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 عناوین فهرست

   ران؛ اصول حکومت قانونیا ین قانون اساسیعناصر نخست

 یسلطان ناصر دیّس دکتر

 ن کاریادین اصول و حقوق بنیتأم

 یرحمان زهره دکتر

ر آن بر یحقوق بشر و تأث یالملل نیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بیبر س یلیتحل

 یحقوق فرهنگ یارتقا

 یکرم یموس ـ یفضائل یمصطف تردک

در حقوق  یت فکریمالک یتدار در دعاوین دادگاه صالحیین در تعینو یکردهایرو

     یالملل خصوص نیب

 یانینظر لوفرین

 یالملل نیب یها ونیران با کنوانسیا یاسالم یجمهور یحقوق یها ا و حل تعارضیفقه پو

   سال 18ر یدر سن ز یم ارتکابیجهت جرا رامون منع اعدام افراد بهیپ

 یمانیا زهرا ـ یعروج یعل ـ یمحبعل نیرحسیام

 یمذهب ینابردبار ینة الغایحقوق بشر درزم ییوان اروپایة دیرو

 دیجاو احسان دکتر ـ پور صادق اوشیس

 در خود سند ید تجارلزوم انعکاس مفاد سن یبررس

 عطار یمعنو محمدجواد ـ پور بزرگ یعل

 یاسناد در حقوق اعتبارات اسناد یضوابط حاکم بر بررس

 یاران یشجاع دیسع دکتر ـ یلسان مهسا

 یدرمان یپزشکان و نهادها یتعهدات حقوق  ن گسترةییدر تع ینقش داللت التزام

 یخالد یعل



 

        یگاه نفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماعیجا یبررس

 یلیوک یمهد ـ یکاردوان راحله دکتر

           ناز آ یریشگیپ یو راهکارها یزن ة برچسبینظر یبرمبنا ییقضا یشناس یقربان

 یغالم اله ینب دکتر ـ پارسا نیمحمدمت ـ یشاهپور نهیتهم

قانون مجازات  1به بند الف ماده  یاختصاصی: با نگاه یفریف کین مدل توصییتب

 یتصادگران در نظام اق اخالل

 ینیحس نیحس دیّس دکتر ـ خادر یخباز طاهره  دهیّس

 یدر تحقق اقتصاد مقاومت یت صنعتیت از حقوق مالکیر حمایتأث

 یشاکر زهرا دکتر ـ یدکی یلیاسماع ثمیم

متحده  االتیا یقیال: مطالعة تطب مسئولیت انضباطی قضات در نظام حقوقی کامن

  آمریکا، کانادا و انگلستان

 شهربابکی زاده عبداله آزاده دکتر

 ل انفالیست بر حکم تحلیز طیتقدّم مقررات حقوق مح یبررس

 این یمسعود محمد دکتر

      1394حل اختالف مصوب  یقانون شورا یها یرامون نوآوریپ یتأماّلت

 یمرلی صالح دکتر ـ پور قربان هیمرض

 شوند یکه در محل کار مرتکب م یمی: زنان و جرایصورت قهیبر مقالة جرم  یلیتحل

 هاموند مارگارت :نگارنده

 یابوالحسن سالمه دکتر ـ  ییکما میمر :لیتحل و ترجمه

 یحقوق یاشتراک مجله پژوهشها  درخواست یراهنما



 

 ران؛یا یقانون اساس نیعناصر نخست

   اصول حکومت قانون

 *یناصر سلطان دیّدکتر س

 :چکیده
در دو سده  یاریبس یها دارد و تالش یخیسابقه تار رانیدر ا یخواه مشروطه شهیاند

 الیکه خ یانجام شده است. از هنگام یمبارزه با خودسر یگذشته برا
 در ها مهار قدرت الحد حکومت یابزارها نیتر از مهم یکیعنوان  به ونیطوسیکنسط
و سپهساالر از  ریرکبی. امافتیرواج  زین رانیموضوع در ا نای شد، شناخته جهان

عنوان  به یافتادند و قانون اساس یقانون اساس نیبودند که به فکر تدو یکسان نیاول
 یها را جلب کرد. هرچند تالش شانیمبارزه با استبداد توجه ا یاز سازکارها یکی

 نیاول نکهیفکر رها نشد تا ا نیبا قتل او ناتمام ماند اما پس از او دامن ا ریرکبیام
خان مستشارالدوله فراهم شد.  وسفی رزایم یمردیبا پا یقانون اساس طرح

اند که  توجه کرده یاز اصول قانون اساس یا دهیطرح به زبده و گز نیا سندگانینو
 یبعد باشد. توجه به مفهوم یها گام یبرا یا نهیزم توانست یختصار آن ما رغم یعل

 تواند یاند، م و اصول حکومت قانون داشته یمتن از قانون اساس نیا سندگانیکه نو
گنجانده شده که  یمیمتن مفاه نینهاد مؤثر باشد. در ا نیآنان از ا افتیدر فهم در

 کند یرا آشکار م رانیا یخواه مشروطه یخیتار میمفاه یاست و برخ حیتوض ازمندین
و  یراثیم نیبوده است. توجه به چن رانیدر ا جیرا یکه کمتر محل توجه حقوق اساس

توسعه حقوق  یرو شِیپ یها از راه یکی یحقوق اساس یها بازتاب آن در درس
   است. رانیا یاساس

 :ها کلیدواژه
 .یحقوق اساس خیتار عه،یود عت،یشر ،یقانون اساس

                                                                                                                             
 رانیدانشکده حقوق، دانشگاه تهران، قم، ا ،یفاراب سیپرد ،یو عموم الملل نیگروه حقوق ب اریاستاد *

Email: naser.soltani@ut.ac.ir 



 

