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 عناوین فهرست

      نفت و گاز و ضرورت تکامل آن یفرامرز یها حاکم بر لوله یالملل نیب ینظام حقوق

 یترکمان یمیسل حجت دکتر ـ یطرازکوه یفیشر نیحس دکتر

 ديده در الگوواره حقوق کیفری ايران قتل ناشی از تحريک بزه

 یآباد دولت انیدریح محمدجواد ـ یپوربافران حسن دکتر

 اشاعه ت به حقوق عدمیامن یمات متقابل پس از ورود شورات اقدایوضع

 انیساالر اسری ـ طرقبه یلیخل یمهد

 یالملل نیب یت هوانوردیت امنيپکن در تقو 2010ون یب کنوانسيتصو یل حقوقیتحل

    کائو يا یبازدارندگ یکردهاير پرتو رود

 ییشناسا اهلل تیهدا دکتر

 نة فقهیدر آئ یمناصب عموم یحق زنان به تصدّ یابيارز

 یوثوق پرستو

ون یران و کنوانسيا یفریدر حقوق ک يیدر جرم پولشو یرفتار ارتکاب یشناس   مفهوم

         ق و خألهايمبارزه با فساد؛ مصاد

 یاسالم خیش عاطفه ـ یشاکر حسنابوال دکتر

 يینمایآثار س یزیمم ینظر یل مبانیشم: تحليغ و ابریت

 آگاه دیوح دکتر

 ن مجرمانه مشابهير با عناویل غاز فع یناش یفریت کیک مسئولیتفک

 پور فرج محمدصادق ـ یکالنتر ومرثیک دکتر

 رانيا یفریاست کیر آن بر سیو تأث یفریک يیگرا و عوام یه قوچ قربانيارتباط نظر

 یلیرخلیم محمود دیّس دکتر ـ یزیعز هیسم

و  یفریک ین دادرسيیقانون آ 352و  305در پرتو مواد  یاسیقانون جرم س یواکاو

 یقانون اساس 168اصل 

 یمیسل ررضایم



 

 یموجه بر آن از منظر قانون اساس یها تيو محدود یاسیاحزاب س یبر آزاد ینگرش

 ین اساسیحقوق بشر و قوان یالملل نیبر اسناد ب یران با نگاهيا یاسالم یجمهور

       کشورها  یبرخ

 یآباد قاسم یمرتض ـ یمظهر محمد دکتر

ران و يدر حقوق موضوعه ا یقی؛ مطالعه تطبیا نسب کودکان متولدشده از رحم اجاره

 هیترک

 خواه رزم نجمه دکتر ـ فارفار یرامیب ناصر

د بر حقوق یبا تأک یمسر یها یماریاز انتقال ب یناش یاشخاص حقوق یت مدنیمسئول

 سیانگل

 یعیشف بهاره دکتر ـ زاده رجب رضایعل دکتر

 ديحه جديبه ال یحقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرش

 نیپرو رسول دکتر ـ یکرناچ یمراد میمر

 یها اشخاص در طرح یقش قرارداد در تملّک اراضحقوق مالکانه )ن یِن توافقیتأم

  (یو عمران یعموم

 ینور فاطمه ـ یمحمد دیام

 رانيا یخيرمنقول تاریت از آثار غيحما ین برایها در قوان نقش ارزش

 یمیکر نرگس ـ یصادق محمد

  «ین طوسيرالدینص : خواجهیاخالق ناصر» يیجنا یها داللت

 یفرج محمد دکتر

 رانيدر ا یبه اتاناز یبخش تیها و موانع مشروع ضرورت

 ینب یعل

      حاکم بر ثبت شرکت ینظام حقوق یو بررس یشناس حقوق

 زاده   حسن بهرام دکتر



 

 

 يیايت دریاطالعات در عصر امن یآور و جمع يیايحقوق در يیات اجرایعمل

 ناصر یمهد ـ یهمت یعل زهرا ـ  یصادق نیحس دکتر :نیمترجم ـ  لیلفویگ داگالس :نگارنده

 یحقوق یاشتراک مجله پژوهشها  درخواست یراهنما



 

 

 یها حاکم بر لوله یالملل نیب ینظام حقوق

   و ضرورت تکامل آن نفت و گاز یفرامرز

 **یترکمان یمیدکتر حجت سلـ  *یطرازکوه یفیشر نیدکتر حس

 :چکیده
 هیکل یبه آن دغدغه اصل یتوسعه بوده و دسترس یربنایامروزه نفت و گاز ز

مستلزم انتقال آن  ،یجهان یبازارها در  یمنابع انرژ نیو عرضه ا نیهاست. تأم دولت
 یها به روش ندیفرا نیکننده است که ا مصرف یها لتبه دو دکنندهیتول یها از دولت
 ایاست که آ نیا ی. سؤال اساسردیگ یصورت م یفرامرز یها ازجمله لوله مختلف 

نفت و گاز وجود دارد؟  یفرامرز  یها لوله نةیدرزم یمنسجم و روشن ینظام حقوق
 یا کپارچهیمنسجم و  یالملل نیب یها، نظام حقوق لوله نیا ندهیفزا تیاهم رغم یعل
صورت پراکنده در معاهدات  وجود نداشته و اصول و مقررات آن به  خصوص نیدرا

آمده است.  اهایحقوق در  ونیو کنوانس یمثل معاهده منشور انرژ یمتفاوت یالملل نیب
 یبرا یبستر یستیکه با کپارچهیو پروژه  یانتقال نفت و گاز، مدل اتصال یها مدل
متفاوت  ییایجغراف تیکارکرد و موقع لیدل باشند، به یمللال نیب  یقواعد حقوق یاجرا
 نیاست. ا یگرید متفاوت از  یهر لوله فرامرز یوقحق میها، نامنسجم بوده و رژ لوله

 یمعاصر، الزم است برا یایدر دن یانرژ لیبد یبه نقش ب است که باتوجه یدرحال
 الملل نیحقوق ب ،یفرامرز یها لوله نةیها درزم دولت انیم  یالملل نیمناسبات ب میتنظ
و از  افتهی توسعه رشد و  ،یا باالخص در سطح منطقه یو سازمان   یصورت هنجار به

    برخوردار باشد. یشتریب تیانسجام و شفاف

 :ها کلیدواژه
 ونیکنوانس ،ینفت و گاز، معاهده منشور انرژ یفرامرز یها لوله الملل، نیحقوق ب

  .اهایحقوق در

                                                                                                                             
 Email: hsharifit@yahoo.com رانیران، اته ن،یدانشگاه امام حس بازنشستهاستاد  *

 مسئول سندهینو ران،یا ز،یتبر جان،یآذربا یمدن دیدانشگاه شه ات،یدانشکده اله الملل، نیحقوق ب اریدانش **
 Email: Salimi@azaruniv.edu 



 

 

 دیده قتل ناشی از تحریک بزه

 در الگوواره حقوق کیفری ایران

 **یآباد دولت انیدریمحمدجواد حـ  *یدکتر حسن پوربافران

 چکیده:
دلیل ایجاد برانگیختگی و تهییج روحی در  دیده به تحریك منجر به قتل از سوی بزه

