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 1398 پاییز ـ زمستان  ● 14ه ـ شمار هفتم سال
 )حقوق( یت: علوم انسانینه فعالیزم  ●  انتشار: دوفصلنامه بیترت
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 ن یفهرست عناو

ران و یا یدر نظام حقوق یدر اماکن عموم یسیپل یند توقف و بازرسیفرا یقیمطالعة تطب

 انگلستان

 یپاشاک خواه دولت مانیپ ـ یکوشک غالمحسن دکتر

ا ی یت مدنیدرمقابل شخص ثالث، به مثابه مسئول یه موتوریل نقلیت دارندگان وسایمسئول

ه در ینقل لیت دارندگان وسایر تحوالت مسئولیه خطر از ظهور تا افول و سینظر»؟ یفریک

 «رانیحقوق ا

 یسالم نایم ـ یخسروآباد یجعفر نصراله دکتر

 د مجازاتیباند مجرمانه و تشد یرهبر

 رحمدل منصور دکتر

در حقوق  یعرف یرقطعیعرف؟ )توسل به موارد غ« اختراع»ا یعرف  ییدر شناسا« تحول»

  (یفریملل کال بین

 انهیاب یباقر رضایعل دکتر

 یا از منظر خشونت خانوادگیمیک یونیزیال تلویسر یل محتوایتحل

 پاکزاد بتول دکتر ـ یهمدان نظرپور رابعه

به  یقیکرد تطبینوجوانان با رو ینة بزهکاریدرزم نینو یفرشناسیک یها و قلمرو آموزه یمبان

 کایران و آمریا یفرینظام عدالت ک

 یهاشم نیحس دیّس دکتر ـ یسالستان یداود یعل

 یاجبار یدسازیت ناپدیجنا دگانید به حقوق بزه یالملل نیکرد اسناد بیرو

 پور یعل وایه ـ یگیب جمال دکتر

 ها جلوهها و  نهیراست، زم ییگرا واقع یشناس جرم

 انینور وبیا ـ ینوروز نادر دکتر ـ نسل محمد غالمرضا دکتر



 

 

 یالملل نیب  یفریوان کید   یقات مقدماتیتحق در یالملل نیب   یها مشارکت سازمان

 دزادهیجاو درضایحم دکتر ـ یقدس میابراه دیّس دکتر ـ وهیز پورحسن سحر





 

 یسیپل یتوقف و بازرس ندیفرا یقیمطالعة تطب

 و انگلستان رانیا یدر نظام حقوق یدر اماکن عموم

 **یخواه پاشاک دولت مانیپـ  *یکوشکدکتر غالمحسن 

 چکیده: 
از موارد  یا  را در پاره یو جامعه، استفاده از توقف و بازرس یاز حقوق عموم تیحما

 سیاز ابزار مهم پل یکی ی. توقف و بازرسکند یم هیتوج یدر اماکن عموم ژهیو به
 نی. ادیآ یشمار م به یمقدمات قاتیخود در کشف جرم و تحق فیوظا یدرجهت اجرا

 یعموم تیامن ،یخصوص میکه ضمن حفظ حر دشو یسازمانده یا گونه به دیاقدام با
گرفتن  دهیناد لیاز قب یفراوان یها مقصد چالش نیبه ا لیرا در جامعه حفظ کند. ن

کرده است.  جادیا رمشهودیجرم مشهود و غ ثیضابطان از ح فیتکل ،یخصوص میحر
 ورمنظ به گرید یو استفاده از تجارب کشورها یقیاز مطالعات تطب یریگ بهره رو نیازا

 یاست. در هردو نظام حقوق یضرور یتوقف و بازرس ندیمطلوب فرا یالگو میترس
 حال، نیشده است. باا  شناخته تیرسم به یدر انجام توقف و بازرس تیاصل محدود
در دو نظام  یتوقف و بازرس یحسن اجرا یاجراها و ضمانت فاتیتشر ،یجهات قانون

 نیا یها افتهیبه  تیهستند. با عنا گریکدیبا  یوجوه اشتراک و افتراق یدارا یحقوق
مکلف به  یموارد ضابطان دادگستر ریجز درمورد جرم مشهود، در سا ران،یمقاله، در ا