 کار نیادیاصول و حقوق بن نیتأم

 *یزهره رحماندکتر 

 چکیده:
 یطراح ازمندین گر،ید یدر مباحث مربوط به حقوق کار، مانند هر مقوله حقوق بشر

 یو حقوق یکه بر ضرورت و الزام اخالق یا هی. نظرمیباش یها م در باب حق یا هینظر
 نیادیارزش قواعد و اصول بنوجود و  کننده هیداشته باشد و توج دیمقررات کار تأک

محو  یعنیحقوق کار  یو مبان اتیدر ح رگذاریأثدر چند حوزه مهم و ت ژهیو کار، به
شناخته  تیرسم و انجام اعمال شاقه، به یدر استخدام و مزد، لغو کار اجبار ضیتبع

 یارهایمع نکهیباشد. ا یجمع و مذاکرات دسته یصنف یها هیها و اتحاد شدن تشکّل
 است یموضوع روند، یشمار م جزء حقوق بشر به زان،یکار تا چه م یللالم نیب

کار،  نیادیبن های نامه اما مطمئناً مفاد و مضمون مقاوله ز،یبرانگ موردِاختالف و چالش
همه  یبرا لیدل نیبوده و به هم یحقوق بشر یارهایاصول و مع انگریب یروشن به

 های نامه که به مقاوله ییورهاکش یکار، حت یالملل نیعضو سازمان ب یکشورها
                                                                     است. آور مذکور ملحق نشده باشند، الزام

 :ها کلیدواژه
 یآزاد ،یدر استخدام، مزد برابر، لغو کار اجبار ضیکار، محو تبع نیادیحقوق بن

   .یجمع تشکّل و مذاکرات دسته

                                                                                                                             
 رانیا الن،یگ ،یواحد بندر انزل ،یگروه حقوق، دانشگاه آزاد اسالم اریاستاد *

  Email: rahmani@iaubanz.ac.ir 



  

  

 تحول مفهوم فرهنگ در ریبر س یلیلتح

 آن بر ریحقوق بشر و تأث یالملل نینظام ب

 یحقوق فرهنگ یارتقا

 **یکرم یموسـ  *یفضائل یدکتر مصطف

 :چکیده
به آن وابسته  یانسان اتیبشر بوده و ح یو جمع یفرد ستیز یاتیفرهنگ عنصر ح

است و بدون  یبشرجامعه  یو حقوق یاخالق رهیسامانه و س یریگ است و بستر شکل
 الملل، نیمفهوم در عرصه حقوق ب نی. استین نییو تب فیتعر قابل یحق چیآن ه

 گردد یمطرح م یحقوق فرهنگ انحقوق بشر و گفتم یالملل نیاز همه در نظام ب شیب
کار رفته است. مقاله  به یمتفاوت یها انیو در ب یالملل نیب یِو در اسناد مختلف حقوق

مطالب  یو با روش گردآور یلیـ تحل یفیتوص یا وهیبه ش حاضر بر آن است تا
 یالملل نیتحول مفهوم فرهنگ در نظام ب ریس یبه بررس ،یا صورت کتابخانه به

نشان  شیپو نیبشر بپردازد. ا یحقوق فرهنگ یآن با ارتقا وندیحقوق بشر و پ
 ریسازمان ملل متحد تاکنون، مفهوم فرهنگ سه تعب سیکه از زمان تأس دهد یم

مثابه  مثابه فرهنگ نخبگان، فرهنگ به را تجربه کرده است: فرهنگ به یتکامل
از توجه  یحاک لروند رو به تکام نی. ایمثابه سبک زندگ فرهنگ عامه و فرهنگ به

 جهیو درنت یکنون الملل نیدر حقوق ب یتنوع فرهنگ ندهیفزا تیروزافزون به اهم
 بشر است. یحقوق فرهنگ یارتقا

 :اه کلیدواژه
 .یتنوع فرهنگ ،یحقوق بشر، سبک زندگ الملل نینظام ب ،یفرهنگ، حقوق فرهنگ

                                                                                                                             
 مسئول سندهینو ران،یدانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ا الملل، نیگروه حقوق ب اریدانش* 

Email: m-fazaeli@qom.ac.ir 
Email: fazaeli2007@gmail.com 

  رانیدانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ا ،یعموم الملل نیحقوق ب یدکترا یدانشجو **
Email: mosakarami136767@gmail.com 



 

 

 تداریدادگاه صالح نییدر تع نینو یکردهایرو

     یخصوص الملل نیدر حقوق ب یفکر تیمالک یدر دعاو

 *یانینظر لوفرین

 :چکیده
الف کرده است. برخ دایپ یادیز اریبس تیافراد اهم یامروز ثمره فکر یایدر دن

افراد  یکیزیاز اموال ف تیحما یخود را برا شتریاهتمام ب حقوقی قواعد که ها گذشته
 یاست. دعاو افتهی یروزافزون تیافراد اهم یدستاوردها و اموال فکر دند،یورز یم

باشد، وارد بحث  یعنصر خارج یدارا اگر ژهیو موضوع به نیشده درمورد ا مطرح
قرار گرفته  یحقوق نیمحل بحث دکتر اریبسکه  شود یم یخصوص الملل نیحقوق ب

موضوع  نیبه ا ریاخ یها در سال نهیزم نیدرا یالملل نیب یجمع یها نیاست. دکتر
 نیشده در ا مختلف مطرح یکردهایبر آن دارد که به رو یمقاله سع نیاند. ا پرداخته

نامناسب  لیدل به یکه درموارد کند یم هیها توص به دادگاه کردیرو کیبپردازد.  ناداس
 که ی. درحالندیخود را در پرونده رد نما تیصالح یارتباط کاف بودن دادگاه و عدم

ها با  دولت نیب تیاختالف در صالح دیاز آن است که با یحاک دتریجد کردیرو
وفصل گردد. با کمتر  کشورها حل گرید یها و توجه به دادگاه یالملل نیب یهمکار