ه ذکر است برخوردی متفاوت است. الزم ب ستةیدنبال آن، شا مرتکب و انجام قتل به
هرچند عذر تحریك، عنوان خاصی را در بخش مواد عمومی به خود اختصاص نداده 

مجازات اسالمی که به ترتیب  نونقا 630و  38  است؛ اما از مجموع دو ماده
 ستةیمرتکب را شا باشد، یدرخصوص کیفر حبس تعزیری و قتل دارای قصاص م

بودن  زیآم كیهمچون: ـ تحرو دارای شرایطی  داند یتخفیف و رافع مسئولیت م
دیده ـ حضور فیزیکی و مستقیم در صحنة ارتکاب ـ عمدی بودن یا  رفتار و گفتار بزه

ترتیب نسبت به رفتار  و وجود ضابطة نوعی و شخصی به یكبودن تحر یرعمدیغ
 یسنج بر تفاوت تیبا عنا زی. پژوهش حاضر نباشد یمجرمانه و فرد مرتکب م

موضوع را  نیا ،یا بر اساس روش کتابخانه یفریحقوق کدر  كیو عذر تحر كیتحر
 .دهد یقرار م یو کنکاش جدّ یموردبررس رانیدر فقه و حقوق موضوعه ا

 :ها کلیدواژه
عذر تحریك، قتل عمد، مجازات حبس تعزیری، بزه مستحق قصاص، قتل در 

 فراش.

                                                                                                                             
و اقتصاد  یگروه حقوق دانشکده علوم ادار یعلم ئتیعضو ه ،یشناس حقوق جزا و جرم یدکترا ار،یدانش *

 Email: hpoorbafrani@ase.ui.ac.ir رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا

 سندهینو ران،یو اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ا یکارشناس حقوق، گروه حقوق، دانشکده علوم ادار **
 Email: mj.heydarian@mehr.ui.ac.ir مسئول



 

 

 اقدامات متقابل پس از ورود تیوضع

 اشاعه به حقوق عدم تیامن یشورا

 **انیساالر اسریـ  *طرقبه یلیخل یمهد

 :چکیده
 یاتم یانرژ یالملل نیحکّام آژانس ب یشورا یاز سو 2006در  رانیا یا پرونده هسته

نمود.  بیتصو رانیا هیقطعنامه عل یتعداد  تیامن یارجاع و شورا تیامن یبه شورا
 رانیا هیعل یادیز یا  ها اقدامات فراقطعنامه دولت یشورا، برخ یها تبع قطعنامه هب
اقدامات متقابل بود.  یا اقدامات فراقطعنامه یبرا ها دولت نیا هیوضع نمودند. توج 

با حقوق  م،یرژ نیخاص بودن ا  لیدل اشاعه به اقدامات متقابل در حقوق عدم
و  گریکدیها با  دولت یس از ورود شورا روابط حقوقدارد. پ ییها عام تفاوت الملل نیب
  گشته بود. زین تر دهیچیپ  رانیا

 :ها کلیدواژه
اقدامات متقابل، حقوق  ،یا شورا، اقدامات فراقطعنامه یها قطعنامه ت،یامن یشورا
  اشاعه. عدم

                                                                                                                             
 مسئول سندهینو ران،یوزارت امور خارجه، تهران، ا الملل نیدانشکده روابط ب الملل نیارشد حقوق ب یکارشناس* 

Email: mahdi.khalili.t@gmail.com 

 رانیوزارت امور خارجه، تهران، ا الملل نیدانشکده روابط ب الملل نیارشد حقوق ب یکارشناس **
 Email: yasir.salarian@gmail.com 



 

 

 پکن 2010 ونیکنوانس بیتصو یحقوق لیتحل

 در پرتو یالملل نیب یهوانورد تیامن تیدر تقو

     کائویا یبازدارندگ یکردهایرو

 *ییشناسا اهلل تیدکتر هدا

 :چکیده
 یکنون یالملل نیب یها ونیکنوانس سازی ونیزاسیشروع به مدرن کائویا ر،یاخ یها در سال

اعمال  یادیاز تعداد ز انگاری جرم کرد،یرو نیا جهیکرده است. نت ییهوا سمیردرباره ترو
بوده است.  یالملل نیب یکشور ییمایهواپ هیعل یرقانونیعنوان اقدامات غ خطرناک به

 كیعنوان  به یمسافربر یمایپکن، استفاده از هواپ 2010 ونیوانسبار، کن نینخست یبرا
 ییایمیش ،یکیولوژیب یها نقل سالح و حمل یبرا لهیوس نیاستفاده از ا ایسالح کشنده و 

 ونیکنوانس یدستاوردها نیتر مهم ن،یبر ا را جرم محسوب کرده است. عالوه یا و هسته
ارتکاب  یبرا گرانیکردن د دیتهد زا انگاری خالصه کرد در جرم توان یپکن را م

 نیافراد تا چن یبرا یتیفراهم کردن وضع ایپرواز  تیامن هیهرگونه اقدام مجرمانه عل
 یبریسا سمیدر ارتکاب اعمال مجرمانه، ترور یکنند، هرگونه تبان افتیرا در یداتیتهد
به  که یمؤسسات مال یفریو ک یحقوق تیمسئول ،یالملل نیب یهوانورد ساتیتأس هیعل
 قاتیاز تحق ختنیگر یکردن با متهم برا یمعروف شده است، همکار« بند القاعده»

نظر از  ارتکاب عمل مجرمانه، صرف یبرا گرانیتوافق با د ،یفریک بیو تعق ییقضا
پکن توانست تا حد  ونیکنوانس جه،ی. درنتریخ ای ابدیواقعاً ارتکاب  یستیجرم ترور نکهیا
مقابله با مداخالت  یسابق را برا یها ونیکنوانس یها یها و کاست ضعف یادیز
 یمناسب برا یاهش دهد و بسترک یالملل نیب یکشور ییمایهواپ هیعل یرقانونیغ

 فراهم آورد. یالملل نیچندجانبه ب یها یگسترش همکار

 :ها کلیدواژه
 2010 ونیکنوانس ،سازی ونیزاسیمدرن ،یبازدارندگ یاستراتژ کائو،یا ،یهوانورد تیامن

        پکن.