بر اساس ضابطه  سیپل تی. در انگلستان، افسران صاحب صالحاند ییاخذ مجوز قضا
ر یو در سا اند یمجاز به توقف و بازرس یظن معقول و وجود امارات و اطالعات کاف

 یبرا یو شفاف حیاست. در انگلستان مقررات صر یضرور یموارد اخذ مجوز قانون
موردِاستناد، هنگام  طیو قانون و شرا یاعالم هدف بازرس لیاز قب یرساز باز شیپ

 لیاز قب یو پس از بازرس یمحدوده بازرس نییاحترام و تع تیرعا لیاز قب یبازرس
 مینشود و تسل ایمظنون بشود  یریچه منجر به دستگ یگزارش از بازرس هیته

                                                                                                                             
تهران،  ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یشناس گروه حقوق جزا و جرم اریاستاد *

 Email: kooshki@atu.ac.ir مسئول سندهینو ران،یا
دانشگاه عالمه  ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یشناس ارشد حقوق جزا و جرم یآموخته کارشناس دانش **

 Email: peyman.d77@gmail.com رانیتهران، ا ،یطباطبائ



 

منظور حسن   به یاز آن به مظنون مقرر شده است. در هردو نظام حقوق یا نسخه
شده   دهیتدارک د یفریو ک یانضباط ،یمدن یاجراها ضمانت ،یقواعد بازرس یاجرا

تر  تر و گسترده و شفاف قیصورت دق وصف در انگلستان به نیاست، با ا
 قیبا تطب شود ینوشتار تالش م نیشده است. در ا  ینیب شیبطالن پ یاجرا ضمانت

 ینقاط ضعف و قوت دو نظام حقوق یفیو توص یلیتحل یکردیبا رو یدو نظام حقوق
 شود. شنهادیپ رانیا ینظام حقوق یبرا دیو مف یعمل یرا مشخص و راهکارها

 ها: کلیدواژه
 .حقوق انگلستان ران،یحقوق ا ،یاماکن عموم س،یپل ،یتوقف، بازرس

 

 

 

 
 

  



 

 

 درمقابل یموتور هینقل لیدارندگان وسا تیمسئول

 ؟یفریک ای یمدن تیشخص ثالث، به مثابه مسئول

 تحوالت ریخطر از ظهور تا افول و س هینظر»

 «رانیدر حقوق ا هینقل لیدارندگان وسا تیمسئول

 **یسالم نایمـ  *یخسروآباد یدکتر نصراله جعفر

 چکیده
 هینقل لیوسا یاجبار مهیخطر و با وضع قانون ب هینظر یبرمبنا رانیا یدر نظام حقوق

حوادث  دگانید انیدر قبال ز لیوسا گونه نی، دارندگان ا1347مصوب  یموتور
با  کنیشدند ل نامه مهیتبع آن مکلف به اخذ ب و به افتندی یمدن تیمسئول یرانندگ

تزلزل  ،یمدن تینوع از مسئول نی، در ا1387اصالحات همراه با تناقض و ابهام سال 
 دهایترد 1395مصوب  یاجبار مهیقانون ب بیبا تصو تاًیشد و نها جادیا کیو تشک

 یمدن تیولمسئ نیگزیرا جا یفریک تیاز مسئول یزدوده شد و قانونگذار نوع خاص
نمود و  نامه مهیرا مکلف به اخذ ب شانیصورت که ابتدائاً ا نیسابق کرد به ا

به صندوق جبران  ینقد یرا صرفاً پرداخت جزا فیتکل نیا یاصل یاجرا نتضما
و  هینقل لیاز دارندگان وسا یمدن تیمسئول یمقرّر کرد. نف یبدن یها تخسار

خطر در نظام  هیافول نظر یمعنا در قبال آن به یفریک تینمودن مسئول نیگزیجا
 زیمستحدثه ن نیقوان هب یبخش تیمشروع یو در راستا رانیا یمدن تیحقوق مسئول

 .باشد یم
تحوالت  ریبه س 1395 یاجبار مهیقانون ب یها یبر نوآور دیبا تأک قیتحق نیا در

