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 فهرست عناوین

 های زیستمحیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفرکنترل خشونت

 وندیحاج نیام ـ پوریصبور یمهد دکتر

 رانیبه بزه قاچاق ارز در حقوق ا یدگیت رسیصالح یبررس

 یجعفر دونیفر دکتر ـ ازینیب یثروت یمرتض

 یفریط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیشرا

 یمست مهران ـ یناصر زیپرو

 ستیزطیه محیم علید بر جرایت مطلق با تأکیم با مسئولیدر جرا یعنصر روان یبازکاو

 طغرانگار حسن دکتر ـ یآبادمهجن رستگار محمدباقر ـ یاحد رضا

)پروتکل آکتااوو  در  ینفت یدر مبارزه با سوانح آلودگ یامنطقه ی، واکنش و همکاریپروتکل آمادگ ییل کارایتحل

 ینفت یهایخزر از آلودگ یایست دریزطیحفظ مح

 یاسب شام هیزاو مهناز ـ یدجعفرکشفیّآقاس مونا دکتر

 کا و اسکاتلندیران، آمریا یفریمعاونت در جرم در حقوق ک یقیمطالعة تطب

 زادهیعل دیحم ـ یحسن محمدحسن دکتر

 یبه جرم ارتشاء تجار یدگیانگلستان در رس یهات دادگاهیصالح

 نژادیاریخدا اکبریعل

 کایمتحده آمراالتیران و ایا یفری: راهبرد کیاق انتشار مواد هستهیازطر یطیمحستیز یآلودگ

 یمراد میمر دکتر ـ یصالح سهراب دکتر ـ یرمضان احمد دکتر ـ مشکات یمصطف دیّس دکتر

 سند مونترو ی  برمبناPMSC) یخصوص یتیا امن ینظام یهاها و شرکتت دولتیمسئول

 انیانصار یمجتب دکتر ـ یمصطفو یمحمدعل

ر آن بار یتاأثران و یاا یالمللنیب یتجار یترال و قانون داوریر قواعد آنسیبر اساس س یامکان ورود ثالث در داور

  یو محرمانه بودن داور یخصوص

 پسند یعال ائلناز

 رانیمتحده و ااالتیاسکاتلند، انگلستان، ا ینظام ثبت یقیبا مطالعة تطب  یت در تحوّالت نظامات ثبتین مالکیتضم

 ناصر یمهد ـ یصادق نیحس دکتر

 یابیحکم غ یا حقوق یفقه یبررس

 یباقر زیپرو دکتر ـ یفروشان یلطف مهران دکتر

 ه دفاع مشروع منجر به قتلیاد در باب توجیبنحقه یدر نظر یانتقاد یکاوش

 نورد واقف ـ دکتر محمدرضا نظرینژاد کیاشیره مهرداد



  راهکارها ها و ه )چالشیران و ترکین در روابط ایاسترداد مجرم

 زادفرخ ریاردش دکتر

 یت فکریش حقوق مالکیفرسا

 هبون ژرژ نگارنده:

 رادیصالح دیعم ـ یوادقان محمدزاده رضایعل دکتر :نیمترجم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 های زیستمحیطیکنترل خشونت

 فریک یبازدارندگ هینظر دگاهیاز د

 **وندیحاج نیامـ  *پوریصبور یدکتر مهد

 :چکیده
رو کـرده اسـت  بـهرو یمـیعظ یهایشـانیجهان معاصر را با معضالت و پر ،یطمحیستیز زیآمخشونت میامروزه جرا

 یادار یـیجزا نینپرخاشـررانه اسـت کـه در  ـوا یآن دسته از رفتارهـا ،یطمحیستیز زیآمخشونت میمنظور از جرا
که امـروزه در چنانآن رد،یگیرمدرب زیرا ن یروان یهابیآس ،یجسم یهابیبر آسعالوه ی  پرخاشررباشندیمجازات م