                                                                                                                             
پکن، دانشگاه حقوق و  یحقوق هوا و فضا یالملل نیپژوهشگر مؤسسه ب ،یعموم الملل نیحقوق ب یدکترا *

 Email: hedayat.shenasaei@yahoo.com نیچ ن،یچ یاسیعلوم س



 

 

 یحق زنان به تصدّ یابیارز

 فقه نةیدر آئ یمناصب عموم

 *یپرستو وثوق

 چکیده:
 یه مبتناز فق یبر خوانش مسلّط رانیگفتمان حاکم بر مسئله حقوق زنان در جامعه ا

فراتر قرار داده و متعاقباً زنان را از  یا مرتبه است که مردان را نسبت به زنان در 
اش تسلّط بر مردان است، منع کرده است.   که الزمه یمناصب عموم یبرخ یتصدّ

وفق  یاسالم نیو مقررات با مواز نیقوان هیبه ضرورت مطابقت کل امر باتوجه نیا 
 یاجتهاد مستمر فقها قیازطر که  رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس

 یمناصب عموم یاحراز برخ طیسبب شده است شرا ابد،ی یتحقق م طیالشرا جامع
استدالل مخالفان  یها انیو بن ینوشتار، ادلّه فقه نی. لذا در اابدیمردانه ب  یا صبغه

مطلوب و مناسب با  جهینت كی به  دنیرس یتوسط زنان برا یمناصب عموم یدّتص
 نی. همه سخن نگارنده اردیگ یقرار م لیوتحل هیروز، موردِکنکاش و تجز اتیمقتض

حق زنان به  هیعل یمتقن و استوار لیدل چیه یاسالم یدر منابع فقه است که 
  وجود ندارد. یمناصب عموم یتصدّ

 ها: کلیدواژه
منع  ،یقضاوت، برابر ،یفقه اسالم ،یمناصب عمومحقوق بشر، حقوق زنان، 

  .ضیتبع

                                                                                                                             
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یاسیوم سدانشکده حقوق و عل الملل، نیحقوق ب یدکترا یدانشجو *

 Email: pa.vosoughi@gmail.com 



 

 

 دریی در جرم پولشو یرفتار ارتکاب یشناس  مفهوم

 فساد؛ مبارزه با ونیو کنوانس رانیا یفریحقوق ک

   و خألها قیمصاد

  *  * یاسالم خیعاطفه شـ  *یابوالحسن شاکر دکتر

 :چکیده
 ونیهستند که در کنوانس یحصر یموارد ،ییدر تحقق جرم پولشو یرفتار ارتکاب

انتقال،  ل،یاند. تبد صراحتاً احصاء شده 1386  مصوب  ییو قانون مبارزه با پولشو دایمر
به  ستند که باتوجّهموارد ه نیو ... ازجمله ا یکردن، پنهان کردن، نگهدار یمخف

مختلف که  میرغم دارا بودن مفاه به ییبودن آنها از نظر معنا كیبودن و نزد یحصر 
قرار  یتر قیدق یهستند، الزم است که موردبررس  یواجد آثار متفاوت یاز منظر حقوق

 یرفتارها یدرخصوص برخ ،ییقانون مبارزه با پولشو ن،ی. همچنرندیگ
از جرم  یناش دیعوا تیریمثل مد دایمر ونیکنوانس 23در ماده  شده یانگار جرم 

با خأل مواجه است  ،ییتحقق جرم پولشو در  عیمهم و شا یاز رفتارها یکی عنوان به
کتمان کردن  ایرفتارها مثل مبادله کردن  یبرخ یانگار  به جرم گرید یو از سو

مبادرت کرده  ند،شو ینم دهید دایمر ونیکنوانس 23از جرم که در ماده  یناش دیعوا 
 نیاز ا كیموجود در هر یها تفاوت توجه مقنن به  نیّامر مب نیاست که ا

گستره  یانگار  جرم قیازطر ییمبارزه با پولشو یجدّ تیاصطالحات و لزوم اهم
    .باشد یم ییرفتارها در تحقق جرم پولشو از  یشتریب

از  یناش یمنشأ و منبع دعوا ت،یادن ماهد رییدرخصوص فعل تغ گر،ید یسو از
 نیساکت هستند که ا دایمر ونیکنوانس و  ییجرم، هردو قانون مبارزه با پولشو

اصطالحات  ریدادن در سا رییمتصور دانستن اشکال تغ لیدل سکوت ممکن است به
را تصور  یموارد توان یم مفهوم، نیبا مداقه در ا که یکردن باشد؛ درحال لیمثل تبد 

مثل  گرید میمنطبق با مفاه آنکه یدارند ب دادن داللت  رییرد که فقط بر فعل تغک

                                                                                                                             
 رانیدانشگاه مازندران، مازندران، ا ،یاسیو علوم س دانشکده حقوق ،یشناس گروه حقوق جزا و جرم اریدانش* 

Email: shakeri_criminallaw@yahoo.com 
دانشگاه مازندران، مازندران،  ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یشناس حقوق جزا و جرم یدکترا یدانشجو  *  * 

 Email: atefe.sheikheslami@gmail.com مسئول سندهینو ران،یا



 

 نیو محاکمه باشند. ا بیتعق قابل ،ییعنوان پولشو کردن بوده و طبق آن به لیتبد
 23اصطالحات مندرج در ماده  یشناس مقاله تالش کرده است که با مفهوم 

 یها استفاده از نسخه زیو ن ییولشوپ قانون مبارزه با  2و ماده  دایمر ونیکنوانس
ابهامات و  تر قیموارد، به مطالعه دق یدر برخ دایمر ونیکنوانس ییایتالیو ا ییایاسپان

نسبت به  نهیزم نیدرا ییقانون مبارزه با پولشو یخألها یسؤاالت موجود و بررس 
  بپردازد. دایمر ونیکنوانس

 ها: کلیدواژه

  .ییقانون مبارزه با پولشو دا،یمر ونیکنوانس ،یبرفتار ارتکا ،یرکن ماد ،ییپولشو
 

 



 

 

 ینظر یمبان لیلتح *:شمیو ابر غیت

 یینمایآثار س یزیمم

 **آگاه دیدکتر وح

 چکیده:
از  یهنر انیو ب ها یحق آزاد نیتر مهم ان،یب یدر سپهر حقوق بشر، حق بر آزاد

 یسوا ،یینمای. آثار سرود یشمار م آن به یمحور اصل ،یینمایس انیاقسام آن و ب
 یا انسان، رسانه یمعنو یازهاین یکارکرد ارتقاء و ارضا یذوق و دارا یحاو یفرم

 ایسانسور  ان،یم نیخالق آن هستند و در ا شهیو فرم اند امیپ ده،یا یمتفاوت و حاو
لغزنده  یمفهوم یزیاست. مم ساز لمیاختالل در ارسال تفکر ف یبرا یندیفرا ،یزیمم

به نوع  یآن در مقاله حاضر، با نگاه ینظر یباالست که مبان ریتاب تفس یو دارا
 جه،یو نت شده لیاقسام و آثار تحل ،یکارآمد ل،یدال گاه،یپنج محور جا یط ،اش یرانیا

استثناست و  یزیاصل و مم ،یینمایس انیب یحق بر آزاد -1دارد که:  نیاز ا تیحکا
 یزیدرخصوص مم یتیحکومت صالح -2موسّع آن، ممنوع؛  ریتفس ای قیتعدّد مصاد

و  نماگرانیاز س دیقاً حکومت بااست و اتفا یمهم برعهده جامعه مدن نیندارد، ا
 نینو یها یبه ظهور فناور تیبا عنا -3کند؛  فاظتجامعه ح یزیدرمقابل مم ها لمیف

 -4 ست؛یاگر مطلوب هم باشد، ممکن ن یحت یزیآن، مم یارتباط یو ابزارها
 ،یهنر یها حق دیتحد تاًیآن نها یرقانونیو غ یاعم از قانون یحکومت یزیمم

