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فهرست عناوین
کنترل خشونتهای زیستمحیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر
دکتر مهدی صبوریپور ـ امین حاجیوند
بررسی صالحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران
مرتضی ثروتی بینیاز ـ دکتر فریدون جعفری
شرایط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیفری
پرویز ناصری ـ مهران مستی
بازکاوی عنصر روانی در جرایم با مسئولیت مطلق با تأکید بر جرایم علیه محیطزیست
رضا احدی ـ محمدباقر رستگار مهجنآبادی ـ دکتر حسن طغرانگار
تحلیل کارایی پروتکل آمادگی ،واکنش و همکاری منطقهای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتااوو در
حفظ محیطزیست دریای خزر از آلودگیهای نفتی
دکتر مونا آقاسیّدجعفرکشفی ـ مهناز زاویه شام اسبی
مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران ،آمریکا و اسکاتلند
دکتر محمدحسن حسنی ـ حمید علیزاده
صالحیت دادگاههای انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری
علیاکبر خدایارینژاد
آلودگی زیستمحیطی ازطریق انتشار مواد هستهای :راهبرد کیفری ایران و ایاالتمتحده آمریکا
دکتر سیّد مصطفی مشکات ـ دکتر احمد رمضانی ـ دکتر سهراب صالحی ـ دکتر مریم مرادی
مسئولیت دولتها و شرکتهای نظامی ا امنیتی خصوصی ( PMSCبرمبنای سند مونترو
محمدعلی مصطفوی ـ دکتر مجتبی انصاریان
امکان ورود ثالث در داوری بر اساس سیر قواعد آنسیترال و قانون داوری تجاری بینالمللی ایاران و تاأثیر آن بار
خصوصی و محرمانه بودن داوری
ائلناز عالی پسند
تضمین مالکیت در تحوّالت نظامات ثبتی با مطالعة تطبیقی نظام ثبتی اسکاتلند ،انگلستان ،ایاالتمتحده و ایران
دکتر حسین صادقی ـ مهدی ناصر
بررسی فقهی ا حقوقی حکم غیابی
دکتر مهران لطفی فروشانی ـ دکتر پرویز باقری
کاوشی انتقادی در نظریه حقبنیاد در باب توجیه دفاع مشروع منجر به قتل
مهرداد رهنورد واقف ـ دکتر محمدرضا نظرینژاد کیاشی

استرداد مجرمین در روابط ایران و ترکیه (چالشها و راهکارها
دکتر اردشیر فرخزاد
فرسایش حقوق مالکیت فکری
نگارنده :ژرژ بونه
مترجمین :دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی ـ عمید صالحیراد

کنترل خشونتهای زیستمحیطی
از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر
دکتر مهدی صبوریپور* ـ امین حاجیوند

**

چکیده:
امروزه جرایم خشونتآمیز زیستمحیطی ،جهان معاصر را با معضالت و پریشـانیهای عظیمـی روبـهرو کـرده اسـت
منظور از جرایم خشونتآمیز زیستمحیطی ،آن دسته از رفتارهـای پرخاشـررانه اسـت کـه در ـوانین جزایـی دارای
مجازات میباشند پرخاشرری عالوهبر آسیبهای جسمی ،آسیبهای روانی را نیز دربرمیگیرد ،آنچنانکه امـروزه در
جرایم زیستمحیطی مشهود است یکی از بایستههای حقوق کیفری محیطزیست این است کـه مجازاتهـا بایسـتی
مناسب و کارآمد باشند ضمانتاجرای مناسب و کارآمد آن است که بتواند بازدارندگی داشته باشد نظریـه بازدارنـدگی
یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین نظریههای مربوط به توجیه کیفر است فرض اساسی نظریـه بازدارنـدگی آن اسـت
که انسان ،موجودی عا ل و اندیشمند است و درنتیجه به بررسی هزینه ـ فایده اعمال و ا دامات خـود میپـردازد بـر
اساس نظریه بازدارندگی ،طعیت ،شدّت مجازات و سرعت در اجرای آن میتواند از ارتکاب جـرایم توسـط بزهکـاران
بالقوه پیشریری کند ،بهطوریکه وی را بهسوی عدمارتکاب جرم سوق دهد
در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی سعی بر آن شده که جلوههای همسو و مغایر با بازدارندگی در عرصه تقنین و
ضا موردتحلیل رار گرفته و به ارائه پیشنهادهای کاربردی بپردازد
کلیدواژهها:
خشونت ،جرایم زیستمحیطی ،بازدارندگی کیفر ،شدّت مجازات ،حتمیت مجازات