 .شود یمختلف پرداخته م یها دگاهید لیو تحل هینقل لیدارندگان وسا تیمسئول

 ها: هکلیدواژ
 .یفریک تیخطر، مسئول هینظر ،یاجبار مهیب ه،ینقل لیشخص ثالث، دارندگان وسا

                                                                                                                             
 Email: nasrjafari@meybod.ac.ir مسئول سندهینو ران،یا بد،یم بد،یگروه حقوق، دانشگاه م اریاستاد *

 ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یارشد حقوق خصوص یآموخته کارشناس دانش **
 Email: god.justic@yahoo.com رانیتهران، ا



 

 مجازات دیباند مجرمانه و تشد یرهبر

 *منصور رحمدلدکتر 

 چکیده: 
معنا  نی. در اشود یم یمجازات تلق ینیمشدده ع اتیفیباند مجرمانه از ک یرهبر

 یمجازات گریبا افراد د سهیدر مقا ینیع تیفیشخص برخوردار از ک یقانونگذار برا
امر  نیدر مقام توجه به ا 1392سال  ی. قانون مجازات اسالمکند یم نییتع دتریشد

در ارتکاب جرم  یدر قالب سردستگ یمقانون مجازات اسال 130مادة  2در تبصرة 
. طبق پردازد یم یسردستگ قیمصاد انیباند به ب یرهبر ای یسردستگ فیبدون تعر

یا اداره گروه  یده سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان»تبصرة مزبور 
گروه مجرمانه  کیگفت که ممکن است  توان یم بیترت نیبه ا« مجرمانه است.

نفر دوم  ،ینفر اقدام به طراح کیمثال،  یسردسته داشته باشد. برا فرن کیاز  شیب
و نفر چهارم اقدام به ادارة گروه  لینفر سوم اقدام به تشک ،یده اقدام به سازمان

 دهد یدستور م گرانیمقدم است. رهبر باند به د گرید قیصادبر م ی. نوعاً طراحدینما
 یرا برا یمتعدد قیقانونگذار مصاد یول. کنند یدستورات او را اجرا م زیو آنها ن

 دیتوسط گروه با یذکر است که جرم ارتکاب باند در نظر گرفته است. الزم به یرهبر
که در  یبه رهبر باند نخواهد داشت. سؤاالت یاهداف گروه باشد وَالّا ربط یدر راستا

 تمعاون ست؟یباند چ یرهبر تیطرح است، آن است که ماه باند قابل یباب رهبر
است؟ مجازات  یباند مستلزم دخالت در عنصر ماد یرهبر ایمشارکت؟ آ ایاست 
 افتهی دارد؟ منظور از گروه مجرمانه سازمان ریرهبر باند تأث تیگروه در وضع یاعضا

از نوع  قیبه سؤاالت مزبور است. روش تحق یده مقاله حاضر در مقام پاسخ ست؟یچ
 است. یلیتحل

 ها: کلیدواژه
 .افتهی باند، معاونت، مشارکت، گروه مجرمانه سازمان یرهبر

                                                                                                                             
 رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز یدانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیعضو ه *

Email: m_rahmdel@yahoo.com 



 

 

 عرف؟ « اختراع» ایعرف  ییدر شناسا« تحول»

 ی(فریالملل ک در حقوق بین یعرف یرقطعیتوسل به موارد غ)

 *انهیاب یباقر رضایدکتر عل

 چکیده:
در ، طور عام به 1«ها رویه دولت»المللی مراجعه به  روش سنتی برای شناسایی عرف بین

ها کمتر خود را  امروزه دادگاه. بوده است 2«قاعده حقوقیاعتقاد به الزامی بودن »کنار 
و در « ها فیزیکی عام دولت رفتار» ،«رویه کالمی)»ها  مأخوذ به احراز کامل رویه دولت

دانند. این مسئله  المللی می برای تشخیص عرف بین«( ها استنکاف دولت»ای موارد  پاره
المللی است  ناسایی قواعد عرفی بیندر شمثبت « تحولی»وقوع  از نظر موافقین بیانگر