 یسـتیهـا بازاتاست کـه مجا نیا ستیزطیمح یفریحقوق ک یهاستهیاز با یکیمشهود است   یطمحیستیز میجرا
 یبازدارنـدگ هیـته باشد  نظرداش یمناسب و کارآمد آن است که بتواند بازدارندگ یاجرامناسب و کارآمد باشند  ضمانت

ن اسـت آ یبازدارنـدگ هیـنظر یاست  فرض اساس فریک هیمربوط به توج یهاهینظر نیرگذارتریو تأث نیترهماز م یکی
  بـر پـردازدیات خـود ماعمال و ا دام دهیـ فا نهیهز یبه بررس جهیاست و درنت شمندیعا ل و اند یکه انسان، موجود

کـاران  توسـط بزه میاز ارتکاب جـرا تواندیم نآ یشدّت مجازات و سرعت در اجرا ت،ی طع ،یبازدارندگ هیاساس نظر
 ارتکاب جرم سوق دهد عدم یسورا به یو کهیطورکند، به یریشریبالقوه پ

و  نیصه تقندر عر یارندگبا بازد ریهمسو و مغا یهابر آن شده که جلوه یسع یفیـ توص یلیمقاله با روش تحل نیا در
 بپردازد  یبردکار یشنهادهای رار گرفته و به ارائه پ لیتحل ضا مورد

 ها:کلیدواژه
 مجازات  تیشدّت مجازات، حتم فر،یک یبازدارندگ ،یطیمحستیز میخشونت، جرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشکده حقوق، دانشراه شه اریاستاد *

Email: m_sabooripour@sbu.ac.ir 
 مسئول سندهینو ،رانی، اخراسان رضوی ،ردوسی مشهددانشراه فشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم **

Email: aminhajivandlaw@gmail.com     

mailto:aminhajivandlaw@gmail.com


 به بزه یدگیرس تیصالح یبررس

 رانیقاچاق ارز در حقوق ا

 **یجعفر دونیدکتر فرـ  *ازینیب یثروت یمرتض

 چکیده:
 زیـن 1392رز مصـوب است که در  انون مبارزه با  اچـاق کـاو و ا یمهم اریاز موضوعات بس یکیموضوع  اچاق ارز، 

 یا تصـاد تیـو حفـ  امن یمبارزه با فساد ا تصـاد توانیرا م یادهیپد نیمبارزه با چن یبدان توجه شده است و مبنا
ا ر یی ضـا ریـو غ یی ضـا تیدو نـوع صـالح تـوانیم ارزبه بزه  اچـاق  یدگیرس تیبا صالح عنوان نمود؛ در رابطه

ا ر یگـاه عمـومدادگـاه انقـالب و داد تـوانیم ییاز نوع  ضـا یدگیرس تی رار داد که درخصوص صالح یموردبررس
 ییضـار یغ تیعنوان صـالح رار دارنـد کـه بـه یحکومت راتیکاشف و تعز ،یسازمان شاک زین یعنوان نمود؛ از جهات

حــ   و ی ــانون لیــدو لیتحصــ ن،ی  ســپردن  ــرار تــأمباشــندیبــزه  اچــاق ارز، مطــر  م هبــ یدگیدرجهــت رســ
ن، کـه در  ـانو باشـدیم ییر ضـایو غ ییدر شعب  ضـا یدگیرس نییارد آازجملة مو زیو اعتراض ن یدنظرخواهیتجد
 است  دهیآن عنوان گرد طیشرا

 ها:کلیدواژه
  یفریرکیشعب غ ،یفریشعب ک ت،ی اچاق، صالح ،یارز میجرا

                                                      
  رانیواحد همدان، همدان، ا یدانشراه آزاد اسالم ،یشناسارشد، گروه حقوق جزا و جرم یکارشناس یدانشجو *

Email: mortezaservati@yahoo.com 
   مسئول دهسنینو ران،یهمدان، ا نا،یس یدانشراه بوعل ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یشناسگروه حقوق جزا و جرم اریاستاد **

Email: jafari@basu.ac.ir 



 تحقق و استناد به طیشرا

 یفریقاعده اعتبار امر مختوم ک

 **یمهران مستـ  *یناصر زیپرو

 چکیده:
اعده اعتبار امـر  تحق   طیاز شرا یخود، بدون ذکر نیشی( همانند مقرره پ1392مصوب ) یفریک یدادرس نیی انون آ

