
 

 

 
 

 
 

 

 

 «علمی ـ پژوهشی»
 

 

 1399بهار ـ تابستان  ● 15ه ـ شمارهشتم  سال
 زمینه فعالیت: علوم انسانی )حقوق(  ●  انتشار: دوفصلنامه ترتیب

 2345-2986:  المللی مجله بین استاندارد شماره  ● 309 شماره صفحات:
 

 
 

 

 
 

 
 

  



 

 فهرست عناوین

  متحده االتیا ییه قضایران و رویا یفریآن در حقوق ک یاجرا و ضمانت یخوداتهام یسکوت متهم با اصل نف  ارتباط حق

 یصالح جواد دکتر

   یالملل نیران، افغانستان و اسناد بیسم در حقوق ایترور ین مالیمقررات مبارزه با تأم ییو واگرا ییهمگرا

 یپوربافران حسن دکتر ـ یآباد ده یحاج احمد دکتر ـ رزادهیدب درضایحم

 رفت از آنبرون یهاو راه ییزداجرم یهاچالش

 نوبهار میرح دکتر ـ یغفار محمد

 الملل نیآمر و مأمور در حقوق ب یفریت کیتحواّلت انتساب مسئول

   رادیعسکر نیحس ـ یزمان قاسم دیّس دکتر

 یت اجتماعیمسئول یق ارتقایازطر یم بانکیاز جرا یریشگیپ

 یغالم نیحس دکتر ـ زادهیعل نیرام دکتر

 ته حقوق بشر ملل متحدیة کمیل در رویمتهم از وک یحق برخوردار

 انیگلدوز رجیا دکتر ـ شاملو باقر دکتر ـ یرکالئیم یموسو یمصطف دیّس

 المللی نظارت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی کیفری ایران و دیوان کیفری بین یقیتطب یبررس

 یلیاردب یمحمدعل دکتر ـ یعبد نیحس دکتر

 رانیدر ا یاختصاص یفریک یها بر دادگاه ینقد

 یآشور محمد دکتر ـ یدهقان یعل

 تیه بشریم علیمؤثر بر ارتکاب جرا یعوامل داخل یشناخت جرم یبررس

       یآبادده یحاج یمحمدعل دکتر ـ خندانگل رایسم دکتر

 تیه بشریات علیجنا ون منع و مجازاتیس کنوانسینو شیپ یبررس

 اکبرنژاد ینیحس هیحور دکتر ـ اکبرنژاد ینیحس هاله دکتر

 یبریم سایجرا ةنیمتقابل درزم ییمعاضدت قضا

     یسیرئ الیل دکتر ـ آباد نرج ینظام توقان

   حوزه آب و فاضالب د بریرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز با تأکیکنندگان غ ل قانون مجازات استفادهیتحل

   یشهرو حسن ـ داورپور صدف

 

 



 

 و یخوداتهام یسکوت متهم با اصل نف  ارتباط حق 

 و رانیا یفریآن در حقوق ک یاجرا ضمانت

 متحده االتیا ییقضا هیرو

 *یدکتر جواد صالح

 چکیده:
در  تیوضع نیاست. ا یخوداتهام یبا اصل نف میو در ارتباط مستق یو یاز حقوق دفاع یا سکوت متهم، جلوه  حق

 یسکوت و اصل نف  حق انیرابطه م یمتفاوت است. بررس اتیتابع مقتض متحده االتیو ا رانیا یفریحقوق ک
بازداشت متهم و نحوه استناد به آن در  شرط شیو پ متحده االتیا ییقضا هیو رو رانیا یفریدر حقوق ک یخوداتهام
 نیپژوهش ا ینوشتار است. سؤال اصل نیآن موضوع ا یاحتمال یاجراها متهم با در نظر گرفتن ضمانت تیمحکوم

آن  یو ضمانت اجرا یفریسکوت به متهم در حقوق ک  و اعالم حق یخوداتهام یاصل نف انیاست که رابطه م
 یسکه دادرس یسکوت متهم دو رو  حق تیو رعا یخوداتهام یدهد اصل نف  یپژوهش نشان م یها افتهی ست؟یچ

خود  یاجراها ضمانت  با اتکاء به رانیا یفریدر حقوق ک یخوداتهام یسکوت و اصل نف  حق تیعادالنه هستند. رعا
 یاز اصل نف متحده االتیا ییقضا هی. روستندین یشرط شیپ چیمنوط به ه کنیاند، ل و نامتوازن شده کیتفک