* استادیار دانشکده حقوق ،دانشراه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
Email: m_sabooripour@sbu.ac.ir
** دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشراه فردوسی مشهد ،خراسان رضوی ،ایران ،نویسنده مسئول
Email: aminhajivandlaw@gmail.com

بررسی صالحیت رسیدگی به بزه
قاچاق ارز در حقوق ایران
مرتضی ثروتی بینیاز* ـ دکتر فریدون جعفری

**

چکیده:
موضوع اچاق ارز ،یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در انون مبارزه با اچـاق کـاو و ارز مصـوب  1392نیـز
بدان توجه شده است و مبنای مبارزه با چنین پدیدهای را میتوان مبارزه با فساد ا تصـادی و حفـ امنیـت ا تصـادی
عنوان نمود؛ در رابطه با صالحیت رسیدگی به بزه اچـاق ارز میتـوان دو نـوع صـالحیت ضـایی و غیـر ضـایی را
موردبررسی رار داد که درخصوص صالحیت رسیدگی از نوع ضـایی میتـوان دادگـاه انقـالب و دادگـاه عمـومی را
عنوان نمود؛ از جهاتی نیز سازمان شاکی ،کاشف و تعزیرات حکومتی رار دارنـد کـه بـهعنوان صـالحیت غیر ضـایی
درجهــت رس ـیدگی ب ـه بــزه اچــاق ارز ،مطــر میباشــند ســپردن ــرار تــأمین ،تحص ـیل دوی ـل ــانونی و ح ـ
تجدیدنظرخواهی و اعتراض نیز ازجملة موارد آیین رسیدگی در شعب ضـایی و غیر ضـایی میباشـد کـه در ـانون،
شرایط آن عنوان گردیده است
کلیدواژهها:
جرایم ارزی ،اچاق ،صالحیت ،شعب کیفری ،شعب غیرکیفری

* دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشراه آزاد اسالمی واحد همدان ،همدان ،ایران
Email: mortezaservati@yahoo.com
** استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشراه بوعلی سینا ،همدان ،ایران ،نویسنده مسئول
Email: jafari@basu.ac.ir

شرایط تحقق و استناد به
قاعده اعتبار امر مختوم کیفری
پرویز ناصری* ـ مهران مستی

**

چکیده:
انون آیین دادرسی کیفری مصوب ( )1392همانند مقرره پیشین خود ،بدون ذکری از شرایط تحق اعده اعتبار امـر
مختوم ،این اعده را در ردیف یکی از جهات مو وفی تعقیب موردشناسایی رار داده است وجود این خأل انونی و در
کنار آن ایستایی و جمود رویه ضایی عالوهبر دامن زدن به تشتت آراء ،موضـوع را همچنـان در ابهـام بـا ی گـذارده
است از یک سو شفافیت نسبی مقررات انون آیین دادرسی مدنی دراینزمینـه و در نقطـة مقابـل سـکوت انونرـذار
کیفری و در کنار این دو ،نظریه امکان تمسّک به مقررات آیین دادرسـی مـدنی در فـرض سـکوت مـوازین دادرسـی
کیفری ،نظریه وحدت و یرانری شرایط تحق اعده اعتبار امر مختوم در امور مدنی و کیفری را وت بخشیده اسـت
این پژوهش با تکیه بر یک تحلیل علمی د ی و ازطری بهکارگیری روش توصیفی ـ تحلیلی به نتـایج ذیـل دسـت
یافته است -1 :تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری برمبنای بنیانها و تحلیلهای مدنی ،از حیث روششـناختی مبتنیبـر
یک اشتباه فاحش است و منتهی به دستیابی بـه نتـایج غیروا عـی و غیرعلمـی میگـردد؛  -2مناسـبترین روش در
تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری ،ارزیابی شرایط سهگانه وحدت اصحاب دعوی ،وحـدت موضـوع و وحـدت سـبب بـا
لحاظ وجوه تمایز لمرو کیفری در مقایسه با حوزههای مدنی است امری که منجر به برداشتی غیر از اسـتنباط رایـج
خواهد گردید
کلیدواژهها:
لمرو کیفری ،امر مختوم ،تعقیب مجدد ،وحدت سبب ،وحدت موضوع

* دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشراه تهران ،ایران ،نویسنده مسئول
Email: naser_198159@yahoo.com
** دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشکده حقوق ،دانشراه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
Email: mehran_masti@yahoo.com

بازکاوی عنصر روانی در جرایم با مسئولیت
مطلق با تأکید بر جرایم علیه محیطزیست
رضا احدی* ـ محمدباقر رستگار مهجنآبادی
دکتر حسن طغرانگار

**

***

چکیده:
یکی از مسائل بسیار مهم در حقوق کیفری ،بحث راجع به عنصر روانی مرتکب عمل مجرمانه است مقرراتـی کـه در
باب جرایم با مسئولیت مطل در چند دهة اخیر وضع شده است ،لزوم وجود عنصر روانی را تحتالشعاع عنصر مـادی
رار داده است در این مقاله به بررسی تطبیقی وانین وضعشده در حوزۀ جرایم با مسئولیت مطل و همچنین نظرات
حقوقدانان دراینزمینه و نیز بررسی جرایم علیه محیطزیست و نوع مسئولیت مرتکب پرداخته شـده اسـت؛ بنـابراین،
میتوان این سؤال را مطر کرد که آیا جرایم با مسئولیت مطل نیز دارای عنصر روانی هستند و فقط نیـاز بـه اثبـات
ندارند یا اینکه اینگونه جرایم اصووً با سایر جرایم در بحـث از عنصـر روانـی متفاوتنـد و فا ـد عنصـر روانـی بـرای
مسئولیت مرتکباند و تنها با وجود عنصر انونی و مادی ارتکاب مییابند؟ از طرفی جرایم محیطزیست نیز شامل این
اعده میگردد یا خیر و همچنین مسئولیت مرتکب در اینگونه جرایم بر چه اساسی است؟ نتیجه نشان میدهـد کـه
جرایم با مسئولیت مطل نیز دارای عنصر روانی هستند و فقط نیاز به اثبات ندارند؛ بنابراین ،این جرایم نیـز همچـون
دیرر جرایم از سه عنصر انونی ،مادی و روانی برخوردار میباشند از طرفی جرایم محیطزیستی نیز بهصورت عمـدی
و در برخی موارد ،به شکل غیرعمدی ارتکاب مییابند که باتوجهبه اهمیت این حوزه ،بایـد بـرای مرتکـب مسـئولیت
مطل در نظر گرفت
کلیدواژهها:
مسئولیت مطل

****،

عنصر روانـی

******** ،محیطزیست

*****،

عنصـر مـادی

******،

ابلیـت انتسـاب

*******،

جـرم مـادی صـر

*********

* دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق ،گرایش حقوق جزا و جرمشناسی ،گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشراه کردستان ،سنندج ،ایران ،نویسـنده
Email: rezaahadi8686@gmail.com
مسئول
**
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق ،گرایش حقوق جزا و جرمشناسی ،گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشراه کردستان ،سنندج ،ایران
Email: rastegar.mahjanabadi@gmail.com
Email: hasantz@znu.ac.ir
*** استادیار گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،دانشراه زنجان ،زنجان ،ایران
****
Strict Liability
*****
Mens Rea
******
Actus Reus
*******
Imputability
********
Strict Liability Offence
*********
The Environment

مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در
حقوق کیفری ایران ،آمریکا و اسکاتلند
دکتر محمدحسن حسنی* ـ حمید علیزاده

**

چکیده:
اشخاصی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم در ارتکاب جرم مساعدت مینمایند ،معاون جرم تلقی میشوند بهرغم
اتخاذ سیاست مشترک در پذیرش مجرمیت معاونت در جرم ،ضوابط آن در حقوق ایران ،اسـکاتلند و آمریکـا متفـاوت
است انون مجازات اسالمی رویکرد عاریتی نسبی و مجازات خفیـفتـر را پذیرفتـه ،درمقابـل ضـابطه مجرمیـت در
اسکاتلند و آمریکا برحسب و وع جرم یا عدم آن متغیر است با و ـوع جـرم رویکـرد تسـاوی مجرمیـت والّـا رویکـرد
مجرمیت معاون در بال جرم نا ص تحریک یا تبانی در جـرم حکومـت دارد در کیفیـت عنصـر مـادی رویکردهـای
متفاوتی اتخاذ شده است برای نمونه ترک فعل با داشتن وظیفه انونی ممانعت از جرم تنهـا در اسـکاتلند و آمریکـا و
مساعدت پس از ارتکاب جرم تنها در آمریکا از مصادی معاونت در جرم تلقی میگردد در اسکاتلند و آمریکا با وجـود
طر مجرمانه مشترک آستانه رکن معنوی به بیاحتیاطی تنزّل مییابد نوشتار حاضر با واکاوی مبنـای ایـن اخـتال
رویکردها بهنحو توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه کتابخانهای ،درصدد است وجوه افتراق و اشتراک معاونـت در جـرم در
کشورهای موردمطالعه را بیان نماید
کلیدواژهها:
معاونت در جرم ،اصحاب جرم ،تحریک به جرم ،استعاره مجرمیت

* استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشراه دامغان ،سمنان ،ایران
Email: m_hasani@du.ac.ir
** دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشراه ارومیه ،آذربایجان غربی ،ایران ،نویسنده مسئول
Email: ha.alizadeh@urmia.ac.ir

صالحیت دادگاههای انگلستان
در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری
علیاکبر خدایارینژاد

*

چکیده:
مبارزه با ارتشاء در راردادهای تجاری به یکی از مهمترین اهدا جامعه جهانی مبدّل گردیـده اسـت بـا شـیوع ایـن
معضل ،سازمانهای بینالمللی ،کنوانسیونهایی را وضع نمودند تا از این طری کشورها را بـه مقابلـه بـا آن ترغیـب
نمایند با تصویب کنوانسیون ضد ارتشاء و الحاق انرلستان به آن ،پارلمان این کشور با هد اجرای اصول و الزامـات
این کنوانسیون ،انون ارتشاء را در سال  2010وضع کرد با تصویب این انون ،انرلستان جامعترین انون مبـارزه بـا
ارتشاء را به جامعه جهانی معرفی نمود اهمیت این انون بهحـدّی اسـت کـه تجّـار و شـرکتهای چنـدملیتی بـرای
شناخت و اجرای مقررات آن ،تمهیدات ویژهای را اتخاذ کردهاند مقررات متنوع ایـن ـانون ،صـالحیت گسـتردهای را
برای دادگاههای انرلستان ایجاد نموده تا بسیاری از اشخاص و شرکتهای داخلی و خارجی را بهواسطه ارتشاء تحـت
تعقیب رار دهند در این پژوهش ،هد اصلی ،بررسی صالحیت دادگاههای انرلستان در رسـیدگی بـه جـرم ارتشـاء
تجاری بهواسطه نقض مقررات انون ارتشاء میباشد
کلیدواژهها:
ارتشاء تجاری ،فساد ،انون ارتشاء  ،2010صالحیت دادگاههای انرلستان ،کنوانسیون ضدارتشاء

* کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل ،دانشکده حقوق ،دانشراه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
Email: alikh885@yahoo.com

آلودگی زیستمحیطی ازطریق انتشار مواد هستهای:
راهبرد کیفری ایران و ایاالتمتحده آمریکا
**

دکتر سیّد مصطفی مشکات* ـ دکتر احمد رمضانی
دکتر سهراب صالحی*** ـ دکتر مریم مرادی

****

چکیده:
انتشار مواد هستهای در زمرۀ جلوههای جرایم زیستمحیطی میباشد که از ابعاد تروریستی و غیرتروریسـتی برخـوردار
است دراینزمینه ،کنشرران نظام حقوق بینالملل با تصویب کنوانسـیونهای حفاظـت فیزیکـی از مـواد هسـتهای و
سرکوب اعمال تروریسم هستهای بهترتیب در سالهای  1979و  ،2005جرمانراری ابعاد غیرتروریسـتی و تروریسـتی
انتشار مواد هستهای را در دستور کار رار دادهاند در ایـن خصـوص ،انونرـذار ایـران در سـال  ،1392پخـش مـواد
خطرناک در سطح گسترده را بهعنوان یکی از مصداقهای جرم حدی افساد فـیاورض ـرار داد سـوای اسـتفاده از
واژهها و عبارتهای ابهامآمیز ،لزوم تحق نتیجه مجرمانه و داشتن سوءنیت خاص باعث شده است تا پوشش نا صی
از حیث انطباق انتشار مواد هستهای با حد افساد فیاورض بهوجود آید؛ محاربه و تهدیـد علیـه بهداشـت عمـومی در
زمره جرایم دیرری هستند که هرکدام از چالشها و نقصهایی در پاسخ به انتشار مواد هستهای برخوردار هسـتند در
سوی مقابل ،سیاستگذاران انونرذاری فدرال ایاوتمتحده آمریکا بهنحو روشن و کامـل ،جرمانرـاری انتشـار مـواد
هستهای را در ابعاد تروریسم هستهای و غیر آن ،بهصورت توأمان مدّنظر رار دادهاند؛ با این اوصا  ،در طـی جسـتار
حاضر تالش بر آن است تا با بررسی مقررات ایران و ایاوتمتحده آمریکا ،واکـنش کیفـری منسـجم و متناسـبی بـا
اعمال یادشده موردترسیم رار گیرد
کلیدواژهها:
مواد پرتوزا ،انتشار مواد هستهای ،افساد فیاورض ،محاربه ،تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیطزیست

* دانشآموخته دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی ،گروه حقوق ،دانشراه آزاد اسالمی ،واحد شم ،شم ،ایران
Email: mustafameshkat@yahoo.com
** دکترای تخصصی حقوق کیفری ،استادیار ،دانشکده علوم انسانی ،دانشراه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئول
Email: ramezani.ahm@gmail.com
*** دکترای تخصّصی حقوق کیفری ،استادیار گروه حقوق ،دانشراه جامع امام حسین (ع) ،تهران ،ایران
Email: salahi.sohrab@gmail.com
**** دکترای تخصّصی ،استادیار گروه حقوق ،دانشراه آزاد اسالمی واحد شم ،شم ،ایران
Email: moradimaryam@yahoo.com

مسئولیت دولتها و شرکتهای نظامی ـ امنیتی
خصوصی ( )PMSCبرمبنای سند مونترو
محمدعلی مصطفوی* ـ دکتر مجتبی انصاریان

**

چکیده:
شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی*** از پدیدههای نوین در مخاصمات مسلحانه موجـب نررانـی جامعـه بشـری
شدند احراز مسئولیت دولتها و شرکتها در بال اعمال نا ض حقوق بشر ،وضعیت حقو ی کارکنـان مسـلّح آنـان و
شرکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه ،دولتهایی را به چارهجویی برای اعدهمند نمودن فعالیـت ایـن شـرکتها و
زدودن چهره مزدورگونه آنها واداشته بود
در مونترو سوئیس ( )2008سندی به امضاء رسید تـا فعالیـتهـای شـرکتهـای مـذکور سـاماندهی و اوضـاع افـراد
آسیبدیده از منا شات مسلحانه را نیز بهبود بخشد
این پژوهش با روش توصیفی و از منظر هد  ،کیفی بـا پرسـش درخصـوص چرـونری احـراز مسـئولیت بینالمللـی
شرکتهای مزبور در بال عملکردشان این فرضیه را پی گرفت که آنها بهدلیل برخورداری از شخصیت بینالمللـی در
بال ا دامات تخلّفآمیزشان مسئول هستند و درصورت وابستری شرکتها بـه دولتهـا ،مسـئولیت آنهـا نیـز محـرز
خواهد شد ،همان چیزی که سند مونترو بهدنبال آن است
کلیدواژهها:
حقوق بشر ،حقوق بینالملل بشردوستانه ،شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی ،مسئولیت بینالمللی ،سند مونترو

* کارشناسی ارشد حقوق بینالملل ،دانشراه پیامنور ،واحد زوین ،زوین ،ایران
** استادیار دانشراه پیامنور ،واحد زوین ،زوین ،ایران

Email: mostafavi1356@yahoo.com
Email: M_Ansarian@pnu.ir
***
)Private Military and Security Companies (PMSC

امکان ورود ثالث در داوری بر اساس سیر
قواعد آنسیترال و قانون داوری تجاری بینالمللی ایران
و تأثیر آن بر خصوصی و محرمانه بودن داوری
ائلناز عالی پسند