و در  یانونخأل   نید ا رار داده است  وجو ییموردشناسا بیتعق یاز جهات مو وف یکی فی اعده را در رد نیمختوم، ا
گـذارده  ی ا همچنـان در ابهـام بـابه تشتت آراء، موضـوع ر نبر دامن زدعالوه یی ضا هیو جمود رو ییستایکنار آن ا
رـذار ل سـکوت  انونقطـة مقابـو در ن نـهیزمنیدرا یمدن یدادرس نییمقررات  انون آ ینسب تیسو شفاف کیاست  از 

 یدادرسـ نیازدر فـرض سـکوت مـو یمـدن یدادرسـ نییامکان تمسّک به مقررات آ هیدو، نظر نیو در کنار ا یفریک
اسـت   هدی وت بخش را یفریو ک یتحق   اعده اعتبار امر مختوم در امور مدن طیشرا یرانرینظریه وحدت و  ،یفریک
 دسـت لیـذ جیه نتـاب یلیـ تحل یفیروش توص یریکارگبه  یو ازطر  ید  یعلم لیتحل کیبر  هیپژوهش با تک نیا
 بـریمبتن یشـناختروش ثیاز ح ،یمدن یهالیو تحل هاانیبن یبرمبنا یفریاعتبار امر مختوم ک لیتحل -1است:  افتهی
روش در  نیترمناسـب -2 گـردد؛یم یرعلمـیو غ یروا عـیغ جیبـه نتـا یابیبه دست یاشتباه فاحش است و منته کی

 وحـدت موضـوع و وحـدت سـبب بـا ،یعوگانه وحدت اصحاب دسه طیشرا یابیارز ،یفریاعتبار امر مختوم ک لیتحل
 جیـباط رااز اسـتن ریغ یتکه منجر به برداش یاست  امر یمدن یهابا حوزه سهیمقا در یفری لمرو ک زیلحاظ وجوه تما

  دیخواهد گرد

 ها:کلیدواژه
 مجدد، وحدت سبب، وحدت موضوع  بیامر مختوم، تعق ،یفری لمرو ک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 مسئول سندهینو ران،یدانشراه تهران، ا ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یشناسحقوق جزا و جرم یدکترا یدانشجو* 

Email: naser_198159@yahoo.com 
  رانیمدرس، تهران، ا تیدانشکده حقوق، دانشراه ترب ،یشناسو جرم یفریحقوق ک یدکترا یدانشجو **

Email: mehran_masti@yahoo.com 



 تیبا مسئول میدر جرا یعنصر روان یبازکاو

 ستیزطیمح هیعل میبر جرا دیمطلق با تأک

 **یآبادمحمدباقر رستگار مهجنـ  *یرضا احد

 ***دکتر حسن طغرانگار

 چکیده:
 رکـه د یمقرراتـ مرتکب عمل مجرمانه است  یبحث راجع به عنصر روان ،یفریمهم در حقوق ک اریاز مسائل بس یکی

 یمـاد الشعاع عنصررا تحت یوضع شده است، لزوم وجود عنصر روان ریاخ ةمطل  در چند ده تیبا مسئول میباب جرا
نظرات  نینمطل  و همچ تیا مسئولب میجرا ۀشده در حوزوضع نی وان یقیتطب یمقاله به بررس نی رار داده است  در ا

 ن،یابراتکب پرداخته شـده اسـت؛ بنـمر تیو نوع مسئول ستیزطیمح هیعل میجرا یبررس زیو ن نهیزمنیدانان دراحقوق
بـه اثبـات  زایـو فقط ن هستند یعنصر روان یدارا زیمطل  ن تیبا مسئول میجرا ایسؤال را مطر  کرد که آ نیا توانیم
 یبـرا یوانـرد و فا ـد عنصـر متفاوتنـ یدر بحـث از عنصـر روانـ میجرا ریاصووً با سا میجرا گونهنیا نکهیا ای ارندند

