت ب یکارشناس *

 رانی)شستا(، تهران، ا یاجتماع نیتأم یگذار هیشرکت سرما یالملل نیب یمشاور حقوق ران،یا
Email: Farhang901@gmail.com, Farhang@ssic.ir, farhang@amfreylawfirm.com 



 

 

 کنترل یو بذر: ابزارها یفکر تیمالک دگاهید

 یتیتوسط مؤسسات چندمل یصادرات کشاورز

 نگارنده:

 *پروفسور مارسلو دیاس واال

 ترجمه:

 ***یرضو ناساداتیمـ  **یه وادقانمحمدزاد رضایدکتر عل

:مترجمانچکیده
فعاالن  نیرقابت در ب دیاطالعات در عصر حاضر موجب تشد یفناور گمان یب

 ،یاسیبشر اعم از س یابعاد زندگ یدر تمام یالملل نیب ژهیو و به یملّ های عرصه
ه کنند توسعه عمدتاً مصرف درحال یشده است. هرچند کشورها یو اجتماع یاقتصاد

کشورها  نیکه ا رسد یم نظر هستند، اما به افتهی توسعه یکشورها یها ینوآور
 یالملل نیدر عرصه ب یتر حضور فعال شتر،یب تیو با درا گریکدی یبا همکار توانند یم

بر موانع سد راه  ییو قضا یادار طیمح ژهیو به ،یبوم طیمح یساز داشته و با سالم
 یا رشته انیمقاله حاضر که موضوع آن جنبه م قی. از طرندیفائق آ داریتوسعه پا

به زبان  سندهیاست، نو یو حقوق کشاورز یفکر تیداشته و در ارتباط با حقوق مالک
 یچگونه با ترفندها یتیشرکت چندمل کیکه  دهد ینشان م یخوب و ساده به یعلم

موجود در  ییـ قضا یو با استفاده از فساد ادار زند یرا دور م یالملل نیقواعد ب یحقوق
 شود؛ یم یخود در عرصه کشاورز دگاهید لیکشورها موفق به دخالت و تحم نیا

کشور را نشانه  کی ییغذا تیساز داشته و استقالل و امن که جنبه سرنوشت یدخالت

                                                                                                                             
، بسیار مفتخر به همکاری ماری (CNPq)استاد مرکز دانشگاه برازیلیا، محقق در شورای ملّی تحقیقات علمی  *

های سازنده درمورد این مقاله است. او همچنین از همکاران گروه تحقیقاتی حقوق  آنجل هرمیتت برای بحث
 Email: marcelo.varella@laposte.net کند.  دانشگاه برازیلیا تشکر می مرکز (GIDE)اقتصادی یکپارچه 

 مسئول سندهینو ران،یدانشگاه تهران، تهران، ا یاسیدانشکده حقوق و علوم س اریدانش **
Email: mohamadz@ut.ac.ir 

  رانی، ادانشگاه تهران، تهران یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یارشد حقوق خصوص یکارشناس یدانشجو ***
Email: minasadatrazavi@ut.ac.ir 



 

و حقوق  یفکر تیحقوق مالک نةیکه درزم ی. گذشته از نکات ارزنده حقوقرود یم
)استهالک( حق و  شیت، مثل قاعده فرسامطرح و بدان پرداخته شده اس یکشاورز

مطالعه  زین یو اجتماع یلحاظ فرهنگ به ،یاهیحاکم بر ارقام گ وقحق یها یژگیو
 یروهاین یاست که منتفعان اصل تیواقع نیا انگریب رایآموزنده است؛ ز ِرو شیمقاله پ

 یتیچندمل یها توسعه شرکت درحال یکشورها ییـ قضا یفاسد در نظام ادار
                                           فساد با تمام توان مقابله کرد. نیبا ا دیو با دباش یم
حقوق  یها مندان به رشته عالقه هیبه کل ،یمقاله به جامعه حقوق نیترجمه ا میتقد با

 .شود یم هیخواندن آن توص یو حقوق کشاورز یفکر تیمالک

:نگارندهچکیده
 افتهیژن  رییتغ یایسو یعنیمحصول موردبحث  لیتحم یمقاله چگونگ نیدر ا

. شود یتوسعه نقل م درحال یدر بازار کشورها ییکایآمر یتیشرکت چندمل کیتوسط 
سلطه با نقض  نیمطالعه شده است. ا لیدر برز ژهیطور و به یتیوضع نیمثال چن
 یمنافع کشاورز فصورت گرفته است که خال لیو حقوق برز الملل نیحقوق ب

       .باشد یر بلندمدت مد لیبرز

 :هاکلیدواژه
ژن، محصول  اه،یحق اختراع، گ ،یاهیحقوق ارقام گ ،یصنعت تیمالک پس،یمعاهده تر

      .افتهی  ژن رییتغ