 رسد ینظر م به خ،یدر طول تار یفکر تیه مالکها در حوز دولت تیشدن نقش حاکم
 وهی)درمقابل ش یحقوق وهیو ش ییبه بحث فردگرا شتریدوم با توجه ب کردیکه رو

 تیاهم ،یفکر تیدادگاه در حوزه مالک تیمقررات صالح نی( در تدویاصول
 دا کند.یپ یتر افزون

 :ها کلیدواژه
 .نیدکتر پو،یاختالف، وا تدار،یدادگاه صالح ،یفکر تیحقوق مالک

                                                                                                                             
  رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشکده حقوق، دانشگاه شه الملل، نیحقوق ب یدوره دکترا یدانشجو *

Email: nazaryanin@yahoo.com 



 

 رانیا یاسالم یجمهور یحقوق یها و حل تعارض ایفقه پو

 منع اعدام افراد رامونیپ یالملل نیب یها ونیبا کنوانس

   سال 18 ریدر سن ز یارتکاب میجهت جرا به

 *یمحبعل نیرحسیام

 ***یمانیزهرا اـ   *  * یعروج یعل

 :چکیده
ازجمله حقوق  ،یاسیو س یق مدنحقو یالملل نیب ثاقیبر اساس م اتیحق ح

( اتی)حق ح 6ماده  ثاق،یم 4. بند دو ماده شود یمحسوب م یو تخطّ عدول رقابلیغ
سخن  اتیالبته از منع مطلق مجازات سالبه ح 6. ماده داند یم عدول رقابلیرا غ

حفظ  یطیشرا تیو با رعا میراج نیتر یجدّ یو آن را صرفاً برا آورد ینم انیم به
مطلق اعدام افراد کمتر از  تیخود از ممنوع 5در بند  گریاز طرف د کنی. لکند یم

 یاز موارد تعارض جمهور یکی. آورد یم انیم هجده سال و زنان باردار سخن به
مجازات سالبه  یبحث حداقل سن کودک برا ها، نامه مانیپ نیبا ا رانیا یاسالم

اما آنچه  داند؛ یم یهجده سالگ انیآن را پا یبشر جهان وقاست که حق اتیح
در نظر  یفریک تیسن قبول مسئول یبرا عه،یفقه ش یقانونگذاران ما برمبنا

 نهایپسران است. ا یبرا یدختران و پانزده سال قمر یبرا یاند، نه سال قمر گرفته
است که برخالف اهل تسنّن که بعد از امامان چهارگانه باب اجتهاد را  یهمه درحال
در  رهیعرف و س یباال گاهیاجتهاد و جا ،ییایبه پو عهیفقه ش یژگیو دانند، یمسدود م

 یموجود در رابطه با موضوع بلوغ و خروج فرد از دوران کودک یفقه لیآن است. دال
همه دست  نهایبلوغ و رشد، تفاوت قائل است و ا نیب میکر متنوع است و قرآن اریبس

                                                                                                                             
 ران،یتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س الملل، نیحقوق ب یکتراد یدانشجو* 

 Email: a.h.mohebali@gmail.com مسئول سندهینو
  رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س الملل، نیحقوق ب یدکترا یدانشجو  *  * 

Email: a.orooji@gmail.com 

 Email: zahra.imani58@yahoo.com  رانیسطح سه جامعه الزهرا، قم، ا ***



 

 یریجلوگ یحقوق بشر هیو روعرف  کیگذارد تا بتواند از تعارض با  یرا باز م هیفق
    .دکودکان، همان هجده سال قرار ده یفهم عواقب جرم را برا یکند و مبنا

 ها: کلیدواژه

 اعدام نوجوانان. ،یحقوق داخل ا،یفقه پو ،یحقوق کودک، اسناد حقوق بشر



 

 حقوق بشر ییاروپا وانید ةیرو

 یمذهب ینابردبار یالغا نةیدرزم

**دیدکتر احسان جاوـ  *پور صادق وشایس
 

 چکیده:
آن  لیبه مفهوم مذهب و تبد انهیتجدّدگرا کردیرو ت،یمهمّ بشر یاز دستاوردها یکی

 یبوده است. حق بر آزاد یذاتاً شخص یمانیبه ا یدولت اریع تمام استیس کیاز 
و  یجهان یاست که در اسناد حقوق بشر یبشر نیادیمذهب در زمرة حقوق بن

اذعان داشت اوالً  دیبا حال نیقرار گرفته است؛ باا تیو حما ییموردِشناسا یا قهمنط
ها  دولت رشیمشروط به پذ یالملل نیدر عرصه ب اش یو ذات حقوق تیماه لیدل به

 ،یاسیس طیبه شرا مختلف نسبت به آن باتوجه یها دولت کردیرو اًیبوده و ثان
 تیحق در اروپا تحت حما نی. اباشد یحاکم بر آنها متفاوت م یو فرهنگ یاجتماع
حقوق  ییاروپا وانید یعنیآن  کننده نیحقوق بشر و نهاد تضم ییاروپا ونیکنوانس

ها در  دولت یالملل نیتعهدات ب یتا ضمن بررس میپژوهش برآن نیبشر قرار دارد. در ا
 وانید هیحقوق بشر، رو ییاروپا وانید یآرا لیمذهب، با تحل یاز آزاد تیحوزه حما

 یابیمذهب ارز یحق بر آزاد دیتحد و نییو تب یمذهب ینابردبار یالغا نةیرا درزم
 یها یریدرگ لیدال نیتر یمیاز قد یکی یمذهب  ی. ازآنجاکه نابردبارمیینما

در کاهش  تواند یم ییاروپا وانید یعمل هیاز رو یاست، الگوبردار یالملل نیب
  مؤثر و سازنده باشد. یا و منطقه یالملل نیب تیصلح و امن یبرخوردها و ارتقا

 ها: کلیدواژه                          
 ونیحقوق بشر، کنوانس ییاروپا وانید ،یمذهب یمذهب، نابردبار یحقوق بشر، آزاد