 نیشامل ا زین ستیزطیمح میجرا یاز طرف ابند؟ییب مکاارت یو ماد یاند و تنها با وجود عنصر  انونمرتکب تیمسئول
کـه  دهـدینشان م جهیتاست؟ ن یبر چه اساس میجرا گونهنیامرتکب در  تیمسئول نیو همچن ریخ ای گرددی اعده م

همچـون  زیـن میاجر نیا ن،یبه اثبات ندارند؛ بنابرا ازیهستند و فقط ن یعنصر روان یدارا زیمطل  ن تیبا مسئول میجرا
 یعمـد رتصوبه زین یستیزطیمح میجرا ی  از طرفباشندیبرخوردار م یو روان یماد ،یاز سه عنصر  انون میجرا ررید

 تیولمرتکـب مسـئ یبـرا دیـابحوزه،  نیا تیبه اهمکه باتوجه ابندییارتکاب م یرعمدیموارد، به شکل غ یو در برخ
 مطل  در نظر گرفت 

 ها:کلیدواژه

صـر   ی، جـرم مـاد*******انتسـاب  تیـ،  ابل****** ی، عنصـر مـاد***** ی، عنصر روانـ****مطل   تیمسئول
  ********* ستیزطی، مح********

 
 
 
 
 
 

                                                      
 سـندهینو ران،یدج، ادانشراه کردستان، سنن ،یاجتماع و یگروه حقوق، دانشکده علوم انسان ،یشناسحقوق جزا و جرم شیارشد حقوق، گرا یآموخته کارشناسدانش *
 Email: rezaahadi8686@gmail.com         مسئول

 رانیدج، ادانشراه کردستان، سنن ،یاجتماع و یگروه حقوق، دانشکده علوم انسان ،یشناسحقوق جزا و جرم شیارشد حقوق، گرا یآموخته کارشناسدانش **
           astegar.mahjanabadi@gmail.comEmail: r 

 Email: hasantz@znu.ac.ir    رانیدانشراه زنجان، زنجان، ا ،یگروه حقوق، دانشکده علوم انسان اریاستاد ***
**** Strict Liability 
***** Mens Rea 
****** Actus Reus 
******* Imputability 
******** Strict Liability Offence 
********* The Environment 



 معاونت در جرم در یقیتطب ةمطالع

 و اسکاتلند کایآمر ران،یا یفریحقوق ک

 **زادهیعل دیحمـ  *یدکتر محمدحسن حسن

 چکیده:
رغم   بهشوندیم یمعاون جرم تلق ند،نماییجرم در ارتکاب جرم مساعدت م یکه بدون دخالت در عنصر ماد یاشخاص
اوت متفـ کـایمرآاسـکاتلند و  ران،یمعاونت در جرم، ضوابط آن در حقوق ا تیمجرم رشیمشترک در پذ استیاتخاذ س

در  تیـطه مجرمدرمقابـل ضـاب رفتـه،یرا پذ تـرفیـو مجازات خف ینسب یتیعار کردیرو یاست   انون مجازات اسالم
 کـردیوا لّـا رو تیـمجرم یتسـاو کـردیاست  با و ـوع جـرم رو ریآن متغ عدم ایبرحسب و وع جرم  کایاسکاتلند و آمر

 یکردهـایور یعنصـر مـاد تیـفیدر جـرم حکومـت دارد  در ک یتبان ای کیمعاون در  بال جرم نا ص تحر تیمجرم
و  کـایآمر ور اسـکاتلند دممانعت از جرم تنهـا  ی انون فهینمونه ترک فعل با داشتن وظ یبرااتخاذ شده است   یمتفاوت

با وجـود  کایتلند و آمر  در اسکاگرددیم یمعاونت در جرم تلق  یمصاداز  کایمساعدت پس از ارتکاب جرم تنها در آمر
اخـتال   نیـا یمبنـا یاوحاضر با واک شتار  نوابدییتنزّل م یاطیاحتیبه ب معنوی رکن آستانه مشترک طر  مجرمانه