دانند.  میقواعد عرفی توسط دادگاه  3«اختراع» ینوع به را این رویکرد ،ولی مخالفین
نوعی دربردارنده مفهوم غیرقانونی بودن عمل است، چراکه  به «اختراع»درواقع واژه 

حق  سین در معنای خاص اساساً چنینرالمللی در معنای عام و داد های بین دادگاه
 حی را ندارند.مصرّ

نیز درموارد زیر اعمال روش سنتی شناسایی عرف با تردید  المللی در حقوق کیفری بین
 مواجه است:

ی کیفری الملل بینی کیفری، مثل ایجاد دادگاه الملل بینهای  در مقام تأسیس دادگاه -1
 د؛واسطه فصل هفتم منشور ملل متح یوگسالوی سابق با تصمیم شورای امنیت به

ی، به این معنا که دادرسان نیز الملل بینهای کیفری  ی توسط دادگاهرأدر مقام صدور  -2
استفاده از شرط مارتنس، توسل به قواعد حقوق بشر، استناد به توانند با  به تعبیری می

به ، «ها رویه دولت»در غیاب  ...،المللی و  تصمیمات مراجع اداری یا سیاسی بین
 مبادرت کنند.مللی ال شناسایی عرف بین

ی کیفری الملل بینخصوص درمورد دیوان  در این نوشتار جایگاه این تحوالت به
 یوگسالوی سابق موردبررسی قرار خواهد گرفت.

 :ها کلیدواژه
 ها، اختراع قواعد عرفی، تحوّل لتالمللی، رویه دو عرف بین

                                                                                                                             
  Email: alirezabagheri2255@yahoo.com رانیا نور، امیدانشگاه پ ،یعموم الملل نیحقوق ب اریاستاد *

1. State Practice 
2. Opinio Juris 
3. Invention 



 

 

 ایمیک یونیزیتلو الیسر یمحتوا لیتحل

 یمنظر خشونت خانوادگاز 

 **دکتر بتول پاکزادـ  *یرابعه نظرپور همدان

 چکیده: 
 یو حقوق یتیترب یساز در عرصه گفتمان کننده نییاز عوامل تع یونیزیتلو یها الیسر

 یمقابله با انحرافات اجتماع یبرا یگذار استیبا س قیعم یوندیدر جامعه بوده و پ
کاهش  ساز نهیزم ایساز و  ممکن است جرم الیسر کی یها الوگیو د لمنامهیدارند، ف

به  توانند یهاست که هم م معرف همان کارکرد دوگانه رسانه تیواقع نیآن باشند، ا
کمک  یخشونت خانوادگ رینظ ییها بیاز آس یریشگیبازدارنده و پ یساز فرهنگ

 آن در جامعه باشند. ادیکنند و هم ممکن است از عوامل رخداد و ازد
نسبت به سطح  حیصح یفهم لیتحص یمطلوب برا یروش ها الیگفتمان سر لیتحل

 یفیمقاله با روش ک نیاست. در ا یا رسانه یها تیفعال ییزدا خشونت ای ییزا خشونت
در متن  یخشونت خانوادگ شیهدف دنبال شده است که موارد مشهود نما نیا

 یشصت مورد خشونت خانوادگ الیسر نیبرجسته گردد، در ا ایمیک یاجتماع الیسر
را به خود  ینرخ فراوان نیشتریمورد ب 36با  یمشاهده شد که شاخص خشونت کالم

 اختصاص داده است.
بروز خشونت  یها نهیزم الیسر نیاز آن است که در ا یحاک اه افتهی نیهمچن

انجام شده، مطابقت دارد و  نهیزم نیمختلف که درا یآمار قاتیبا تحق یخانوادگ
منابع،  ،یفرهنگ نهیزم یها هیناخواسته برگرفته از نظر ایخواسته  ها تیگفتمان شخص

 است. یریادگیکنترل و 

 ها: کلیدواژه
 .ایمیک الیرسانه، سر ،یخشونت خانوادگ

                                                                                                                             
 رانیواحد تهران شمال، تهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم یشناس و جرم یفریحقوق ک یدکترا یدانشجو *