 .حقوق بشر ییاروپا

                                                                                                                             
واحد مراغه،  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان الملل، نیحقوق ب ارشد یآموخته مقطع کارشناس دانش *
 Email: siavash.sadeghpoor1393@gmail.com  رانیا ،یشرق جانیآذربا

 ،یشرق جانیواحد مراغه، آذربا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان الملل، نیوق بگروه حق اریاستاد **
 Email: e.javid897@gmail.com مسئول سندهینو ران،یا



 

 لزوم انعکاس مفاد یبررس

 در خود سند یسند تجار

 **عطار یمحمدجواد معنوـ  *پور بزرگ یعل

 :چکیده

همچون سفته، چک و برات را  یاسناد تجار یقانونگذاران به طرق متنوع
است.  یبا اسناد مدن یامر تفاوت مهم اسناد تجار نیقرار دادند. علت ا تیموردِحما

عنوان  که به یا برگه ایپرسش است که آ نیمقاله پاسخ دادن به ا نیا یهدف اصل
استفاده  یاز سند تجار یضمانت، جدا ای یسیمنظور ظهرنو به یاضاف یا برگه

 یده رو خواستار پاسخ شیمقاله پدر واقع  ر؟یخ ایاز اعتبار برخوردار است  گردد، یم
 تینوع برگه است تا با استفاده از منابع موجود کشف گردد که ماه نیا تیبه ماه

 ایدارد  یآور جنبه الزام گونه چیاصالً ه نکهیا ایو  یمدن ایاست  یبرگه تجار نیا
طرف  یبرا مهیرا در برگه ضم یحقوق ای فیتکال نیاز طرف یکیمثال اگر  یراب ر؟یخ
 رسد ینظر م ها به چه اندازه است. به نوشته نیآور ا سند مقرر کند، قدرت الزام گرید

 توان یمقنّن م یاتخاذشده ضمن کردیو رو یقانونگذار طیشرا ،یبه وضع فعل باتوجه
 یرو سع شیکرد. در مقاله پ یتلق یتجار روام یبرگه را حداقل در برخ نیا تیماه

که ممکن است در سند درج شود، به  یا یاعمال تجار حیو تشر حیشده تا با توض
 .میببر یپ مهیبرگه ضم تیماه

 ها: کلیدواژه
 .یضمانت، سند تجار ،یسیظهرنو

                                                                                                                             
 مسئول  سندهیقم، نو ،یفاراب سی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، پردو گازحقوق نفت  یدکترا یدانشجو* 

Email: ali.bozorgpour4@gmail.com 
 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشکده حقوق، دانشگاه شه الملل، نیارشد تجارت ب یکارشناس **

Email: manavi.m.javad@gmail.com 



 

 اسناد یضوابط حاکم بر بررس

 یدر حقوق اعتبارات اسناد

  *  * یاران یجاعش دیدکتر سعـ  *یمهسا لسان

 چکیده:

 لیدل به شود، یم ادی الملل نیتجارت ب یاتیح انیعنوان شر که از آن به یاعتبار اسناد
در  یمال نیپرداخت و تأم یها روش نیتر جیفرد خود در زمرة را منحصربه یها یژگیو

ط به پرداخت وجه اعتبار منو ،یاعتبار اسناد اتیقرار دارد. در عمل یالملل نیمعامالت ب
انطباق  صیبانک و تشخ یاسناد از سو یبررس نفع، یذ یارائه اسناد منطبق از سو

و وصول  یاسناد در تحقق عملکرد اعتبارات اسناد یکه مرحله بررس باشد یآنها م
 ینیاسناد از قواعد و الزامات مع یها در بررس دارد. بانک یدیوجه اعتبار نقش کل

 یظاهر یبررس معقول،اعمال مراقبت  نیعناو ریز آنها را توان یکه م کنند یم یرویپ
و  یاسناد، اسناد و اطالعات اضاف انیم یهماهنگ ،یاسناد، زمان مقرر جهت بررس

و ضوابط  نیمواز قیدق نییاست که تب یهینمود. بد یبند دسته یراسنادیشروط غ
معامالت و  سکیها با هدف کاهش ر اسناد توسط بانک یبررس یحاکم بر چگونگ

 شود یبرخوردار است و سبب م سزائیب تیاز اهم یادنهاد اعتبار اسن گاهیجا تیتثب
و  یرقانونیبا مشکل پرداخت غ یمتقاض رموجه،یپرداخت غ با مشکل عدم نفع یکه ذ
نوشتار،  نیرو نشوند. در ا ِامکان بازپرداخت وجه روبه متعهد با مشکل عدم یها بانک

 یها هی، رویاعتبارات اسناد کسانیت بر مقررا هیبا تک کوشند یم سندگانینو
 یو آرا یالملل نیب یاتاق بازرگان ماتینظرات و تصم ،یالملل نیب یاستاندارد بانکدار

    حوزه پاسخ دهند. نیابهامات و معضالت موجود در ا یبه برخ ییقضا هیبرجسته رو

 ها: کلیدواژه
 ط اعتبارنامه.شرو ،یارائه اسناد، ضوابط بررس ،یاعتبار اسناد

                                                                                                                             
 سندهینو ران،یتهران، ا ،یبهشت دیدانشکده حقوق، دانشگاه شه الملل، نیکارشناس ارشد حقوق تجارت ب *

 Email: mahsa.lesani@gmail.com  مسئول

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشکده حقوق، دانشگاه شه ،یگروه حقوق اقتصاد اریستادا  *  * 
Email: said.shojaei@gmail.com 



 