ع تاب کسانینحو  دو را به کرده است و هر ریسکوت تعب  حق به  یپنجم قانون اساس هیمقرر در اصالح یخوداتهام
 است. شرط شیپ آنها قائل به  یبرا کنیشده از متهم قرار داده است، ل اظهارات اخذ یاعتبار یب یاجرا ضمانت

 ها: کلیدواژه
پنجم قانون  هیاصالح ران،یا یفریک یدادرس نییقانون آ ،ییقضا هیسکوت متهم، رو  حق ،یخوداتهام یاصل نف

 .متحده االتیا یاساس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 Email: Javadsalehi@Pnu.ac.ir      رانیتهران، ا نور، امیگروه حقوق دانشگاه پ اریدانش   *



 
 

 یمال نیمقررات مبارزه با تأم ییو واگرا ییهمگرا

   یالملل نیافغانستان و اسناد ب ران،یدر حقوق ا سمیترور

 *رزادهیدب درضایحم

 ***یدکتر حسن پوربافرانـ  **یآباد ده یدکتر احمد حاج

 چکیده
 1373شده را در قطعنامه  است که خواستگاه موضوع طرح یسخن از هنجارها و الزامات یالملل نیدر عرصه حقوق ب

 ونیاالتباع است( و کنوانس منشور ملل متحد، الزم 25موجب ماده  سازمان ملل متحد )که به تیامن ی( شورا2001)
شوم  دهیپد نیدر مبارزه با ا یشاهد عزم جد زین غانستان. در کشور افمییجو ی( م1999) سمیترور یمال نیمبارزه با تأم

 سمیترور یمال نیقانون مبارزه با تأم نی( در افغانستان و همچن1383) سمیترور لیتمو هیقانون مبارزه عل م؛یهست
 یآن با شرع و قانون اساس رتیِمغا ( که عدم1397) سمیترور یمال نیاصالح قانون مبارزه با تأم حهی( و ال1394)

مقاله که با الهام  نیا یها افتهیهستند.  سمیترور یمال نیدر مواجهه با تأم یقانون یها داده گریاست، د دهیاعالم نگرد
 دیدر سه حوزه موردمطالعه است، مؤ نیقوان یا که عبارت از مطالعه مقارنه یو شاخص حقوق اریمع نیتر از مهم

 گونه نیا توان یرا م ییواگرا قیاست؛ اما مصاد ینیتقن ثیاز ح نو افغانستا رانیا یفریحقوق ک نیب ینسب ییگرا هم
( ستیمشهود ن راداتیا نیا رانی)که در حقوق افغانستان و ا 1999 ونیدر کنوانس یفن راداتیاحصاء کرد: اول. داشتن ا

 یحواش بهپرداختن  -2 ون؛یدر نصّ کنوانس یکاف یعلم رانهیشگیِارائه اصول پ عدم -1هستند:  لیکه به قرار ذ
در  یحقوق بشر یها ستهیو با فیتکال قیدق ییجانما عدم -3جرم؛  نیِارائه متد الزم درمورد کشف ا موضوع و عدم

از وقوع اعمال  یریشگیپ یم برا. دوم. انجام اقدامات الزشده کیصورت تفک و محاکمه به بیتعق ق،یکشف، تحق
 تبادل اطالعات. قیازطر رهاکشو گریموقع به د به یازجمله دادن اخطارها یستیترور

 ها: کلیدواژه

 .یالملل نیجرم ب ،یستیسازمان ترور ،یمال نیتأم سم،یترور
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 مسئول سندهینو، رانیواحد قشم، هرمزگان، ا ،یدانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناس و جرم یفریحقوق ک یدکترا یدانشجو*

 Email: hrdabirzade.62@gmail.com 
 ایران  دانشگاه تهران، قم، یگروه حقوق، دانشکده حقوق، پردیس فاراب یعلم ئتیعضو ه ،یشناس دکترای حقوق جزا و جرم ار،یدانش**

 Email: adehabadi@ut.ac.ir 
 رانیو اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ا یگروه حقوق، دانشکده علوم ادار یعلم ئتیعضو ه ،یشناس حقوق جزا و جرم یدکترا ار،یدانش***

 Email: hpoorbafrani@ase.ui.ac.ir 



 
 