Email: Rabeaenazarpour@yahoo.com 
 مسئول  سندهینو ران،یواحد تهران شمال، تهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیعضو ه ار،یاستاد **

Email: D.b.pakzad@gmail.com  



 

 

  نینو یفرشناسیک یها و قلمرو آموزه یمبان

  یقیتطب کردینوجوانان با رو یبزهکار نةیدرزم

 کایو آمر رانیا یفریبه نظام عدالت ک

 **یهاشم نیحس دیّدکتر سـ  *یسالستان یداود یعل

 چکیده: 
 در با ن،یمجرم آن موجب به که است یکردیرو انگریب کیفرشناسی نوین یها آموزه
 یبند طبقه یفردهیک جهت اجتماع، تیامن و جرم خطر چون ییارهایمع داشتن نظر

 اعمال در دهیفاـ  نهیهز تیریمد ،ییها آموزه نیچن کاربست از هدف. شوند یم
 و رانهیگ سخت یِفردهیک ةدوگان استیس متضمن را آن که است یقانون یفرهایک

 یها داده بر یمبتن یمزج و یقیتطب وهیش به حاضر ةمطالع. است نموده ییزدا حبس
نسبت به بزهکاری  کایآمر متحده االتیا و رانیا یکشورها ییقضا و ینیتقن

 یفریک عدالت نظام که است آن از یحاکآمده  دست به جینتا .دیگرد انجامنوجوانان 
 از نوآورانه یاریمع عنوان به دهیفاـ  نهیهز تیریمد یالگو کاربست با رانیا

 ییزدا حبس و یفریک یزن برچسب رفع یراستا در نینو یفرشناسیک یها آموزه
نظام  ،نیاباوجودِ .است دهیگرد کارکردگرا یتحول دچار بزهکار، نوجوانانِ به نسبت

کیفری آمریکا در نظارت دقیق بر رفتار بزهکاران نوجوان پس از ارتکاب جرم و 
 لیدل به داد نشان ما مطالعات رسد. نظر می زمان با اعمال تدابیر قضایی، پیشرو به هم

 نوجوانانِ ،آمریکا در یفریک عدالت یساز یخصوص زین و ییسزاگرا تفکر تیحاکم
 ازاتیامت یمند بهره از پوستان نیرنگ و دست یته اقشار به منتسب بزهکارِ
 هدف داد، نشان ما مطالعات ندیبرآ .اند بوده محروم یادیز اندازه تا ییزدا حبس

 یها آموزه کارگیری به در نوآورانه یتحول جادیا از رانیا یفریک عدالت دستگاه

                                                                                                                             
 رانیواحد قم، قم، ا ،یگروه حقوق، دانشگاه آزاد اسالم ،یتخصص یدکترا یدانشجو *

Email: ali.davoudi1359@gmail.com  

 قم د،یدانشکده حقوق، دانشگاه مف ،یشناس گروه حقوق جزا و جرم اریدانش **
Email: Shhashemi@mofidu.ac.ir  



 

 صرف از یحداکثر اجتناب به کردیرو با بزهکاران یبند طبقه ن،ینو یفرشناسیک
 یبازاجتماع و اصالح نیهمچن و حبس مجازات اعمال ی مادی و اجتماعیِها نهیهز

 با ،یذات ییکارکردگرا کنار در که یتحول. است بوده بزهکار نوجوانانِ نمودن
 مواجه خطر اریمع ریتفس در ییگرا تیامن و یفریک یزدگ عوام چون یچالش یها جنبه
 .است

 ها: کلیدواژه
 ران،یا یفرینوجوانان، نظام عدالت ک یبزهکار ،یسنجش عدالت  ن،ینو یفرشناسیک

 .کایآمر یفرینظام عدالت ک



 

 به حقوق یالملل نیاسناد ب کردیرو

 یاجبار یدسازیناپد تیجنا دگانید بزه

 **پور یعل وایهـ  *یگیدکتر جمال ب

 چکیده:
است که  تیبشر هیمستمر و مرکب عل یها تیازجمله جنا یاجبار یدسازیناپد
 یها تیاز حما یرا از حق برخوردار دهید دار نموده و بزه را خدشه یفرد یها یآزاد
 تیآزار و اذ ایبه قتل  یمنته تیدرنها ها تیمحروم نی. اغلب ادارد یمحروم م یقانون
چه  تیجنا نیا دهنده لیارکان تشک دیفهم دی. حال باگردد یافراد م یو جسم یروح