  ةگستر نییدر تع ینقش داللت التزام

 یدرمان یپزشکان و نهادها حقوقی تعهدات

 *یخالد یعل

 :چکیده
 باشد، یحاکم م یدرمان یپزشکان و نهادها یمدن تیکه بر مسئول یازجمله قواعد

 نکهیبر ا قاعده عالوه نی. اباشد یو اذن در لوازم آن است، م ءیقاعده اذن در ش
گستره و قلمرو  نیّاست، مب یدرمان یپزشکان و نهادها یمدن تیمسئول یمبنا

 است. زیتعهدات آنها ن
درمان  یقانونگذار برا ایو  مارانیکه از ب یموجب اذن به یدرمان یو نهادها پزشکان

خدمات  نةیدرزم ژهیو به یموظف به انجام تعهدات کنند، یم افتیحسب مورد در ماریب
اذن در لوازم آن، پزشکان  ء،یموجب قاعده اذن در ش . بهندشو یم یو درمان یپزشک

مأذون شناخته  ،یو درمان یخدمات پزشک ائهدر انجام و ار یدرمان یو نهادها
 ،یلوازم عقل هیاست که شامل کل یا گونه اذن به نیدامنه ا گری. از طرف دشوند یم

. شود یم یاندرم یانجام موضوع تعهد پزشکان و نهادها یعیو طب یعرف ،یقانون
 یموجب قاعده فوق، مأذون و از طرف به یدرمان یپزشکان و نهادها گرید عبارت به

از درمان،  شیحسب مورد پ یو درمان یخدمات پزشک هیموظف به انجام و ارائه کل
خدمات  نیاز انجام و ارائه ا که یدرمان و پس از درمان خواهند بود و درصورت نیح

به جبران خسارات وارده خواهند  تیبار آورند، مسئول به یخسارت ایامتناع ورزند و 
 داشت.

 :ها کلیدواژه

درمان، پس از  نیاز درمان، ح شیپ ،یاذن در لوازم آن، خدمات درمان ءیاذن در ش
 درمان.

 
 

                                                                                                                             
  رانیدانشگاه شاهد، تهران، ا ،یارشد حقوق خصوص یآموخته کارشناس دانش *

Email: Khalediali50@yahoo.com 



 

 

        ینفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماع گاهیجا یبررس

 **یلیوک یمهدـ  *یدکتر راحله کاردوان

 :چکیده
است که بخش  یفیاسالم، حق و تکل نید میبرخاسته از تعال رانیه در قانون انفق

 یها درمورد نسبت یخاص طیو تحت شرا رود یشمار م به یاز روابط خانوادگ یمهم
 یمال تیحما کی ن،ینهاد درمورد ارتباط زوج نی. اباشد یمختلف در خانواده، مطرح م

 ت،یو درنها یو همسر یمادر فیظاو مانجا یاز زن در خانواده، در راستا یجدّ
وافر استحکام نهاد خانواده در  تیو برخاسته از اهم باشد یم یتحقق عدالت اجتماع

. سازد یمحقق م یعیرا در عدالت تشر ینیاسالم است؛ چراکه عدالت تکو دگاهید
 یو خألها یقانون یآن به جهات خألها مندی موضوع و مسئله نیا تیاهم لیدل به

نوشتار با روش مطالعة  نیدر ا ،یارتباط نهاد نفقة زوجه و عدالت اجتماع در یپژوهش
جانبه حق زوجه بر نفقه و  همه یبه بررس ران،یموضوعه ا نیو رجوع به قوان یاسناد

 ها، یژگیو ف،یراستا تعر نیپرداخته شده است. در ا نهیزم نیموجود درا یطرح خألها
 ییذکر شده و خألها رانیا یانون مدنق راجرا و عوامل سقوط نفقه زوجه د ضمانت

نفقه  گاهیجا یبه بررس زیشده است. در انتها ن انیوجود دارد، ب نهیزم نیکه درا زین
 -1آنکه؛  جهیاشاره شده است. نت یدر جامعه اسالم یزوجه، در تحقق عدالت اجتماع

 که یزن در خانواده، موانع مشروع تیزوج فیوظا قیمصاد»قانون به  حیتصر عدم
که  یحق زوجه بر اموال تیکند، ماه یخوددار نیبا استناد به آنها از تمک تواند یزن م

نفقه در  یو مراحل اثبات دعاو گذارد یم یو اریمرد تحت عنوان نفقه در اخت
 رود؛ یشمار م به رانیمربوط به نفقه در ا نیقوان نةیاز موارد خأل درزم یبرخ« محاکم

مربوط به عدالت  یها جنبه نیتر درآمد از مهم عیزازآنجاکه مقوله کار و تو -2
کسب درآمد  یو چگونگ زانیبر م یعیطب لیبه دال تیاست و عارضه جنس یاجتماع

                                                                                                                             
 مسئول سندهینو ران،یزن و خانواده، قم، ا قاتیمرکز تحق یعلم ئتیعضو ه *

Email: rahelekardavani@yahoo.com 

 ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یاسیو علوم س اتیدانشکده حقوق، اله ،یحقوق اسالم یارشد فقه و مبان یکارشناس **
 Email: mahdivakili@yahoo.com رانیتهران، ا قات،یواحد علوم و تحق



 

وجوه مؤثر و متأثّر از عدالت  نیتر از مهم« نفقه»در جامعه مؤثر است، لذا نهاد 
و  یگسبک زند راتییتغ یدر راستا رسد ینظر م به -3 رود؛ یشمار م به یاجتماع

 یروزرسان اصالح و به ،یتیعدالت جنس ةیزنان در خانواده و تحقق دوسو تیموقع
                                                                                است. یضرور« نفقه»موضوعه درخصوص نهاد  نیقوان

 :ها کلیدواژه

    .یتیعدالت جنس ،یععدالت اجتما ران،یا ینظام حقوق ن،ینفقة زوجه، تمک
 



 

 ةینظر یبرمبنا ییقضا  یشناس یقربان

           از آن یریشگیپ یراهکارهاو  یزن برچسب

 *یشاهپور نهیتهم

 **یغالم اله یدکتر نبـ  **پارسا نیمحمدمت

 چکیده:
از مطالعات را به  یا سهم عمده یدگدی بزه ا،یدن یحقوق یها امروزه در اغلب نظام