 نماگرانیس یو خودسانسور ها لمیو استعارة زبانِ ف لیتمث شیزاصراحت و اف فیتضع
 دارد.  یدر پ ار
                             

 ها: کلیدواژه
 .یخودسانسور لم،ی)سانسور(، ف یزیمم ،یهنر انیب یحق بر آزاد نما،یس

                                                                                                                             
 (1364) نام فیلمی از مسعود کیمیایی *

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یاسیس دانشکده حقوق و علوم یعلم ئتیعضو ه ار،یاستاد **
Email: v_agah@yahoo.com 



 

 

 از یناش یفریک تیمسئول کیتفک

 مجرمانه مشابه نیبا عناو ریفعل غ

 **پور محمدصادق فرجـ  *یکالنتر ومرثیدکتر ک

 :چکیده

 141در ماده  یفریک تیبودن مسئول یقانونگذار به اصل شخص حیتصر رغم یعل
ماده  كیرا در  یگریاز رفتار د یناش یفریک تیمقنن مسئول ،یقانون مجازات اسالم

 تیقرار داده است. مسئول رشیام و پرچالش که مسبوق به سابقه نبوده، موردپذپرابه
اصل  كیعنوان  به یحقوق یها نظاماز  یدر برخ یکه حت ریاز فعل غ یناش یفریک

 حیطور صر ما به یفریقرار گرفته، در حقوق ک رشیرفاه موردپذ هیعل میدر جرا
 ِرو شیپ یها از چالش یکی قرار گرفته است. رشیاستثناء موردپذ كیعنوان  به

در حقوق  یگریاز رفتار د یآن است که شخص مسئول ناش 142درخصوص ماده 
 نیاز عناو یکیشخص مسئول را بر اساس  توان یم ایآ رد؟دا یما چه عنوان یفریک

 میکرد؟ اساساً ما معتقد هیتوج كیکنندگان در جرم اعم از مباشر، معاون و شر مداخله
وجه افتراق  یدارا رانیا یفریدر حقوق ک یگریاز رفتار د یکه شخص مسئول ناش

 توان یدر جرم است و نم بیتسب نیو همچن یفاعل معنو ك،یبا معاون، شر
 کرد. هیتوج ادشدهی نیاز عناو یکیاشخاص را تحت  نیا تیمسئول

 ها: کلیدواژه
در جرم،  كیمعاون در جرم، شر ،یگریعلت عمل د به تیمسئول ،یفریک تیمسئول

 .یاعل معنوف

                                                                                                                             
 Email: kalantar@nit.ac.ir رانیدانشگاه مازندران، مازندران، ا یاسیلوم ساستاد دانشکدة حقوق و ع* 

دانشگاه مازندران،  یاسیدانشکدة حقوق و علوم س ،یشناس ارشد حقوق جزا و جرم یآموختة کارشناس دانش **
 Email: m.s.farajpoor@gmail.com مسئول سندهینو ران،یمازندران، ا



 

 

 ییگرا و عوام یقوچ قربان هیارتباط نظر

 رانیا یفریک استیآن بر س ریو تأث یفریک

  *  * یلیرخلیمحمود م دیّدکتر سـ  *یزیعز هیسم

 چکیده:

شهروندان است. وقوع  تیامن نیها، کنترل جرم و تأم دولت فیوظا نیتر از مهم یکی
و موجب  شود یم یتلق تینظم و امن هیعل  یجدّ یدیتهد ،یا در هر جامعه میجرا

تا راس نی. در اگردد یم فشیشهروندان از عملکرد دولت در انجام وظا یتینارضا
مقابله  نةیخود درزم یواقع فیوظا انجامِ عدم لیدل به یفریدولت و مقامات عدالت ک 

از بزهکار،  یا شهیکل ریو تصو یقالب ذهن  كی جادیو ا یجرم، با فرافکن یها شهیبا ر
هستند که با  یآنان، مجرمان تیکه عامل سلب امن کنند یالقاء م نیبه مردم چن

 و ریبا اعمال تداب ستیبا یبه خطر انداخته و م را یعموم تیارتکاب جرم، امن 
 یها افتهیاجتماع اقدام نمود.  کرهیاز پ به طرد و حذف آنان  رانهیگ    سخت یها مجازات

 یکه فاقد هرگونه مبنا یواکنش ریتداب نیکه اتخاذ چن دهد یپژوهش نشان م نیا
هستند، در  میعلل وقوع جرا ییکنترل جرم و شناسا نةیدرزم یو کارشناس  یعلم

 یجدّ یها با موانع و چالش را  ییجنا استیس والزم بوده  ییبلندمدت فاقد کارا
و قوچ  یپندار    گفتمان دشمن ،یفریک ییگرا عوام جادیا نهیو زم سازد یمواجه م

 رانیا یفریک استیبر س دینوشتار بر آن است تا با تأک نی. اآورد یم را فراهم  یقربان
    موضوع بپردازد.  نیا یبه بررس یلیتحل ـ یفیبا روش توص

 ها: کلیدواژه
  .یقوچ قربان ،یفریک ییگرا عوام ،یفرافکن ت،یامن نیکنترل جرم، تأم

                                                                                                                             
 ران،یقم، ا ،یفاراب سیدانشکده حقوق، دانشگاه تهران، پرد ،یشناس و جرم یفریحقوق ک یدکترا یدانشجو *

 Email: somayeazizi@ut.ac.ir  مسئول سندهینو

 رانیقم، ا ،یفاراب سیدانشکده حقوق، دانشگاه تهران، پرد ،یشناس و جرم یفریقوق کح اریدانش  *  * 
 Email: mirkhalili@ut.ac.ir 



 

 

 352و  305در پرتو مواد  یاسیقانون جرم س یواکاو

 یقانون اساس 168و اصل  یفریک یدادرس نییقانون آ

 *یمیسل ررضایم

 :چکیده
. قانونگذاران باشد یم یبودن دادرس یمنصفانه، اصل علن یاز اصول دادرس یکی

از  یکی. کنند یم انیب زیاصل را ن نیاقتضائات، استثنائات ا یا کشورها بنابر پاره
کشورها در نظر گرفته شده است  یحقوق ستمیدر س نیمجرم نیا یکه برا یحقوق

صورت مطلق  به یاسیس نیجرممربوط به م یها یبرگزار شدن دادرس یاصل علن
 نینحوه محاکمه مجرم رانیا یفریک ستمیدر آن راه ندارد. در س یو استثنائ باشد یم
 ییگرا شدت لیاز دال یکیرو بوده است.  روبه یفراوان یها بیبا فراز و نش یاسیس
اقدامات  رویدسته از مجرمان ترس قدرت حاکمه و تزلزل حکومت پ نیا هیعل یفریک

و قهرمانان  یبزهکاران فعل یاسیس نیمجرم که یدرحال باشد، یم یاسیس نیمجرم
. لذا کند یم تیهدا یآنها را به سمت کجرو یخواه و روح عدالت باشند یم ندهیآ

 یفریو حقوق ک یوماه یفریچه در بعد حقوق ک یافتراق یفریک استیس كیوجود 
بدون  و یصورت علن به یاسیس نیمحاکمه مجرم یبرگزار نیو همچن یشکل

 ینیب شیپ یقانون اساس 168که در اصل  ی. موضوعباشد یم ریناپذ استثناء، اجتناب
 نییقانون آ 352و  305با وضع مواد  1392در سال  یشده است؛ اما قانونگذار عاد 

نقض آشکار و  نهیزم 1395در سال  یاسیم سقانون جر 4و ماده  یفریک یدادرس
موضوع  نیا یمقاله بررس نیرا فراهم کرد. موضوع ا یقانون اساس 168اصل  حیصر

 .باشد یم

 :ها کلیدواژه

 یدادرس ،یفریک یدادرس نییقانون آ ،یبودن، قانون اساس یاصل علن ،یاسیمجرم س
 منصفانه.