 آن از رفتبرون هایو راه زداییجرم هایچالش

 **نوبهار میدکتر رحـ  *یمحمد غفار

 چکیده:
قرار  رشیموردپذ یدر چهارچوب یحقوق هایدر نوع نظام یاخالق ـ  یفلسف یاز مبان یبرخوردار لیدل به زداییجرم

مقاله ضمن  نیاند. ا با آن مواجه است کمتر موردتوجه قرار گرفته زداییکه جرم هاییچالش حال نیگرفته است. باا
. جرمدینما یرا واکاو زداییجرم یرو شیپ هایچالشمعقول تالش کرده است  یدر چهارچوب زداییدفاع از جرم

 شده، زداییشدن رفتار جرم یو عاد وعیو متهمان، خطر ش گاندید به حقوق بزه بیمانند آس ییها با چالش زدایی
از  یبا فرهنگ حاکم بر جامعه و نگران زداییجرم یناسازگار ،یبه قربان یحقوق یطرح دعوا نیسنگ نهیهز لیتحم

 عیوس فیط انیاز م یکنترل اجتماع هایوهیش گریانتخاب د یو دشوار انگاریجرم نیگزیجا یکردهایرو ییناکارا
 یبرا یفریرکیغ یها نیتضم ینبیشیبا پ توانیپژوهش، م نیا یها افتهیروست. برابر  روبه یاجتماع هایکنترل

و اخالق در  لتیفض یضمن ارتقا ،یفریرکیغ نیعادالنه به قوان یحقوق موضوع دادرس میو تعم دگانید از بزه تیحما
 نظر داد. رضروریغ میاز جرا ییزدا به نفع جرم تیشد و درنها رهیمشکالت چ گونه نیجامعه بر ا

 ها: کلیدواژه
 حقوق متهم. ده،دیحقوق بزه ،یفریموضوعات ک ،یکنترل اجتماع ،ییزدا جرم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 رانیجنوب، تهران، ا واحد تهران ،یگروه حقوق، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناس و جرم یفریحقوق ک یدکترا یدانشجو*

Email: mohammad_ghaffari@pnu.ac.ir 
**

 مسئول سندهینو ران،یتهران، ا ،یبهشت دیدانشکده حقوق، دانشگاه شه اریدانش 

Email: r-nobahar@sbu.ac.ir 



 
 

 یفریک تیلئوالت انتساب مستحوّ

 الملل نیحقوق بآمر و مأمور در 

**رادیعسکر نیحسـ  *یقاسم زمان دیّدکتر س
 

 چکیده:
حق با قدرت »مفهوم  یخیطور تار ها دارد. به در مخاصمات کشورها، ملل و تمدّن شهیمافوق ر تیلئومفهوم مس

خصوص از  موضوع به نیشده است. ا هیاعمال، توج نیمجرمانه ا تیبدون توجه به ماه روز،یبا اقدامات دول پ« است
تجاوز بدون  یبرا، کارت سبز دول قدرتمند ینظام یو برتر دهیبه ثبوت رس یقرن هفدهم در مفهوم استعمار غرب

صورت  انیو توسط اروپائ ایخأل ازجمله در وستفال نیبرطرف نمودن ا یبرا یادیز یها بوده است. تالش ییپاسخگو
، 1800 یها ماند تا در سال یباق تیوضع نیاستعمارزده، ا یدر خارج از اروپا، در کشورها ن،یگرفته است. با وجود ا

 اشت.پا به عرصه وجود گذ «دولتعمل » هینظر
بار با  نیاول یدوباره مطرح شد. منشور نورمبرگ، برا یدو جنگ جهان انهیدر م تیولئِمس و عدم تیمسئول چالش

بر  یانیو سربازان قبل از مأمور بودن انسانند، نقطه پا« گردد تیموجب سلب مسئول تواند ینم یرسم تیموقع» کردیرو
 گذاشت. یتیمسئول یب

 نیمسئولند، چن زین ردستانیخود که در قبال اعمال ز نیفقط در قبال فرام منشور، فرماندهان نه نیا موجب به
 .ردیگ یدربرم زیرا ن استمدارانیبلکه س ستین انیخاص نظام تیمسئول

 :ها کلیدواژه
 .یالملل نیب یفریک وانیاساسنامه د ،یفریک تیآمر، مأمور، مسئول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س الملل، نیو ب یاستاد گروه حقوق عموم *