از انواع  یکیاساس  نیبرخوردار است. بر هم یفراوان تیخود اختصاص داده و از اهم
است که به نقش نهاد عدالت  ییقضا یشناس یقربان ،شناسی دهدی در بزهمطالعات 

عنوان که  نیا قی. مصادپردازد یرجوعان خود م به ارباب بیآس جادیدر ا یفریک
 لیچون تحم یشود، موارد لیتحم یدر امر دادرس لیبر تمام افراد دخ تواند یم

شناخت  ی. براباشد ی. مو .. یینامناسب عوامل قضا یرفتارها ،یاقتصاد یها نهیهز
 نیا هیکرد. بر پا یبررس یخوب را به یزن برچسب هینظر دیآن با حیصح لیعلت و تحل

خودسرانه که  یها میکه قانونگذاران با تصم دیآ یوجود م به یزمان یبزهکار ، هیظرن
بوده  یرفتنیمباح و پذ گرید ییرا که در جا ییرفتارها کند، یم رییدر زمان و مکان تغ

 یامدهایپ ،ییقضا یشناس یقربان لیمقاله با تحل نیکنند. در ا یانگار هست، جرم ای
ِتوجه به  آثار مخرّب آن بر فرد و جامعه و آثار عدم ،یزن برچسب هینظر دگاهیآن از د

                                                                                  قرار گرفته شده است. یآن موردبررس

 :ها کلیدواژه

   .یریشگیپ ،یزن برچسب هینظر ،ییقضا یشناس یقربان ،یقربان

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

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

 ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یسایدانشکده حقوق و علوم س ،یشناس حقوق جزا و جرم یدکترا یدانشجو **
 Email: m.m.parsa@ut.ac.ir  رانیتهران، ا

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یشناس جزا و جرم حقوق یدکترا **
Email: Nabiollah.Gholami@yahoo.com 



 

 اختصاصی: یفریک فیمدل توص نییتب

 قانون 1به بند الف ماده  ینگاه با

 یگران در نظام اقتصاد اللمجازات اخ

 **ینیحس نیحس دیّدکتر سـ  *خادر یطاهره خباز  دهیّس

 چکیده:
عنوان الگویی در  طراحی مدلی در توصیف کیفری اختصاصی که بتوان آن را به

چراکه  شود، یکار گرفت، بسیار بااهمیت تلقی م کیفری به یها فیتحلیل و نقد توص
و در  گردد یتوصیف م یها و ارتقای مهارت ها فیاین امر موجب درک صحیح توص

که امنیت  شود ینظام حقوقی م درشده  هماهنگ یا هیمنجر به ایجاد رو مدت یطوالن
قضایی و کاهش اختالف درجه توصیف میان مجامع علمی حقوقی و سیستم قضایی 

منظور مدلی در توصیف کیفری اختصاصی پیشنهاد گردیده و  دارد. بدین یرا در پ
گران در نظام اقتصادی کشور  از قانون مجازات اخالل یا آن به همراه نمونهاجزای 

. در این مدل نخست انواع توصیف کیفری، مبنا و قلمرو آن ردیگ یم ارموردِتحلیل قر
عنوان مقدمات ورود به مدل مذکور موردتوجه قرار گرفته و سپس ارکان  به

 یونی، مادی و روانی و اجزاتوصیف کیفری اختصاصی یعنی عنصر قان دهنده لیتشک
عنوان یکی از  به نیز. مجازات شوند یهریک از آنها با لحاظ مدل پیشنهادی تشریح م

. در تبیین گردد یالینفک توصیف کیفری اختصاصی در بحث نهایی مطرح م یاجزا
الذکر درجهت روشن  قانون فوق 1مدل توصیف کیفری، تحلیل بند الف ماده  یاجزا

کیفری  یها فیتسهیل درک این مدل و اجرای آن در توصنمودن مباحث و 
 مؤثر باشد. تواند یاختصاصی م

 :ها کلیدواژه

 .فیتوصیف کیفری، انواع توصیف، ارکان توصیف، مدل توص

                                                                                                                             
مشهد،  یدانشگاه فردوس ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یشناس حقوق جزا و جرم یدکترا یدانشجو *

 Email: khabbazi@mail.um.ac.ir مسئول سندهینو ران،یا ،یخراسان رضو

 رانی، اخراسان رضویمشهد،  یدانشگاه فردوسی، اسیدانشکده حقوق و علوم س ،گروه حقوق اریدانش **
 Email: shosseini@um.ac.ir 



 

 یصنعت تیاز حقوق مالک تیحما ریتأث

 یدر تحقق اقتصاد مقاومت

 **یدکتر زهرا شاکرـ  *یدکی یلیاسماع ثمیم

 چکیده:
و توسعه  شرفتیپ ،ییدر شکوفا یصنعت تیاز حقوق مالک تیحما تیبه اهم باتوجه

و  یاقتصاد مقاومت یها استیبر تحقق س یمقام معظم رهبرمکرر  داتیکشور و تأک
های دشمنان علیه ایران  نظر به جنگ اقتصادی دشمن و تشدید فشارها و تحریم

 یها ها در حوزه استیس نیتحقق ا یراهکارها یبررس ،یمتماد یها سال یط
ـ  یلیبا روش تحل کند یمقاله تالش م نیبرخوردار است. ا یا ژهیو تیمختلف از اهم

از  تینقش حما یمربوط، به بررس نیو مطالعه قوان یا صورت کتابخانه و به یفیتوص
 جهینت نیبه ا تیپرداخته و درنها یدر تحقق اقتصاد مقاومت یصنعت تیحقوق مالک