                                                                                                                             
 ،یبهشت دیدانشکده حقوق، دانشگاه شه ،یشناس و جرم یفریحقوق ک یدکترا یوو دانشج یدادگستر یقاض *

 Email: mirrezasalimi@yahoo.com  رانیتهران، ا



 

 

 های تیو محدود یاسیاحزاب س یبر آزاد ینگرش

 رانیا یاسالم یجمهوری موجه بر آن از منظر قانون اساس

 حقوق بشر و یالملل نیبر اسناد ب یبا نگاه

       کشورها  یبرخ یاساس نیقوان

 **آبادی قاسم یمرتضـ  *یدکتر محمد مظهر

 :چکیده
 نیحقوق بشر و اکثر قوان یالملل نیدر اسناد ب یاسیاحزاب س تیو فعال لیتشک یآزاد

همه شهروندان  یبرا شده نیو تضم شده رفتهیحق پذ كیجهان  یکشورها یاساس
 تیهمه شهروندان به رسم یحق را برا نیا زین رانیا ی. قانون اساسدیآ یشمار م به

. نهد ینهادها بار م نیرا بر ا یفی، تکال26و  9شناخته اما با مالک قرار دادن اصول 
 یاسالم نیمواز ،یوحدت ملّ ،یگفت استقالل، آزاد توان یاصول م نیبه ا اتوجهلذا ب

احزاب  تیو فعال لینسبت به تشک تیعنوان محدود به یاسالم یو اساس جمهور
بر  یآنها را با نگاه توان می و اند موجه شناخته شده یاز نظر قانون اساس ،یاسیس

و ... که در  گرانید یها یقوق، آزادح ،یچون نظم عموم یو مسائل یالملل نیاسناد ب
                                  دانست.  هتوجی قابل اند، شناخته شده تیبه رسم تیعنوان محدود اسناد به نیا

 :ها کلیدواژه

قانون  ،یالملل نیاسناد ب ،یاسیاحزاب س یآزاد ،یگروه یها یآزاد ،یاسیحزب س
    . رانیا یاساس

 

                                                                                                                             
 ران،یا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یگروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماع یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد *

 Email: mazhari@tabrizu.ac.ir لمسئو سندهینو

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یحقوق عموم یدکترا یدانشجو **
Email: mortezaghasemabadi@yahoo.com  



 

 

 ؛ای نسب کودکان متولدشده از رحم اجاره

 هیو ترک رانیدر حقوق موضوعه ا یقیمطالعه تطب

 **خواه دکتر نجمه رزمـ  *فارفار یرامیناصر ب

 چکیده:
کارکرد  ایو تحوّل است، معنا و مفهوم و  رییگونه که جامعه مدام درحال تغ همان
. با گردد یم و تحوّل رییهم در گذر زمان دستخوش تغ یاجتماع ینهادها

درمان  یها وهیمختلف، ش یها بشر در عرصه كیو تکنولوژ یعلم یها شرفتیپ
خود گرفته است.  به نیشده و شکل نو یدچار دگرگون زین دمثلیو تول ینابارور

پژوهش، سخن گفتن درباره  نیدر ا« رحم ینیگزیجا» رامونیاز بحث پ یغرض اصل
است.  روش  نیا نسب کودکان متولدشده از نییتب یعنیقرارداد  نیاز آثار مهم ا یکی

 وهیش نیموجب ا است که به یدرمان نابارور یها وهیاز ش یکی یدر باردار ینیجانش
 نیو جن افتهیلقاح  شگاهیآزما طیشوهران آنان در مح اسپرمتخمك زنان نابارور با 

زن  نیکه از ا شود یمنتقل م یگریمنظور رشد و پرورش به رحم زن د حاصله به
 شود یمطرح م نجایکه در ا یلئمسا نیتر از مهم یکی. شود یم نیبه مادر جانش ریتعب

 مادر کداممنتسب به  نیگزیاست که کودک متولدشده از قرارداد رحم جا نیا
مطرح شده است و با  هیو ترک رانیدر ا یمختلف یها دگاهید نهیزم نیدرا باشد؟ یم

 نه،یزم نیو مشخص درا حیقانون صر دو کشور و فقدان نیدر ا نیوجود سکوت مقنن
کودک را منتسب به  رانیگرفت که حقوق ا جهینت توان یموجود، م هیبا استناد به رو

 كیولوژیزیکودک را منتسب به مادر ف هیترک وق)صاحب تخمك( و حق كیمادر ژنت
 .داند ی( مکننده ی)نگهدار

 :ها کلیدواژه

 .یحکم نیوالد ك،یولوژیزیمادر ف ك،یاجاره رحم، نسب، مادر ژنت

                                                                                                                             
 سندهینو ران،یدانشگاه تهران، تهران، ا ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یحقوق خصوص یدکترا یدانشجو *

 Email: naser.beyramie@gmail.com مسئول

 انرینور، ا امیدانشگاه پ یعلم ئتیگروه حقوق، عضو ه ار،یاستاد **
Email: Dr.Razmkhah1388@gmail.com 



 

 

 از انتقال یناش یاشخاص حقوق یمدن تیمسئول

 سیبر حقوق انگل دیبا تأک یمسر یها یماریب

 **یعیدکتر بهاره شفـ  *زاده رجب رضایدکتر عل

 چکیده:
ابوال، سل و ...  ت،یهپات دز،یا لیخطرناک ازقب یمسر یها یماریامروزه گسترش ب

وجود آورده است؛ ازجمله مسائل مهم  به رانیازجمله ا ایرا در دن ییها بحران
 یمسر یها یماریاز انتقال ب یناش یخاص حقوقاش یمدن تیمسئول نهیزم نیدرا

 ادی یمدن تی. آنچه در حقوق انگلستان، از آن تحت عنوان مسئولباشد یخطرناک م
 یمسر یماریدهنده ب انتقال حقوقی اشخاص ازجمله. است جرم شبه شود، یم

موجب  تواند یم مارستانیب نیاز مسئول كیاست که قصور هر مارستانیخطرناک ب
 مارستانیب یمدن تیاز افراد شود. مسئول یخطرناک به بعض یمسر یماریانتقال ب