راق و اشتراک معاونـت در جـرم در درصدد است وجوه افت ،ایو با مطالعه کتابخانه یلیـ تحل یفینحو توصبه هاکردیرو
   دینما انیموردمطالعه را ب هایکشور

 ها:کلیدواژه
  تیبه جرم، استعاره مجرم کیمعاونت در جرم، اصحاب جرم، تحر

                                                      
 رانیدانشراه دامغان، سمنان، ا ،یدانشکده علوم انسان ،یشناسگروه حقوق جزا و جرم اریاستاد *

Email: m_hasani@du.ac.ir 
 مسئول سندهینو ان،ریا ،یغرب جانیآذربا ه،یدانشراه اروم ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یشناسحقوق جزا و جرم یدکترا یدانشجو **

 
Email:  ha.alizadeh@urmia.ac.ir 



 انگلستان یهادادگاه تیصالح

 یبه جرم ارتشاء تجار یدگیرس در

 *نژادیاریخدا اکبریعل

 چکیده:

 نیـا وعیشـاسـت  بـا  دهیـدمبدّل گر یاهدا  جامعه جهان نیتراز مهم یکیبه  یتجار یمبارزه با ارتشاء در  راردادها
 بیـآن ترغ ورها را بـه مقابلـه بـاکش  یطر نیرا وضع نمودند تا از ا ییهاونیکنوانس ،یالمللنیب یهامعضل، سازمان

ول و الزامـات اص یاجرا کشور با هد  نیبه آن، پارلمان ا رلستانضد ارتشاء و الحاق ان ونیکنوانس بی  با تصوندینما
 انون مبـارزه بـا  نیترمع انون، انرلستان جا نیا بیضع کرد  با تصوو 2010 انون ارتشاء را در سال  ون،یکنوانس نیا

 یرابـ یتیچنـدمل یهااسـت کـه تجّـار و شـرکت یحـدّ انون به نیا تینمود  اهم یمعرف یارتشاء را به جامعه جهان
را  یادهگسـتر تی ـانون، صـالح نیـاند  مقررات متنوع ارا اتخاذ کرده یاژهیو داتیمقررات آن، تمه یشناخت و اجرا

واسطه ارتشاء تحـت را به یو خارج یداخل یهااز اشخاص و شرکت یارینموده تا بس جادیانرلستان ا یهادادگاه یبرا
شـاء بـه جـرم ارت یدگیانرلستان در رسـ یهادادگاه تیصالح ی، بررسیپژوهش، هد  اصل نی رار دهند  در ا بیتعق

  باشدیواسطه نقض مقررات  انون ارتشاء مبه یتجار

 ها:کلیدواژه
 شاء ضدارت ونیانرلستان، کنوانس یهادادگاه تی، صالح2010فساد،  انون ارتشاء  ،یارتشاء تجار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 رانیتهران، ا ،یبهشت دیقوق، دانشراه شهدانشکده ح الملل،نیارشد حقوق تجارت ب یکارشناس* 

Email: alikh885@yahoo.com  



 :یاانتشار مواد هسته قیازطر یطیمحستیز یآلودگ

 کایآمر متحدهاالتیو ا رانیا یفریراهبرد ک

 **یدکتر احمد رمضانـ  *مشکات یمصطف دیّدکتر س

 ****یمراد میدکتر مرـ  ***یدکتر سهراب صالح

 چکیده:

رخـوردار ب یسـتیرتروریو غ یستیکه از ابعاد ترور باشدیم یطیمحستیز میجرا یهادر زمرۀ جلوه یاانتشار مواد هسته
و  یااز مـواد هسـته یکـیزیحفاظـت ف یهاونیکنوانسـ بیبا تصو المللنیکنشرران نظام حقوق ب نه،یزمنیاست  درا

 یسـتیو ترور یسـتیرتروریابعاد غ یانرار، جرم2005و  1979 یهادر سال بیترتبه یاهسته سمیسرکوب اعمال ترور
خـش مـواد ، پ1392در سـال  رانیـا خصـوص،  انونرـذار نیـاند  در ارا در دستور کار  رار داده یاانتشار مواد هسته