Email: zamani@atu.ac.ir 
 مسئول سندهینو ران،یتهران، ا قات،یواحد علوم تحق ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یاسیو علوم س اتیدانشکده حقوق، اله الملل، نیحقوق ب یدوره دکترا یدانشجو **

Email: askariradd@gmail.com 



 
 

 قیازطر یبانک میاز جرا یریشگیپ

 یاجتماع تیمسئول یارتقا

 **یغالم نیدکتر حسـ  *زادهیعل نیدکتر رام

 چکیده:
از آثار آن،  یکیاست که  یاز موضوعات مهم نظام بانکدار یکیعنوان  ها( به ها )بانک شرکت یاجتماع تیمسئول

 یخاص تیها از اهم در بانک یاجتماع تیمسئول یها اصول و مقرره یساز ادهی. پباشد یم یبانک میاز جرا یریشگیپ
شدن آن،  ییاست که درصورت اجرا یتیریمداصطالح  کی ،«یاجتماع تیمسئول» یبرخوردار است. درواقع الگو

 یبرا یبانک، تعهد واحد تجار یاجتماع تیمسئول ای (CSR)بود. درواقع  میخواه یو تخلّفات بانک میشاهد کاهش جرا
 نیاست و در ا تیفیبهبود ک یکار کردن با کارکنان، خانواده و جامعه برا قیازطر ندهیپا یمشارکت در توسعه اقتصاد

 یبه بررس یاجتماع تیعنوان استاندارد مسئول به 26000 زویو اصل اکواتور اشاره کرد. ا 26000 زویبه ا توان یراستا م
که  باشد یها م بانک یاجتماع یدنبال استانداردساز در ده اصل به زیها پرداخته و اصول اکواتور ن شرکت یها چالش

است  یتیریبحث مد آر، اس یس ایشرکت  یتماعاج تیمسئول. پس درواقع اند رفتهیآن را پذ یالملل نیبانک ب 68امروزه 
. نظام ردیمورداستفاده قرار گ تواند یم یاست و در حقوق بانک یریشگیسازکار پ رایوارد شده است، ز زیکه در حقوق ن

 یها کیتکن نیتر است که از مهم یمیخودتنظ یسازکار زیشرکت ن یاجتماع تیحاصل از مسئول یریشگیپ
 تیمسئول نییبا هدف تب ،یلیـ تحل یفیبر آن است به روش توص یمقاله سع نی. در اگردد یم وبمحس یفریرکیغ

 پرداخته شود. یبانک میاز جرا یریشگیبه نقش آن در پ ،یاجتماع

 ها: کلیدواژه
 .26000 زویاصل اکواتور، ا ،یبانک میجرا ،یاجتماع تیمسئول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 مسئول سندهینو ران،یا ل،یاردب ل،یواحد اردب ،یدانشگاه آزاد اسالم اریبانک رفاه کارگران و استاد یکارشناس حقوق ،یشناس و جرم یفریحقوق ک یتخصص یدکترا*

Email: lawyer921@gmail.com 
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ شناسی و جرم یفریحقوق ک استاد **

Email: Hossin.gholami@atu.ac.ir 



 
 

 لیمتهم از وک یحق برخوردار

 حقوق بشر ملل متحد تهیکم ةیدر رو

 *یرکالئیم یموسو یمصطف دیّس

 ***انیگلدوز رجیدکتر اـ  **دکتر باقر شاملو

 چکیده:
شناخته  تیرسم به یحقوق هایدر غالب نظام یفریک یدگیرس ندیمتهمان در فرا یبرا لیاز وک یامروزه حق برخوردار

به حق  المللنی. توجه حقوق بکندیم یریگیحقوق بشر پ ریحق را در کنار سا نیا زین المللنی. نظام حقوق بشودیم
 المللینیب یفریک وانیهمچون د المللینیمحاکم ب آنکهدر دو سطح صورت گرفته است: نخست  لیاز وک یبرخوردار

حق  نیا یخود از اعطا یملّ یحقوق هاینظام در هادارند و دوم آنکه دولت یخود مرع هیضابطه را در قواعد و رو نیا
 دهنمو سیتأس ینهادها و ارکان ،یحداقل یارهایمع نیا نتضمی منظوربه المللنیبه متهمان قصور نورزند. حقوق ب

 لی( تشک1966) یاسیو س یحقوق مدن المللینیب ثاقیموجب م حقوق بشر است که به تهینهادها کم نیاز ا یکیاست. 
. دینما یحقوق بشر واکاو تهیکم هیرا در رو لیاز وک یدنبال آن است که حق برخوردار شده است. مقاله حاضر به