دارد خون  فهیسازمان انتقال خون وظ ایباشد  یقهر ای یادقرارد تواند یحسب مورد م
را انتقال دهد، لذا درصورت  یاز هرگونه آلودگ یسالم و عار یخون یها و فرآورده
آنها در نظر  یبرا یقانون یها تعهدات و الزام دیبا یاز اشخاص حقوق كیقصور هر

عمل  به یریجلوگ ها یماریب گونه نیا انیشدن حقوق قربان مالیگرفته شود تا از پا
 .دیآ

 :ها کلیدواژه

 .یاشخاص حقوق ،یمسر یماربی جرم، شبه ،یمدن تیمسئول

                                                                                                                             
 یدادگستر كی هیپا لیوک ران،یا ن،یقزو ن،یدانشگاه کار، واحد قزو یعلم ئتیعضو ه *

Email: drrajabzadeh@yahoo.co.uk 

 مسئول سندهینو ران،یجنوب، تهران، ا واحد تهران ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یحقوق خصوص یدکترا **
Email: Shafiei_bahar@yahoo.com 



 

 

 حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته

 دیجد حهیبه ال یبا نگرش

 **نیدکتر رسول پروـ  *یکرناچ یمراد میمر

 چکیده:
ضطر م یتاجر تیوضع درنگ یب دیآ یم انیم سخن به یکه از مقوله ورشکستگ یهنگام

 تیبسا وضع چه رایوجود دارد؛ ز تری قیمسائل دق که یدرحال گردد یبه ذهن متبادر م
کردن  مالیقصد پا یبا توسّل به مقررات حاکم بر ورشکستگ یکه و یطلبکاران تاجر

که  یوضع دادگاه نیو همچن ردیو مداقه قرار گ وجهموردت شتریب دیحقوق آنها را دارد، با
 میمذکور اتخاذ تصم یرد دعوا ای یر حکم ورشکستگبدون توجه به عواقب صدو

و  یریشگیواجد دو نقش پ یبرخوردار است. ورشکستگ یا ژهیو تیاز اهم د،ینما یم
 تر عیو پرداخت هرچه سر دیجد یها یبده جادیاز ا یریجلوگ  جبران خسارت است.

له وجود البته امکان دارد مسئ  .باشد یم یحقوق سیتأس نیا یخیرسالت تار مطالبات،
با فروش کاال، وصول مطالبات، کسب  یپس از مدت هیبوده و مشارال یموقت یامر یبده

مقررات  یاجرا صورت نیراینداشته باشد، درغ یتعهد مال ان،یبر اثر گذشت د ایاعتبارات 
 انیوجوه م میگرفته تا فروش اموال و تقس یقرارداد ارفاق داز انعقا ،یتوقف و ورشکستگ

 یمقرر قانون یها  طلبکاران مختلف در مهلت لحاظ نیخواهد بود، بد یزامبستانکاران ال
 یخاص یحقوق سیتأس جهیحال ممکن است هر طلب نت کنند، یمطالبات خود را اظهار م

 یاستیس دیرا نکند با تانکارانپرداخت تمام طلب بس یباشد اگر اموال ورشکسته تکافو
گرفته شود  شیکاران گوناگون در پطلب انیموجود، م ییدارا میعادالنه در تقس

الزم است   .باشد یحقوق طلبکاران م یاصل بر تساو یدر حقوق ورشکستگ که ییازآنجا
 یقرار داده و با آنها به تساو هیپا كینظر از منشأ طلب آنها بر  را صرف انید یتمام
  نمود. اررفت

 :ها کلیدواژه

 .یفاقتوقف، طلبکاران، مطالبات، قرارداد ار ،یورشکستگ

                                                                                                                             
واحد کرمانشاه،  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یارشد حقوق خصوص کارشناس *

 Email: Pazhohesh2@gmail.com رانیکرمانشاه، ا

نشاه، واحد کرما ،یدانشگاه آزاد اسالم  ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یگروه حقوق خصوص اریاستاد **
 Email: r.parvin@iauksh.ac.ir مسئول سندهینو ران،یکرمانشاه، ا



 

 
 

 حقوق مالکانه یِتوافق نیتأم
 اشخاص ی)نقش قرارداد در تملّک اراض

 (یو عمران یعموم یها در طرح

 **فاطمه نوریـ  *یمحمد دیام

 چکیده:
اراده در تملّك امالک اشخاص در  یاصل آزاد یبرا جادشدهیا یها تیبا وجود محدود

و توافق  یتراض شرط شیهنوز هم لزوم تحقق آن و پ ،یو عمران یعموم یها طرح
 یتراض نیقائل است؛ اما ا تیطآن شر یوجود داشته و قانونگذار برا خصوص، نیدرا

فاقد اثر است:  یآنها، تراض تیاست که بدون رعا یودیو ق ها تیمحدود یخود دارا
 دییو لزوم تأ یمحدوده مدت زمان اعتبار تراض شده، یامالک تراض متیمانند سقف ق

نظر در قانون  به یتراض تیشرط نیاما ا ؛ییتوسط مقامات ناظر دستگاه اجرا یتراض
لحاظ حکم وضعی از جهت صحّت یا بطالنِ معاملة اجباری ندارد لذا  جرایی بها ضمانت

اجرای مناسبی در این رابطه جهت حفظ حقوق مالکانه  است که ضمانت نیبر ا شنهادیپ
 اشخاص مالکانة حقوق غیراجباری و توافقی تملّك  سوء یها در نظر گرفته شود. از ثمره

رورت اجرای طرح از بین رفته و اجرای آن ض که درصورتی که است این ها طرح در
درخواست ابطال انتقال مذکور  توانند یمذکور نم اضیملغی گردد، دیگر صاحبان سابق ار

 یعمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوع ئتیه یرا بنمایند. علت این امر در آرا
اجع به دانسته شده است، درهرحال هرگونه اختالف ر تیتملّك مذکور از اعمال حاکم

عدالت  وانی)نه د یدادگستر یمحاکم عموم تیگرفته در صالح صورت یها یتراض
 ( خواهد بود.یادار

 :ها کلیدواژه

 .توافق اثر سوء ،یو عمران یعموم یها طرح ،یتملّك اراض ،یتراض

                                                                                                                             
صی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دانشکده حقوق وکیل دادگستری، دانشجوی دکترای حقوق خصو *

 Email: O_Mohammadi_lawyer@yahoo.com رانیتهران، ا ،یخصوص

وکیل دادگستری، دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دانشکده  **
 Email: fnouri67@yahoo.com مسئول سندهینو ران،یتهران، ا ،یحقوق خصوص



 

 یبرا نیها در قوان نقش ارزش

 رانیا یخیتار رمنقولیاز آثار غ تیحما

 **یمینرگس کرـ  *یمحمد صادق

 چکیده:
مخلوق دو  ران،یموضوعة ا نیدر قوان یخیتار رمنقولیآثار غ تیمالک یساختار یمبان

قواعد چنان گسترده است که  نیا طرةی. سباشد یم طیقاعدة الضرر و تسل
و  یعیو طب یحقان تیمتأثر از آن، با گذر از مالک ،قضایی و شبه ییقضا یها دستگاه