 یبه اوضاع داخل باتوجه یصنعت تیحقوق مالک قیاز مصاد هر یک است که در  دهیرس
 نیهم در ا یصیکمک کرد. نقا یاد مقاومتبه تحقق اقتص توان یم ینوع کشور به

مثال بارز آن است.  دیمف اءیاز نمونه اش تیحما ینیب شیِپ خصوص وجود دارد که عدم
 پسیتر نامه افقتدر مو رانیا تیو عضو دیمف اءیاز نمونه اش تیحما نکهیضمن ا

 یتجارت و رفع عمل یدر سازمان جهان تیعضو طیشرا ریدرصورت فراهم شدن سا
 شده است. شنهادیراهکار پ کیعنوان  به ها میتحر

 :ها کلیدواژه

 د،یمف اءیاختراع، نمونه اش ،یصنعت تیرقابت، مالک ان،یبن دانش ،یاقتصاد مقاومت
 .یطرح صنعت ،یعالئم تجار ،ییاینشانه جغراف

 

                                                                                                                             
امام رضا  یالملل نیدانشگاه ب ،یاسالم یدانشکده هنر و معمار ،یو هنر یادب تیکارشناس ارشد حقوق مالک *

 Email: maysamasmaely@yahoo.com مسئول سندهینو ران،یا ،یان رضو)ع(، مشهد مقدس، خراس

دانشکده حقوق و علوم  اریدانشگاه تهران و استاد یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یحقوق خصوص یدکترا **
 Email: shakeri@ut.ac.ir رانی(، دانشگاه تهران، تهران، ایقی)مؤسسه حقوق تطب یاسیس



 

 :ال مسئولیت انضباطی قضات در نظام حقوقی کامن

  *آمریکا، کانادا و انگلستان متحده االتیا یقتطبی مطالعة

 **زاده شهربابکی دکتر آزاده عبداله

 ده:چکی
است که قواعد حاکم بر مجازات تخلّفات  یاز حقوق عموم ای شاخه یحقوق انضباط

. حقوق کند یم یدارند ـ بررس یو شأن واحد گاهینهاد را ـ که جا کیکارکنان 
. ستین کسانیدو شاخه از حقوق  نیو هدف مجازات در ا ستیحقوق جزا ن ،یانضباط

خاطر  یبزهکار و تشف بیمجرم، تأد یبرا ینقش بازدارندگ تواند یهدف در حقوق جزا، م
 یحفظ و اجرا یبا هدف اصل انضباطی حقوق در ها مجازات که یباشد درحال دهدی بزه

که درباره  یو قدرت گاهیجا لیدل . رفتار قضات بهشوند یماعمال  یشغل فیوظا حیصح
بر  سوزی سرنوشت ای ساز جان، مال، عرض و ناموس شهروندان دارند، آثار سرنوشت

 پیشرفته کشورهای همه در دلیل همین به. دارد ها مراجعان به دادگاه یدگزن
 قضات انضباطی مسئولیت تعریف برای اخالقی کدهای و رفتاری های نامه نظام
 در قضات رفتار بر نظارت قانون 1390 سال در راستا همین در. است شده بینی پیش

 در تواند میمختلف  قوقیح های تصویب رسیده که مطالعه تطبیقی نظام ران بهای
 انضباطی مقررات و جایگاه بررسی. باشد مؤثر قانون این قوت و ضعف نقاط شناسایی

 که جایگاهی و نقش به باتوجه ال، کامن حقوقی نظام بر مبتنی کشورهای در قضات
سنجش مناسبی برای شناسایی کمبودهای  معیار تواند می دارد، ها نظام این در قاضی
 مقاله، این در و منظور این به. دهد دست به ایران مقررات و قوانین در شده یبین پیش
 .کنیم می بررسی کانادا و انگلیس آمریکا، کشور سه در را قضات انضباطی مسئولیت نهاد

 :ها کلیدواژه

 .ال کامن ،یکد رفتار ،یتخلّف انضباط
 

                                                                                                                             
، به همت 1395است که در سال « مطالعه تطبیقی مسئولیت انضباطی قضات»این مقاله، بخشی از گزارش  *

 به چاپ رسیده است. هقضائی قوه پژوهشگاه در الملل، پژوهشکده حقوق عمومی و بین

 رانیا راز،یفرانسه/ مدرس دانشگاه، ش 3انشکده حقوق، دانشگاه اِکس مارسی دکترای حقوق عمومی، د **
Email: a.shahrbabaki@yahoo.com 



 

 

 تقدّم مقررات حقوق یبررس

 انفال لیبر حکم تحل ستیز طیمح

 *این یدکتر محمد مسعود

 چکیده:
مقررات  تیرعا ایمقدّم است  انیعیش یانفال برا لیحکم تحل ایآ نکهیدر ا
 و آثار تیّعموم ت،یماه یستیدارد، با تیّارجح یگریبر د کی و کدام ستیز طیمح

موردتوجه  ست،یز طیضرورت حفظ مح زیانفال و ن لیحکم تحل یعنیحکم هر دو 
حقوق  قیصاداز م یکیسالم  ستیز طیحق داشتن مح یاز طرف رد،یقرار گ

انفال و  گرید ی. از سوشود یاست که نسل سوم حقوق بشر را شامل م یبستگ هم
که در حفاظت از است  یموضوع ،یعیمنابع طب عیآن و نحوة توز تیمالک
 انیعیش یتصرّف در انفال برا نکهیدارد. هرچند در ا یسالم، نقش بسزائ ستیز طیمح

دارد، لکن امروزه حفاظت از  ودنظر وج فقها اختالف نیب ر؟یخ ایمباح است 
به خود گرفته است.  یالملل نیب یسالم از مرزها عبور کرده و جنبة عموم ستیز طیمح
. لذا رود یشمار م عمدة آن به قیاز مصاد یکیحقوق بشر، در نسل سوم  که یطور به

حکم  ینوع مانند قاعدة الضرر که به یقواعد حقوق زیو ن یداخل نیبر قوان عالوه
درجهت تحقّق داشتن  زین یالملل نیامروزه مقررات ب ند،ینما یم دیل انفال را تحدیتحل
سط مردم را محدود خواهد از انفال تو یبردار نوع بشر، بهره یسالم برا ستیز طیمح

 نمود.