*

چکیده:
با گسترش روابط اجتماعی و حقو ی میان افراد در جامعه بشری ،تزاحم منافع میان آنان مطـر شـده و نتیجـه آن در
طر دعاوی مختلف و تعدّد اطرا این دعاوی آشکار میگـردد در تنظـیم مقـررات آیـین دادرسـی بایـد بـه حقـوق
اشخاص ثالث توجه شود تا امکان طر دعوی از سوی هر شخصی که ممکن است مدعی ح یـا نفعـی در دعـوای
مطروحه باشد ،در فرایندی شفا فراهم گردد دعاوی مختلفاوطرا در دادگاههای دولتی بـا امکـان طـر دعـوای
ورود ثالث ،صر نظر از تواف طرفین ذیربط ،موردشناسایی رار گرفته ولی در داوری بهدلیل حکومـت اصـل آزادی
اراده طرفین بر جریان داوری ،ورود اشخاص ثالث حتی اگر منافعشان در داوری مطروحه تحتاوشعاع رار میگرفت،
بدون رضایت طرفین داوری ممکن نبود ،چراکه از خصوصی و محرمانه بودن داوری بهعنوان ویژگیهای متمایزکننده
آن از دعاوی مدنی نام برده میشد و شخصی غیر از طرفین داوری ،نهتنها نمیتوانسـت در جریـان دعـوی بـهعنوان
طرفی که منافعش به تبعیت از طرفین یا مستقالً ،درگیر بود ،وارد شود بلکه حتی نمیتوانست در جلسه استماع دعوی
بهعنوان شخصی بیطر حضور پیدا کند این رویه با تصـویب واعـد آنسـیترال راجـع بـه شـفافیت در داوریهـای
مبتنیبر معاهده بین دولت و سرمایهگذار تغییر کرد و ورود ثالث نهتنها در جلسات استماع دعوی بلکه بهعنوان یکی از
طرفین دعوی نیز مجاز گردید و این تغییر تأثیرات عمدهای بر خصایص داوری گذاشت
کلیدواژهها:
خصوصی بودن ،محرمانه بودن ،ورود ثالث ،انون داوری ایران ،واعد آنسیترال ،شفافیت

* کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز ،دانشکده حقوق ،پردیس فارابی ،دانشراه تهران ،م ،ایران
Email: elnaz.alipasand@gmail.com

تضمین مالکیت در تحوّالت نظامات ثبتی
با مطالعة تطبیقی نظام ثبتی اسکاتلند،
انگلستان ،ایاالتمتحده و ایران
دکتر حسین صادقی* ـ مهدی ناصر

**

چکیده:
تضمین مالکیت به ا داماتی گفته میشود که نظامهـای حقـو ی یـا ثبتـی کشـورهای مختلـف جهـت جلـوگیری از
سوءاستفادههای مالی درخصوص اموال غیرمنقول و اطمینان بخشیدن به مالکان حقیقی آنهـا بـا بـهکارگیری برخـی
ابزارها جهت گسترش هرچه بیشتر و پیشرفتهتر شدن نظام ثبتی آن کشور و نهایتاً تطبیـ نظـام ثبتـی و حقـو ی بـا
پیشرفتهای نوین جهانی انجام میدهند در اسـکاتلند بـا پیریـزی نظـام جـامع ثبتـی در سـال  2015و پیشبینـی
روشهایی ازجمله ثبت داوطلبانه و برخورداری امتیازات ویـژه ،در ایاوتمتحـده بـا پیریـزی سیسـتمهای پیوسـته و
شفا و پیشبینی برخی سازمانهای دارای صـالحیت نسـبت بـه تعیـین مالکیـت مالـک و اسـتفاده از راردادهـای
هوشمند در نظام حقو ی که منجر به ایجاد تحول در ثبت اسناد گردیـده و در انرلسـتان بـا پیریـزی روشـی مشـابه
اسکاتلند سعی در رسیدن به هد مذکور داشتهاند جهت تحق اهـدا تضـمین مالکیـت در نظـام حقـو ی ایـران،
تخصیص بودجه دولت درجهت کاهش هزینههای ثبت امالک و کاهش تشریفات ،ایجاد یک سیستم یکپارچهسـازی
اطالعات درجهت ایجاد شفافیت اطالعاتی ،تخصیص امضاءهای دیجیتال به افراد ،پیریـزی راردادهـای هوشـمند و
اجرای صحیح و کامل وظایف توسط مراجع ذیصال جزو ضروریات تلقی میگردند
کلیدواژهها:
ثبت ،ملک ،سند ،تضمین مالکیت ،کاداستر

* استادیار حقوق خصوصی و عضو گروه کسبوکار دانشکده کارآفرینی ،دانشراه تهران ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئول
Email: hosadeghi@ut.ac.ir
** دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشراه علوم ضایی ،تهران ،ایران
Email: mn.ujsasac0077@yahoo.com

بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی
دکتر مهران لطفی فروشانی* ـ دکتر پرویز باقری