از  یبارز یها د؟ در طول زمان نمونهان کدام دگانید هستند؟ و اهم حقوق بزه یموارد
 ینژاد ای یمذهب ،یاسیکه اغلب به سبب مسائل س میا را شاهد بوده تیجنا نیا

سازمان و  ت،یجنا نیا دهید واردآمده به بزه یها . عمق خسارتاند افتهیارتکاب 
در اسناد  دگانید بر توجه به حقوق بزه را بر آن داشته تا عالوه یحقوق بشر ینهادها

و حداقل حقوق  رندیگ شیدر پ زیمقابله با آن را ن یها خود، راه یها و اساسنامه
 ،یاجبار یدسازیناپد تیجنا تیرا به آنان بازگرداند. اهم دگانید رفته بزه ازدست

وجود  به زین یرا در هر شخص عاد تیجنا نیا انیسرنوشت قربان نییدغدغه تع
موردتوجه قرار گرفته اما در  تیجنا نیا الملل نیگرچه در محافل ب یول آورد یم

 دهینگرد نییآن تع یبرا یمؤثر یاجرا کمتر موردتوجه بوده و ضمانت یحقوق داخل
 .است

 ها: کلیدواژه
 .تیجنا ده،ید بزه ون،یکنوانس ت،یبشر هیعل تیجنا ،یاجبار یدسازیناپد

                                                                                                                             
 رانیمراغه، ا ،یواحد مراغه، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناس گروه حقوق جزا و جرم اریاستاد *

Email: jamalbeigi@iau-maragheh.ac.ir  

 رانیمراغه، ا ،یواحد مراغه، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناس حقوق جزا و جرم یتخصص یدکترا یدانشجو **
Email: hiva_alipoor@yahoo.com  



 

 ها و جلوه ها نهیراست، زم ییگرا واقع یشناس جرم

 **یدکتر نادر نوروزـ  *غالمرضا محمد نسلدکتر 

 ***انینور وبیا

 چکیده: 
 ییگرا واقع یشناس جرم یها شهیو پررنگ اند یحضور جدّ توان یاست که نم یهیبد

از  یاریکه امروزه در بس ییها شهیانکار نمود. اند یفریک شهیراست را در ساحت اند
 ،یفریک ییگرا و با عوام رانهیشگیپ یها استیس یناکارآمد یبا القا یغرب یکشورها

 نیاست. ا دهیدوباره بخش یاتیرا ح رانهیگ سخت یفریک استیکارآمد، س یعنوان مدل به
و  ها انیکه بن کوشد یشده، م هیته یا مقاله که با استفاده از ابزار کتابخانه

 یها شهیرا در پرتو مکاتب و اند کردیرو نیشده ا انگاشته یهیبد یها فرض شیپ
 ییگرا واقع یناسش جرم نکهیا جهی. نتدینما ییآزما و باز ینیاز نو بازب یفریو ک یشناس جرم

نسبت به علل جرم و انحراف دارد، از  یتر انهیگرا واقع دگاهید کند یراست که ادعا م
مکاتب  ینیشیوضوح آنها را در مطالعه پ به توان یکه م برد یبهره م ییها و گزاره میمفاه
بر فقر  مشاهده کرد. ضرورت پژوهش حاضر، عالوه یشناس و جرم یفریک یها شهیو اند

 ات،یدر ح کردیرو نیاز نقش و کارکرد ا انه،یگرا واقع یِشناس جرم اتیبه ادب اجعموجود ر
 نیتر است که مهم نیا ی. مسئله اصلردیگ ینشئت م یفریک شهیاند ییایتحول و پو

آن کدامند؟  اتیح دیراست و تجد ییگرا واقع یشناس به جرم شیگرا یها و جلوه ها نهیزم
 یدر عوامل متعدد شهیراست، ر ییگرا واقع یشناس منشان داد جر قیتحق نیا یها افتهی