نموده و از حق دفاع مندرج در  جادیتوسعه ا لیاز وک یدر حوزة حق برخوردار تهینوشتار آن است که کم نیبرآمد ا
 .دآییاز ملزومات آن نائل م یاریبا بس لیاز وک یبه حق برخوردار ثاقیم

 ها: کلیدواژه
 حقوق بشر. تهیکم ه،یعادالنه، رو یحقوق بشر، دادرس ل،یاز وک یحق برخوردار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 رانیواحد گرگان، گلستان، ا ،یگروه حقوق، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناس و جرم یفریحقوق ک یدکترا یدانشجو  *

Email: s_mostafa_mo@yahoo.com 
 مسئول سندهینو ران،یتهران، ا ،یبهشت دیدانشکده حقوق، دانشگاه شه ،یشناس و جرم یفریحقوق ک اریدانش **

Email: b_shamloo@sbu.ac.ir 
**

 رانیواحد گرگان، گلستان، ا ،یگروه حقوق، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناس و جرم یفریستاد حقوق کا 
Email: miramts@yahoo.com 



 
 
 

 نظارت قضایی در مرحله یقیتطب یبررس

 کیفری ایرانتحقیقات مقدماتی در دادرسی 

 المللی و دیوان کیفری بین

 **یلیاردب یدکتر محمدعلـ  *یعبد نیدکتر حس

 چکیده:
 ،«یاحترام به اصول اخالق»و « حقوق بشر تیرعا»منصفانه در کنار ارکان  یدادرس دهنده لیتشک یها از جنبه یکی

بسته و باز بر  یِحاضر دو الگو حال در یلحاظ ساختار است. به یفریک یدادرس نییآ ندیوجود ساختار مناسب در فرا
 ای)دادستان  یمقدمات قاتیمرحله تحق یمتصدّ مقامبسته،  یمختلف حاکم است. در الگو یکشورها یفریک یدادرس

 انددر تعارض شانیا یو آزاد یخصوص میداشته و با حق افراد به حر ییکه جنبه قضا یبازپرس(، در انجام اقدامات
مستقل و  ییمقام قضا ارینداشته و اقدامات فوق در اخت یاریمنازل و قرار بازداشت موقت(، اخت شتفتی دستور مانند)
نداشته است.  یمرتبط با جرم دخالت لیدال یآور و جمع قاتیام تحققرار دارد که خود در انج یگریطرف د یب

 وانید ی. الگودینما یم یریگ میخود درمورد اقدامات فوق تصم قات،یتحق یباز، مقام متصدّ یدر الگو که یدرحال
 «یشعبه مقدمات»با عنوان  ینظارت نهاد تدر اقدامات فوق، تح وانیاز آن جهت که دادستان د یالملل نیب یفریک

 یدادرس نییباز بوده است. در قانون آ یهمواره الگو یرانیا یالگو که ی. درحالشود یبسته محسوب م یقرار دارد، الگو
 ییتنها جز درموارد معدود، به ران،یشده است. به آن معنا که بازپرس در ا رفتهیباز پذ یالگو زین 1392مصوب  یفریک

 ران،یا یاعتراض است. درواقع، دادرس او قابل میتصم تاًیکرده و نها یریگ میبازداشت افراد تصم ای یحق آزاد بهراجع 
مواقع  یدر برخ زیکه دادستان ن شود یتر م پررنگ یزمان رادیا نیناظر بر اقدامات بازپرس است. ا ییفاقد نهاد قضا

. تحقق دینما یریگ میحقوق افراد تصم نیجع به ارا تواند یم یفریک یدادرس نییقانون آ 302ماده  ریغ میازجمله جرا
 وانید یاست و الگو رانیبسته در ا یالگو جادیبسته مستلزم ا یبه الگو یجهان لیتما زیمنصفانه و ن یدادرس نیمواز

 ب میشود.راهگشا محسو رانیا یمناسب برا یفریک یدادرس یدر طراح یالملل نیب یفریک
                                  

 ها: کلیدواژه
 .یالملل نیب یفریک وانید ،یمقدمات قاتیتحق ،یحق آزاد ،یخصوص میباز، حر یبسته، الگو یالگو

 
 
 
 

                                                      
 رانیتهران، ا قات،یواحد علوم تحق ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یاسیو علوم س اتیدکترا، دانشکده حقوق، الهآموخته  دانش *