**

چکیده:
از مباحث موردمنا شه در دادرسی و ضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضـای ادلّـه شـرعیه در ضـای
اسالمی و وویت اضی نسبت به متداعیین ضاوت با حضور آنـان اسـت؛ امـا اعتبـار مطلـ و بیچـونوچرای نبـود
طرفین در رسیدگی بهطور طع موجب تضییع ح میگردد بهخصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور
ذیح دانستن خود و یا حتی بدون این تصور میتواند به عمل زشت تجاوز به ح دیرـران دسـت پیـدا کـرده و در
مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دسترس شاکی و مجریان عدالت مخفـی کنـد طبیعـی اسـت از ایـن رهرـذر
عدماعتماد مردم به یکدیرر روزبهروز افزایش و امنیت ضایی در جامعه بـه مخـاطره جـدّی خواهـد افتـاد انونرـذار
ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی درخصوص احکام غیابی دو معیـار ابـال وا عـی بـه
خوانده و ابلیت تجدیدنظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضـوری تلقـی شـدن رأی و عـدمامکان واخـواهی آن
دانسته است اکنون این معیارها بیاعتبار و در سال  1379انونرذار ابـال وا عـی را موجـب حضـوری شـدن حکـم
دانست در فقه امامیه نیز بهرغم تجویز رسیدگی غیابی حضور یا عدمحضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضـوری
یا غیابی است در وضع فعلی که کثرت پروندههای مطر در دادگستری کیفیت رسـیدگی و آراء را تحـت تـأثیر ـرار
داده است ،احیای ابلواخواهی نبودن احکام غیابی ابلپژوهش امری ضروری است پژوهش حاضر در پی آن اسـت
تا نشان دهد که این تحول با دیدگاه فقها در رعایت ح اعتراض محکومٌعلیه غایب مباینتی ندارد
کلیدواژهها:
حکم غیابی ،واخواهی ،ابال  ،فصل خصومت ،مدعیعلیه

* دکترای حقوق خصوصی ،گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،دانشراه آزاد اسالمی ،واحد اهواز ،خوزستان ،ایران ،نویسنده مسئول
Email: lotfi_mehran@yahoo.com
Email: p.bagheri@ilam.ac.ir
** استادیار گروه حقوق ،دانشکده ادبیات ،دانشراه ایالم ،ایالم ،ایران

کاوشی انتقادی در نظریه حقبنیاد
در باب توجیه دفاع مشروع منجر به قتل
مهرداد رهنورد واقف* ـ دکتر محمدرضا نظرینژاد کیاشی

**

چکیده:
یکی از نظریههای معاصر و پراهمیت در توجیه دفاع مشروعی که منجر به تل مهاجم میشود ،نظریه ح بنیاد است
که توسط جودیت جارویت تامسون ،فیلسو معاصر اخالق ،ارائه شده ست ایـن نظریـه ادعـا دارد کـه نقطـه ثقـل
اخال ی بودن و موجه بودن دفاع مشروع منجر به تل آنجاست که مهاجم با انجام عمل ناموجه خود ،حـ اینکـه از
دیرران بخواهد که به ح کشته نشدن او احترام برذارند را از دست میدهد و بهعبارتیدیرر ،مهاجم دیرر حـ بـر
کشته نشدن ندارد و به این ترتیب مدافع میتواند بدون اینکه حقی از مهاجم را نقض کند ،از خود دفاع نماید یکی از
مهمترین ایراداتی که به این نظریه میتوان وارد آورد ،این است که اگر فرض را بر این بدانیم که مهـاجم بـا حملـه
خود به ربانی /مدافع ،ح به کشته نشدن خود را از دست میدهد ،چرا مدافع در عمل تـدافعی خـود هنـوز بایسـتی
مقید به این باشد که عمل تدافعیاش متناسب و ضروری باشد؟ طرفداران ایـن نظریـه نتوانسـتهاند پاسـخ درخـور و
صحیحی به این ایراد بدهند و درنتیجه باتوجهبه ایراد مذکور و سایر ایراداتی که به این نظریه وارد آمـده اسـت ،ایـن
نظریه نمیتواند بهعنوان یک نظریه کامل و جامع برای توجیه دفاع مشروع مورداستناد رار گیرد
کلیدواژهها:
دفاع مشروع ،نظریه ح بنیاد ،ح به کشته نشدن ،تناسب ،ضرورت

* دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکده حقوق ،دانشراه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
Email: mehrdadvaqef1369@gmail.com
** استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشراه گیالن ،گیالن ،ایران ،نویسنده مسئول
Email: m.nazarinejad@gmail.com