نگهبان در  یشورا یة صادره از سویبه مانند نظر یو اَعراض یتبع تیمالک نشیگز
صادر  یرأ ،یاز حوزة ثبت ملّ یملّ یها از ثروت یاریوج بس، نسبت به خر1361سال 
 ،یـ فرهنگ یخیتار رمنقولیآثار غ یِها ارزش نِیُّاند. در نبود تَشَخُّص و تَع نموده
 ار،آث نیاز ا اتی. سلبِ حشود یبناها مشاهده م گونه نیا یجیتدر ایو  یآن بیتخر

فعلِ متأثر از فقدانِ ضابطة هر  ایو  کاری واسطة اهمال توسطِ اشخاصِ سودجو به
اذعان  توان یم گونه نی. بدشود یموضوعه حاصل م نِیها در بستر قوان ارزش نییتع

موجود و  یو نظام حقوق یراثیـ م یفرهنگ یها ارزش انیم یمیداشت که حر
 نیبه ا یین پژوهش درصدد پاسخگویاست. ا دهینگرد ییآنان شناسا یها خواسته

 نِیقوان نِیدر تدو رمنقولیآثار غ یِـ فرهنگ یخیتار یها پرسش است که نقشِ ارزش
 یمنیقاعدة ا توان یو چگونه م ستیچ رانیدر ا یخصوص تیموضوعه در حوزة مالک
داد؟ منظور  یعموم تسرّ تِیبناها نسبت به مالک گونه نیها در ا را با استفاده از ارزش

و  یو فرهنگ یخیتار یها موضوعه در حوزة ثروت نینقّادانة قوان یبررس ق،یتحق از
ناکارآمد  ن،یآثار است که بدون در نظر گرفتن آنها، قوان نیها در ذاتِ ا ارزش انیب

 بر یمبتن اندوزی افتهیپژوهش با ابزار  نیدارند. در ا زنندگی پس تیبوده و خاص
را از  یـ فرهنگ یخیتار رمنقولیغ یها ثروت اشده ت یسع ،یا مطالعات کتابخانه

وارد گردد.  یلینگهبان تعد یشورا ةیخارج و بر نظر یجار تِیمالک نیحدود قوان
اشخاص  یخصوص تیمالک دِیکه در  یخیتار یبرآمد پژوهش بر آن است که بناها

                                                                                                                             
 مسئول سندهینو ران،یاصفهان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یکارشناس ارشد حقوق خصوص *

Email: mohamad.sadeghi84@gmail.com 

دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان، تهران،  ،یخیتار یابناه یایبافت و اح شیگرا یدکترا یدانشجو **
 Email: narges.yalda20@gmail.com  رانیا



 

 تِیبا محور یتینوع محدود چیموجدِ ه شیاست که در ذات خو یحقان تیاست، مالک
ن مناسب و تداوم مکا ایبه سبب ابزار زمان  تینوع مالک نی. استین یشخص خاص

 دینبا کنیگشته است ول جادیمکان ا تیدر طول زمان با حفظ موقع تیوضع نیا
 .ردیعامه قرار گ یعیو طب یتعارض با حق تجرب یبرا یموجب

 :ها کلیدواژه

آثارِ  ،یخیتار رمنقولیآثار غ تیمالک رمنقول،یآثار غ یها ارزش ،یخصوص تیمالک
 .رانیا یخیتار رمنقولیغ



 

. 

 ییجنا یها داللت

  «یطوس نیرالدینص : خواجهیاخالق ناصر»

 *یدکتر محمد فرج

 چکیده:
ت که اس یرانیا یبرجستة علم یها تیاز شخص یکی یطوس نیرالدینص خواجه
 ،یبوده است. وانگه درخور توجّه  اریدر زمان خود بس شانیا یها و آثار علم تالش

و  ریتدب ،یاخالق فرد بیدرمورد تهذ یو فلسف یاخالق یاثر ،یکتاب اخالق ناصر
 نی. هدف استین دهیاز فا یالخواندن دگربارة آن خ است که  یامور اجتماع استیس

آن  یها است تا داللت ییانداز علوم جنا ز چشمکتاب ارزشمند ا نیا ینوشتار، بررس
دانش از نگاه  یبند میمنظور، پس از اشاره به تقس نیا یشود. برا یبررس نهیزم نیدرا 

و سوّم: جامعه و  ؛یاخالق فرد نخست: انسان؛ دوّم: فرد و  ،یطوس نیرالدینص خواجه
 فیه نظر به تعرآنک جهیقرار گرفته است. نت نییو تب حیموردِتوض یاجتماع استیس

 یوپرورش انسان هستة اصل گفت آموزش توان یانسان، م از  یطوس نیرالدینص خواجه
است و درخصوص پاسخ به  یافراد و امور اجتماع تیدر ترب استیس یو کانون

پاسخ  نیکننده است نه طردکننده و افزون بر ا ادغام یها هم اصل بر پاسخ یبزهکار 
  ده است.نش رفتهیکنندة اعدام پذ حذف

 :ها کلیدواژه

  پاسخ به بزه. ،یاجتماع استیانسان، اخالق، جامعه، س

                                                                                                                             
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یشناس حقوق جزا و جرم یدکترا *

Email: mohammad.faraji.m.f@gmail.com 



 

  

 ها و موانع ضرورت

 رانیدر ا یبه اتاناز یبخش تیمشروع

 *ینب یعل

 چکیده:
 نی. ااستیدن یقوقو ح یدر محافل پزشک زیبرانگ ازجمله مسائل بحث یاتاناز

است  یالعالج مارانیب ژهیو مرگ خودخواسته، به یموضوع در رابطه با افراد متقاض
سلب  یمتقاض یلیدال  و به کنند یتحمل م یماریرا در دوره ب یکه مشکالت فراوان

 یجنبة قانون یاز اتاناز یانواع هب ایدن یاز کشورها یهستند. برخ شیاز خو اتیح
 نیاند، اما ا قائل شده یقانون یها فیمرتکبان آن، تخف یبرا زین یو برخ اند دهیبخش

آن عنوان مجرمانة قتل عمد وجود  یشناخته نشده و برا تیبه رسم رانیرفتار در ا
با  ران،یدر ا یبه اتاناز یبخش تیها و موانع مشروع پژوهش، ضرورت نیدارد. در ا
 یا با روش کتابخانه ازیوردنقرار گرفت. منابع م یموردبررس ،یلیـ تحل یفیروش توص

 یها یژگیو ماران،یدرد و رنج ب نیتسک تاًیکه نها دیگرد لیوتحل هیو تجز یآور جمع
 ینگهدار نیسنگ یها نهیهز ران،یا تیجمع یِرو شیپ یو بحران سالمند یتیجمع

ها  ضرورت نیتر مهم نش،یو اهداف آفر یزندگ یبا معنا یو انطباق اتاناز مارانیب
و حقوق  یموانع حقوق ،یو فقه یشامل موانع قرآن زیموانع ن نیتر مهم شناخته شد.