Email: h.abdi1392@gmail.com 
 مسئول سندهینو ران،یتهران، ا ،یبهشت دیدانشکده حقوق، دانشگاه شه ،یشناس و جرم یفریاستاد گروه حقوق ک **

Email: m-ardabili@sbu.ac.ir 



 
 
 

 رانیدر ا یاختصاص یفریک یها بر دادگاه ینقد

 **یدکتر محمد آشورـ  *یدهقان یعل

 چکیده:
 یالملل نیها را که در اسناد ب افراد درمقابل دادگاه یاصل تساو تیممکن است رعا یاختصاص یها دادگاه لیتشک

را منع  یاختصاص یها دادگاه سیاسناد تأس نیقرار گرفته است، به مخاطره اندازد. ا دیمربوط به حقوق بشر موردِتأک
 ی. هرچند در بادباشد یها م و منصفانه در آن دادگاه عادالنه یدادرس یها مؤلفه تیشده رعا دیاما آنچه تأک کند؛ ینم

 کنیل کند؛ یدرمقابل دادگاه را نقض م یحق برابر یاختصاص یها وجود دادگاه ای لیکه تشک رسد ینظر م به نیامر چن
 یکه در قبال جامعه دارند و تخصص یفیخاص و تکال طیلحاظ شرا اقشار جامعه به یدرخصوص برخ رسد ینظر م به

 یعادالنه ضرور یدادرس یو استانداردها ارهایمع نیبه شرط تضم یمراجع نیآنان، وجود چن یارتکاب میبودن جرا
 یدرصورت یاختصاص یها دادگاه ریوجود دارد. نسبت به سا ییها دادگاه نیدر اکثر کشورها چن نکهیباشد، کما ا

 یها عادالنه مشابه با دادگاه یضوابط دادرس هیکه کل تدرمقابل دادگاه دانس یِنقض برابر آنها را عدم لیتشک توان یم
 یاختصاص یها نسبت به دادگاه انهیگرا تحول یکردیرو رانیا یفریک یدادرس نییشود. قانون آ تیدر آنها رعا یعاد

 نییرا تابع آ یانقالب و نظام یها نموده است و دادگاه کینزد یاتهام وهیها را به ش دادگاه نیدر ا یدگیداشته و رس
 میجرا شیدرجهت افزا 1392مصوب  یفریک یدادرس نییقرار داده است. قانون آ یعموم یفریک یها دادگاه یدادرس

 یدگیدادگاه را تابع مقررات عام رس نیادر  یدگیرس کنیانقالب گام برداشته است؛ ل یها دادگاه تیواقع در صالح
 یفریک یدادرس نییو قانون آ یالملل نیبر اسناد ب هیبا تک رانیا یاختصاص یها مقاله دادگاه نیقرار داده است. در ا

 .ردیگ یقرار م یموردنقد و بررس

 ها: کلیدواژه
 .یا و منطقه یالملل نیاسناد ب ،یفریک یدادرس نییعادالنه، قانون آ یدادرس ،یاختصاص یها دادگاه

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 سندهینو ران،یتهران، ا قات،یواحد علوم تحق ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یاسیو علوم س اتیدانشکده حقوق، اله ،یشناس و جرم یفریحقوق ک یدکترا یدانشجو *
  مسئول

Email: dehghanidad@ymail.com 
تهران،  قات،یواحد علوم تحق ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یاسیو علوم س اتیدانشکده حقوق، اله یفری)استاد راهنما(، گروه حقوق ک یشناس و جرم یفریستاد حقوق کا **
 Email: m-ashouri@srbiau.ac.ir            رانیا



 
 
 
 

 یعوامل داخل یشناخت جرم یبررس

 تیبشر هیعل میمؤثر بر ارتکاب جرا

**آبادیده یحاج یدکتر محمدعلـ  *خندانگل رایدکتر سم
 

 چکیده:
هستند که  یالعاده خشونت جمع فوق یها و صورت یفریک الملل نیفاحش حقوق ب یها نقض تیبشر هیعل میجرا

 نیمحاکمه و مجازات مرتکب ب،یاما ازآنجاکه تعق ؛اند ها به آنها توجه نداشته مختلف، مدت لیشناسان به دال جرم
درجهت شناخت علل و  میجرا نیا یشناخت جرم یرستاکنون از ارتکاب مجدد آنها مانع نشده است، بر م،یجرا گونه نیا