در  یشناخت و جرم یاقتصاد ،یاسیاز عوامل س یا گفت مجموعه توان یدارد. م
 .دارند ینقش اساس هینظر نیها و اهداف ا و استمرارِ برنامه یریگ شکل

 ها: کلیدواژه
 واقع

                                                                                                                             
 مسئول سندهینو ران،یتهران، ا ن،یام یگروه حقوق دانشگاه علوم انتظام اریدانش *

Email: g_mnasl@gmail.com 
 رانیمرکز، تهران، ا واحد تهران یگروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسالم اریاستاد **

Email: noroozi.nader@yahoo.com 

واحد  یدانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناس و جرم یفریحقوق ک یمقطع دکترا یدانشجو ***
 Email: ay.noorian@gmail.com رانیمرکز، تهران، ا تهران



 

 

 در  یالملل نیب   یها مشارکت سازمان

 یالملل نیب  یفریک وانید   یمقدمات قاتیتحق

 **یقدس میابراه دیّدکتر سـ  *وهیسحر پورحسن ز

 ***دزادهیجاو درضایدکتر حم

 :چکیده
در مسائل  الملل نیب  از تابعان کارآمد حقوق  یکیعنوان  به یالملل نیب   یها سازمان

 ،یالملل نیب  یفریک وانید   سیدارند. با تأس یمتنوع یکارکردها یالملل نیب  مختلف 
متحول شده است. مشارکت  یفریتحقق عدالت ک نیها در تضم مشارکت سازمان

 ییاز سازکارها یکیارائه اطالعات  قیازطر یدادرسدر روند  یالملل نیب   یها سازمان
نوشتار با هدف  نیباشد. ا رگذاریتأث یفریدر تحقق عدالت ک تواند یاست که م

و  یالملل نیب یفریدر تحقق عدالت ک یالملل نیب یها نقش سازمان ریتأث یسنج امکان
 نیبه ا پاسخدر مقام  وان،ید ییقضا هیو با استناد به رو یلیو تحل یفیبا روش توص

در شروع به  یمقدمات قاتیدر مرحله تحق یالملل نیب یها چند پرسش است: سازمان
در  یالملل نیب یها مشارکت سازمان یدارند؟ سازکارها یچه نقش یفریک بیتعق

 نیمشارکت، ا رشیدادسرا چگونه است؟ با فرض پذ ییقضا ماتینظارت بر تصم
 نیا یها افتهی کنند؟ یم فاءیا یچه نقش یالملل نیب یفرینهادها در تحقق عدالت ک

 یمقدمات قاتیدر مرحله تحق یالملل نیب یها مشارکت سازمان دهد ینشان م قیتحق
شده است.  ینیب شیپ وانیصورت مبهم، در قواعد د نوآورانه، هرچند به  یدر اقدام
را به  یفریک بیبا ارائه اطالعات به دادستان، تعق سو، کیاز  یالملل نیب   یها سازمان

 گر،ید یو از سو سازند یرا فراهم م یمقدمات یبررس نهیانداخته و زم انیجر
را  قیِآغاز تحق عدم ایآغاز  بر یدادستان مبن ماتیدر تصم یینظارت قضا یها نهیزم

                                                                                                                             
 رانیواحد سمنان، سمنان، ا ،یگروه حقوق، دانشگاه آزاد اسالم یدکترا یدانشجو *

Email: S.poorhassanz@gmail.com 

 مسئول سندهینو ران،یدانشگاه مازندران، مازندران، ا یاسیگروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم س اریدانش **
Email: ghodsi@umz.ac.ir 

 رانیواحد کرج، البرز، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یشناس مدعو گروه حقوق جزا و جرم اریاستاد ***
Email: Dr.javidzade@gmail.com 



 

 .کند یرا فراهم م یالملل نیب یفریتحقق عدالت ک نهینموده و زم جادیا

 :ها هواژکلید
 ،یینظارت قضا ،یمقدمات قاتیتحق ،یالملل نیب یفریک وانید  ،یالملل نیب   یها سازمان

 .یفریعدالت ک
 