استرداد مجرمین در روابط ایران و ترکیه
(چالشها و راهکارها)
دکتر اردشیر فرخزاد

*

چکیده:
فرار از تحمل کیفر یک امر طبیعی اسـت کشـور ترکیـه بـهلحاظ شـرایط همسـایری ،وجـود راه خشـکی ،تشـابهات
فرهنری ،حاکمیت لغو روادید دوجانبه ،ویژگی اتصال به اروپا ،بهترین گزینه برای فرار مجرمین محسوب میشود بین
ترکیه و ایران ابتدا در سال  1315سپس در سال  1389رارداد استرداد مجرمین منعقد گردیده است ،علـیرغـم ایـن
راردادها اکثریت مجرمین ایرانی ،از سوی ترکیه مسترد نمیشوند این موضوع دویل متعدد داخلی و بینالمللـی مـن
جمله ،مقررات مربوط به حقوق بشر ،عضویت ترکیه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دارد ولـی بعضـی از ایـن
محدودیتها به عدمآگاهی ما نسبت به ـوانین داخلـی ایـن کشـور مربـوط مـیشـود بهطوریکـه بـا بررسـی علـل
عدماسترداد و وانین داخلی میتوان به بیشتر این محدودیتها فائ آمد در انون دادرسی کیفری ترکیـه ،رسـیدگی
غیابی بهلحاظ احترام به ح دفاع متهم ،پیشبینی نشده است ،بنابراین با استناد بـه رأی غیـابی ،درخواسـت اسـترداد
مجرمین پذیرفته نخواهد شد عالوهبر این ،در عهدنامه استرداد مقصرین بین ایران و ترکیه از کلمه تعقیب ،بحث بـه
میان آمده است ،در سیستم حقو ی این دو کشور ،زمان تحق تعقیب متفـاوت بـوده کـه ایـن اخـتال باعـث بـروز
عدماسترداد میشود برای مقابله با این موانع سادهترین راهحل ،مشخص شـدن زمـان درخواسـت اسـترداد مجـرمین
است
کلیدواژهها:
استرداد مجرمین ،کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین ،حقوق بشر ،تعاون و همکاری ضایی

* دکترای حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکده حقوق ،دانشراه آنکارا ،آنکارا ،ترکیه
Email: ferd1300@yahoo.com

فرسایش حقوق مالکیت فکری
نگارنده:
دکتر ژرژ بونه

*

مترجمین:
دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی** ـ عمید صالحیراد

***

چکیده:
اعده فرسایش حقوق مالکیت فکرى ،موضوع نوشته ژرژ بونه ،استاد دانشـراه پـانتئون اس س (پـاریس  ،)2یکـى از
واعد ویژه حقوق مالکیت فکرى است چرونرى تولد این اعده ،موضوع ،مفهوم ،شرایط ،چرـونرى اجـراى اعـده و
محدودیتهای وارد بر اعمال آن در سطح اتحادیه اروپا در سایه آرای صادره توسط دیوان عدالت اروپایى بهروشـنی و
با نرارشى شیوا توسط استاد به رشته تحریـر در آمـده اسـت ،ابلیـادآوری اسـت کـه ایـن اعـده در پژوهشهـای
صورتگرفته تحت عناوین گوناگون ازجمله زوال ح  ،استیفاى ح و غیره آمده است بررسیهای صـورتگرفته نیـز
بدون توجه به یکى از اصول بنیادین حقوق مؤلف ،یعنى اصل تعیین مقصد اثر صـورت گرفتـه اسـت در ایـن نوشـته
استاد ژرژ بونه پاسخهای مناسب براى پرسشهای گوناگون کنجکاوان این اعده در نوشتهای مختصر ارائـه میدهـد
که تقدیم به عال همندان این رشته از حقوق و جامعه حقو ى میشود ضمناً ابلاطالعرسانی است که از این نویسنده
دراینخصوص مقاوت متعددی چاپ شده است
کلیدواژهها:
فرسایش ح  ،ح توزیع ،اتحادیه اروپا ،ح مؤلف ،واردات موازی

* استاد دانشراه پانتئون اس س (پاریس )2
** دانشیار دانشراه تهران ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئول
*** کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری ،دانشراه تهران ،تهران ،ایران

Email: mohamadz@ut.ac.ir
Email: Amid.salehirad@gmail.com