 استیس کیبه  یابیدست زیدر مقابله آگاهانه با آنها و ن یفریعدالت ک یبرا یکمک مؤثر تواند یعوامل ارتکاب آنها م
 نیمؤثر بر ارتکاب ا یمقاله عوامل داخل نیاساس در ا نیباشد. بر هم میجرا گونه نیاز ا یریشگیمؤثر در پ ییجنا
سخت  طیشرا ،یفرهنگ ینقش دولت حاکم، ساختارها یبررس ،یاند. از عوامل داخل قرار گرفته یم موردبررسیجرا

 است که به آنها پرداخته شده است. میجرا نیا ییدآیدر پد یو نقش رسانه ملّ یزندگ

 ها: لیدواژهک
 .یرسانه ملّ ،یسخت زندگ طیشرا ،یدولت، ساختار فرهنگ ت،یبشر هیعل میجرا

  

                                                      
 مسئول سندهینو ران،یا ن،یخم ن،یواحد خم یدانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناس گروه حقوق جزا و جرم اریاستاد  *

Email: s.golkhandan@gmail.com 
 رانیدانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ا ،یشناس گروه حقوق جزا و جرم اریدانش **

Email: dr_hajidehabadi@yahoo.com 



 ونیکنوانس سینو شیپ یبررس

 تیبشر هیعل اتیمنع و مجازات جنا

 **اکبرنژاد ینیحس هیدکتر حورـ  *اکبرنژاد ینیدکتر هاله حس

 چکیده:
 یفریدر تحوّل نظام عدالت ک یاقدام مؤثر ت،یبشر هیعل اتیمنع و مجازات جنا ونیکنوانس بیو تصو نیتدو

حقوق  ونیسیکم 2017. در سال دیآ یشمار م به یفریک  یمقابله با ب یبرا یملّ ییقضا یها نظام تیو تقو یالملل نیب
در  سینو شیو مفاد پ نهیشیمقاله، پ نیارائه نمود. در ا راماده  15مشتمل بر مقدمه و  ونیکنوانس سینو  شیپ الملل،  نیب

سند آن  نیدر رابطه با ا یدیقرار خواهد گرفت. سؤال کل یلیتحل یموردِبررس یفریک الملل  نیحقوق ب یچهارچوب کلّ
 نیا دیجد یو دستاوردها بیضرورت تصو ،یفریک یالملل نیب وانید سیاساسنامه رم و تأس بیتصو رغم  یاست که عل

نقاط قوت و ضعف  یبا اساسنامه رم، شاهد برخ ونیکنوانس سینو شیپ یقیتطب یدر بررس باشد؟  یم  معاهده چه 
 یبا مشارکت و همکار ونیسیاند. در مجموع اقدام کم قرار گرفته یموردِبررس لیتفص بهمقاله  نیکه در ا میهست

 تیبشر هیعل اتیارتکاب جنا تیها در ممنوع  دولت عهدت ییشناسا یدر راستا یالملل نیب گرانیباز گریها و د  دولت
و  نینحو مطلوب تأم به اتیجنا نیو مجازات ا یریشگیمؤثر است تا هدف پ یگام یالملل  نیقاعده آمره ب کیعنوان  به

 گردد. دیتمه

 ها: کلیدواژه
 .تیاساسنامه رم، مسئول ،یانگار جرم ون،یکنوانس سینو شیپ ت،یبشر هیعل اتیجنا

  

                                                      
 مسئول سندهینو ران،یا ن،یقزو ،ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب ،یگروه حقوق، دانشکده علوم اجتماع اریاستاد  *

Email: akbarnejad@soc.ikiu.ac.ir 
 رانیمدرس، تهران، ا تیدانشکده حقوق، دانشگاه ترب ار،یاستاد **

Email: Horiehhosseini@modares.ac.ir 



 یبریسا میجرا ةنیمتقابل درزم ییمعاضدت قضا

**یسیرئ الیدکتر لـ  *آباد نرج یتوقان نظام
 

 چکیده:
است.  یبریسا ۀمجرمان یها تیمربوط به فعال یها به داده یمستلزم دسترس یبریسا میجرا ییجو یو پ بیتعق
 یسرور ای ستمیس یجرم هستند بر رو ةبالقو ۀموردنظر که درواقع ادلّ یا انهیرا یها ممکن است داده حال نیدرع