 رسد ینظر م . بهدیگرد یاجتماع رشیِمطالبه و پذ و عدم یموانع اخالق ،یبشر
آن، از  یها نسبت به ضرورت رانیدر ا یبه اتاناز یبخش تیاکنون موانع مشروع هم

 نخواهد بود. سریم یآسان برخوردار بوده و غلبه بر آنها به یشتریقوّت ب

 :ها کلیدواژه

 .یاتاناز ،یبخش تیها، موانع، مشروع ضرورت

                                                                                                                             
 رانیدامغان، سمنان، ا نور امیدانشگاه پ ،یشناس کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم *

Email: ali.n657@gmail.com 



 

 

 

 ینظام حقوق یو بررس یشناس حقوق

      حاکم بر ثبت شرکت

 *زاده  دکتر بهرام حسن

 چکیده:
در  تواند  یها م انواع شرکت یحاکم بر ثبت رسم ینظام حقوق تیو شفاف ییشناسا

باشد. در حقوق  تیحائز اهم اریبس یتجارت وکار و رصد فعاالن  کسب لیتوسعه و تسه
مشکالت  یو ثبت یتجار نیاز قدمت قوان یمقررات ناکارآمد ناش هیدر سا رانیا

وجود آمده است.  به تیمو حاک یاقتصاد یها  بنگاه ،یفعّاالن تجار یبرا  یمتعدد
مشخص و  ینظام حقوق  یدارا رانیها در ا و مقررات مربوط به ثبت شرکت نیقوان
ِتطابق آن با  ها و عدم و مقررات ثبت شرکت نیمبهم قوان تی. موجودباشد  ینم ینیمع

مربوط به ثبت  یاساس یو مبان یلیحقوق تحل یموجب سردرگم موجود  طیشرا
مربوط به امور   طیهرچند بعد از انقالب مشروطه شرااست.  دهیگرد ها شرکت
اما  د،یواقع گرد تیموردِاهم ،یتجار یها  تینمودن فعال یو نحوه رسم یبازرگان

و  نیمناسب قوان یساز  یِبوم عدم نیهمچن و  یروزرسان ِاصالحات و به عدم
ثبت  یشد ساختارها بموج یدر مباحث بازرگان یالزم نظارت یها  ینیب  شیپ

و  دینما دایپ قیها تلف  حوزه ریدر سا یثبت یبا ساختارها ینحو چندگانه و به ها  شرکت
 یتسرّ یثبت ندیحاکم در فرا  یاز فضا یبه تأس زین یتیو مقررات ماه نیاز قوان یبرخ

    کند.  دایپ

 :ها کلیدواژه

حقوق تجارت، تعارض،  ،یثبت شرکت، ثبت رسم ،یشناس بیآس ،ینظام حقوق
       وکار. کسب

                                                                                                                             
رانیدانشگاه عدالت، تهران، ا ،یحقوق خصوص یدکترا ،یو ثبت تجارت ینام اشخاص حقوق نییاداره تع سیرئ *
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 و ییایحقوق در ییاجرا اتیعمل

 *ییایدر تیاطالعات در عصر امن یآور جمع

 نگارنده

 **لیلفویداگالس گ

 مترجمین

 *****اصرن یمهدـ  ****یهمت یزهرا عل ـ   ***یصادق نیدکتر حس

 :مترجمین چکیده

المللی درخصوص ایجاد امنیت  جرای قوانین مختلف در حوزه حقوق دریایی بینا

های نظامی و اطالعاتی کشورها در اجرای قوانین و  دریایی، منوط به همکاری ارگان
باشد. این امر منوط به شناخت  های اطالعاتی و عملیاتی می مقررات در زمینه

های سرزمینی و  می و اطالعاتی کشورها در محدوده آبصالحیت نیروهای نظا
گذاری و  چگونگی اشتراک آوری اطالعات، فراسرزمینی یك کشور، نحوه جمع

پردازش اطالعات بین نهادهای حقوقی و نظامی جهت هماهنگی در انجام دستورات 

                                                                                                                             
 Maritime Law Enforcement Operations and Intelligence in an Age ofمقاله ترجمه مقاله  نیا *

Maritime Security یرویدانشگاه جنگ ن الملل نیدر مجله مطالعات حقوق ب لیویکه توسط داگالس گل باشد یم 
 است. دهیبه چاپ رس 2017سال در  کایآمر ییایدر

و  ییایحقوق اطالعات در»مقاله از کارگاه  نی. اایحقوق در دانشگاه حقوق دانشگاه موناش، استرال استاد **
استوکتون،  الملل نیمرکز مطالعات حقوق ب تیو با حما یس یدر واشنگتن د 2016که در اکتبر  «ییایحقوق در

برگزار شد،  ا،ینیرجیدانشگاه و حقوقدانشکده  ها، انوسیو حقوق اق ستایو مرکز س ییایدر یرویدانشگاه جنگ ن
فرصت  جادیا یو از همکاران برا ها دهیخاطر فرصت تبادل ا کارگاه به نیکنندگان ا برگرفته شده است. من از شرکت

 ییایدر یروین ا،کیدولت آمر دیالزاماً عقا سندهینو یاز سو شده انیب دیکارگاه متشکرم. افکار و عقا نیشرکت در ا
 .ستین کایآمر ییایجنگ در لجکا ایو  کایآمر
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باشد. اجرای چنین عملیاتی  ، بر اساس مفاد مقررات مصوب آن کشور میشده ارائه
های قانونی در نحوه تفسیر و اعتبارسنجی اطالعات در  نوط به اجرای محدودیتم

های  ایجاد ظن یا اطمینان در وقوع جرایم ملّی یا فراملّی توسط افراد در محدوده آب
های فراسرزمینی نیز دستیابی به چنین اهدافی  سرزمینی یك کشور است. در حوزه

ال »حاضر دو سیستم  باشد. درحال میالمنافع  منوط به همکاری کشورهای مشترک
وی بی اس »های داخلی و عملیات  آوری اطالعات در آب در زمینه جمع 1«آر ای تی 

های سرزمینی و فراسرزمینی کشورها  آوری اطالعات در آب در زمینه جمع 2«اس
هایی  الملل با چالش وجود دارد. اجرای چنین فرایندهایی تحت قواعد حقوق بین

، وجود مقررات درزمینه به المللی های تأسیسی همکاری بین یسممکانهمچون 
گذاری اطالعات نظامی، وجود یا فقدان صالحیت نیروهای نظامی کشورها  اشتراک
های آزاد، نوع صالحیت،  های جنگی در آب آوری اطالعات خصوصاً کشتی در جمع

ضایت یا آوری اطالعات، ر محدوده صالحیت و اعتبارسنجی اطالعات، نحوه جمع
باشد که ضرورت تصویب  ِرضایت دولت متبوع فرد مظنون و ... می عدم

 نماید. خصوص تقویت می المللی را دراین های بین کنوانسیون

 :ها کلیدواژه

«.اس اس یب یو» اتیعمل ،ینیسرزم تیصالح ،ییایدر تیامن ،ییایحقوق در

                                                                                                                             
1. LIRT 
2. Visit, Board, Search and Seizure (Vbss) Operations 