 :ها کلیدواژه

 .یبستگ حقوق بشر، حقوق هم ست،یز طیحق، انفال، مح

 

                                                                                                                             
 Email: masoudinia@pnu.ac.ir  رانیا ،یشرق جانیآذربا ،یشرق جانیآذربا نور امیدانشگاه پ اریاستاد *



 

 یها ینوآور رامونیپ یتأمّالت

      1394حل اختالف مصوب  یقانون شورا

 **یمرلیدکتر صالح ـ  *پور قربان هیمرض

 چکیده:
 ثیرا از ح یگوناگون یها ینوآور 1394حل اختالف مصوب  یقانون شورا بیتصو

 توان یم تیصالح ثیبه ارمغان آورد. از ح یساختار و دادرس ثیو از ح تیصالح
طور  شورا به یبه قاض لیدل نیصدور قرار تأم تیصالح یاعطا نةیدرزم ینوآور

نصاب  نییهشت، تع جهدر ینقد یبه جزا یفریک مینمودن جرا ییاحصا ،یانحصار
به  یدگیشورا در رس تیمنقول و سلب صالح یمال یدر دعاو الیر ونیلیم ستیدو

در  هینفقه و مهر ه،یزیراجع به جه یخانوادگ یشمول دعاو رمنقول،یاموال غ یدعاو
 یاختالف یجاریکه در اصل رابطة است یبها به شرط اجاره لیتعد ،یمال یزمرة دعاو

صلح  یبه دعاو یدگیروستا به رس یمستقر در شورا تیالحنباشد، منحصر نمودن ص
 نهیهز نةیدرزم ییها یاز نوآور توان یم زین یدادرس ثیو سازش را برشمرد. از ح

حل  یشورا یتعداد اعضا ،یخواسته بر اساس نرخ واقع یبها نییتع ،یدادرس
 ادیرا  ااحکام در شور یو استقرار واحد اجراحل اختالف  یشورا ژهیو یاختالف، قاض

درک  نةیدرزم ییها ییقانون همچنان نارسا نیفراوان، ا یها یکرد. با وجود نوآور
اطاله  ،ییحوزة قضا کیدر  ییشورا یها مجتمع انیناصواب مقنن از حل اختالف م

مناسب جهت  یریماهه حصول سازش، نبود تدب مهلت سه نییجهت تع به یدادرس
    را به همراه دارد. یاز صدور رأ شیمُعد نمودن پرونده پ یدر راستا یامات مقدماتاقد

 :ها کلیدواژه

 سازش، خواسته. ،یدادرس ت،یحل اختالف، صالح یشورا

 

                                                                                                                             
  رانیگرگان، گلستان، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یکارشناس ارشد حقوق خصوص *

Email: miss.ghorbanpour@gmail.com  

 مسئول ندهسینو ران،یکاووس، گلستان، ا دانشگاه گنبد ات،یگروه اله ،یحقوق خصوص اریاستاد **

Email: salehyamrali@gonbad.ac.ir 



 

 :صورتی قهیجرم  ةبر مقال یلیتحل

 شوند یکه در محل کار مرتکب م یمیزنان و جرا

 نگارنده

 *مارگارت هاموند

 ترجمه و تحلیل

 ***یدکتر سالمه ابوالحسن ـ   **ییکما میمر

 

 :مترجمین چکیده
( توسط کپ هو 1960-1980) سمینیموج دوم فم انیدر جر یصورت قهیاصطالح 

دستمزد  ض،یخاص زنان در محل کار، ازجمله تبع اتی. او تجربدیدگر ی( معرف1977)
دوره، مکتب  نیقرار داده است. در هم یرا موردبررس یو آزار جنس تیکم و اذ

و نحوه  یمجرم و قربان عنوان شروع به مطالعه رفتار زنان به ها ستینیفم یشناس جرم
 زیگروه متما کیعنوان  هشناسان، زنان را ب کرد. جرم نیعناو نیمجازات آنها به ا

که چرا زنان نسبت به  دهد ینم حیتوض زین یشناس جرم یموردمطالعه قرار ندادند و تئور
 یربانتخلّفات زنان، مسئله ق ست،ینیفم پردازان هی. نظرشوند یمردان کمتر مرتکب جرم م

مقاله،  نیرا موردمطالعه قرار دادند. ا یفریزنان در نظام عدالت ک تیشدن و وضع
 شوند یکه در محل کار مرتکب م یمیزنان و جرا ،صورتی قهیاست بر مقالة جرم  یلیتحل

جرم » شهیر د،یسف قهیجرم و جرم  فیاثر مارگارت هاموند و به مشکالت مربوط به تعر
مرتبط با زنان و بحث درخصوص زنان، رنگ و  اصطالح کیعنوان  به «یصورت قهی

 .پردازد یاعتراض م

 :ها کلیدواژه

 رتی، نوع جرم، میزان جرم.صو زنان، جرم یقه میجرا


                                                                                                                             
ساوت بنک لندن، لندن،  ،یمصنوع و معمار طیشکده محمارگارت هاموند، دانشگاه پورتسموث، دان ایجول *

 انگلستان

 قاتیعلوم و تحق سیپرد ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یشناس گروه حقوق جزا و جرم ،یدوره دکتر یدانشجو **
 Email: maryamkamaei2019@gmail.com مترجم مسئول ران،یخوزستان، خوزستان، ا

 

واحد رامهرمز،  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یشناس قوق جزا و جرمگروه ح ،یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد ***
 Email: Salameh_abolhasani@gmail.com  رانیخوزستان، ا