 تواند یها م به آن داده قیتحق نیمأمور یرسصورت دست نیقرار داشته باشند. در ا گرید یدولت یمستقر در قلمرو
 ی. همکارردیبا آن دولت صورت گ یالملل نیب یهمکار قیازطر نکهیدولت مزبور گردد مگر ا تیموجب نقض حاکم

 یشده برا مرسوم و شناخته یروش یی. معاضدت قضاردیگ یصورت م ییاغلب در چهارچوب معاضدت قضا نهیزم نیدرا
 ییمعاهدات قضا ،یا انهیرا یها و داده یبریسا یفضا یها یژگیاست اما و یفریک موردر ا یالملل نیب یهمکار

و ابعاد  راتیتأث نیا یمقاله درصدد روشن ساختن چگونگ نیقرار داده است. ا ریتأث را تحت  یبریسا میجرا ۀنیدرزم
 ییاز معاضدت قضا تفادهاس افتنی تیموجب اهم یا انهیرا یها و داده یبریسا یفضا یها یژگیمختلف آن است. و

 یالملل نیب یهمکار نیشده و همچن ییاز معاضدت قضا یدیاشکال جد جادیا زیو ن یبریسا میمبارزه با جرا ۀنیدرزم
 مواجه ساخته است. یرا با مشکالت ییمعاضدت قضا قیازطر

 ها: کلیدواژه
 .یفرامرز یها به داده یدسترس ،یکیالکترون ۀادلّ ،یا انهیرا یها داده ،ییمعاضدت قضا ،یبریسا میجرا

  

                                                      
 رانیو حقوق، دانشگاه آزاد واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا یحقوق، دانشکده علوم انسان یدوره دکترا یدانشجو  *

Email: toghan_nezami@yahoo.com 
 مسئول سندهینو ران،یواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا یو حقوق، دانشگاه آزاد اسالم یدانشکده علوم انسان اریدانش **

Email:raisi.leila@gmail.com 
  



 کنندگان قانون مجازات استفاده لیتحل

 از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز رمجازیغ

   بر حوزه آب و فاضالب دیبا تأک

**یحسن شهروـ  *صدف داورپور
 

 چکیده:
که  یا گونه ها گشته، به انسان یزندگ ریناپذ ییو جدا یهمچون آب، برق، گاز و ... جزء ضرور یامروزه خدمات عموم

 میو تعدّد جرا ییگسترده جامعه از سو ازین نی. با ارسد ینظر م خدمات ناممکن به نیاز ا یمند بدون بهره یزندگ یحت
و  شود یاحساس م شیازپ شیب رانهیسختگ یها و مقابله رانهیشگیبه اقدامات پ ازین گر،ید ییحوزه از سو نیدر ا

از  یکیبه  یو اختصاص یصورت مورد به ایوضع نموده است که  یمتعدّد نیقوان خصوص نیدرا زین رانیقانونگذار ا
ا یآب، برق، گاز و مخابرات کشور و  ساتیکنندگان در تأس اند، مانند قانون مجازات اخالل خدمات مرتبط بوده نیا

مورد از خدمات  نیمرتبط با چند میبه جرا یقانون مجازات اسالم راتیبخش تعز 660مانند ماده  یدرموارد معدود
قانون مجازات  ،یخدمات عموم نۀیاراده قانونگذار درزم نیمانند آب، برق و ... پرداخته است. آخر یعموم

 ها، یکاست رغم یکه عل باشد یم 10/03/1396از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز مصوب  رمجازیکنندگان غ استفاده
داشته است. در  نیشیپ نیو ابهامات قوان ترادایا یو رفع برخ نیدر روزآمد کردن قوان ینقش مهم راداتیابهامات و ا

 .میبر حوزه آب و فاضالب بپرداز دیبا تأک بیتصو قانون تازه نیا یتا به بررس میپژوهش بر آن نیا

                       
 ها: کلیدواژه

 آب، فاضالب. ،یخدمات عموم رمجاز،یانشعاب غ رمجاز،یکنندگان غ استفاده

 

                                                      
*

 مسئول سندهینو ران،یشرکت آب و فاضالب استان سمنان، سمنان، ا یارشد، کارشناس حقوق یکارشناس 
Email: s.davarpour@gmail.com 

 رانیشرکت آب و فاضالب استان سمنان، سمنان، ا یحقوق ریدکترا، مد یدانشجو **
Email: shahravihasan@gmail.com 