ز ااسـتفاده  ی  ـرار داد  سـوا اورضیافساد فـ یجرم حد یهااز مصداق یکیعنوان خطرناک در سطح گسترده را به
 ینا ص خاص باعث شده است تا پوشش تیننه و داشتن سوءمجرما جهیلزوم تحق  نت ز،یآمابهام یهاو عبارت هاهواژ

در  یومبهداشـت عمـ هیـعل دیـهدتمحاربه و  د؛یوجود آبه اورضیبا حد افساد ف یاانطباق انتشار مواد هسته ثیاز ح
برخوردار هسـتند  در  یاار مواد هستهدر پاسخ به انتش ییهاها و نقصهستند که هرکدام از چالش یررید میزمره جرا

انتشـار مـواد  یانرـارنحو روشن و کامـل، جرمبه کایآمر متحدهاوتیفدرال ا ی انونرذار گذاراناستیمقابل، س یسو
جسـتار  یطـ راوصا ، د نیاند؛ با اصورت توأمان مدّنظر  رار دادهآن، به ر یو غ یاهسته سمیرا در ابعاد ترور یاهسته

بـا  یبمنسـجم و متناسـ یفـریواکـنش ک کا،یآمر متحدهاوتیو ا رانیمقررات ا یبا بررس حاضر تالش بر آن است تا
  ردی رار گ میموردترس ادشدهیاعمال 

 ها:کلیدواژه
  ستیزطیمح یآلودگ و یبهداشت عموم هیعل دیمحاربه، تهد اورض،یافساد ف ،یامواد پرتوزا، انتشار مواد هسته

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
  انریواحد  شم،  شم، ا ،یگروه حقوق، دانشراه آزاد اسالم ،یشناسو جرم یفریحقوق ک یآموخته دکترادانش *

Email: mustafameshkat@yahoo.com 
 مسئول سندهینو ران،یدانشراه علم و فرهنگ، تهران، ا ،یدانشکده علوم انسان ار،یاستاد ،یفریحقوق ک یتخصص یدکترا **

Email: ramezani.ahm@gmail.com 
  رانی)ع(، تهران، ا نیگروه حقوق، دانشراه جامع امام حس اریاستاد ،یفریحقوق ک یتخصّص یدکترا ***

Email: salahi.sohrab@gmail.com 
 رانیواحد  شم،  شم، ا یگروه حقوق، دانشراه آزاد اسالم اریاستاد ،یتخصّص یدکترا ****

Email: moradimaryam@yahoo.com 



 یتیـ امن ینظام یهاها و شرکتدولت تیمسئول

 سند مونترو یبرمبنا (PMSC) یخصوص

 **انیانصار یدکتر مجتبـ  *یمصطفو یمحمدعل

 :چکیده
 یجامعـه بشـر یدر مخاصمات مسلحانه موجـب نررانـ نینو هایدهیاز پد ***یخصوص یتیو امن ینظام یهاشرکت

کارکنـان مسـلّح آنـان و  یحقو  تیها در  بال اعمال نا ض حقوق بشر، وضعها و شرکتدولت تیشدند  احراز مسئول
ها و شـرکت نیـا تیـنمودن فعال مندعده ا یبرا ییجورا به چاره هاییدر مخاصمات مسلحانه، دولت میشرکت مستق

 زدودن چهره مزدورگونه آنها واداشته بود 
ضـاع افـراد و او سـاماندهی مـذکور هـایشـرکت هـایتـا فعالیـت دیرس به امضاء ی( سند2008) سیمونترو سوئ در
 بهبود بخشد  زیاز منا شات مسلحانه را ن دهیدبیآس

 یالمللـنیب تیاحـراز مسـئول یبـا پرسـش درخصـوص چرـونر یفیو از منظر هد ، ک یفیپژوهش با روش توص نیا
در  یالمللـنیب تیز شخصا یبرخوردار لیدلگرفت که آنها به یرا پ هیفرض نیمزبور در  بال عملکردشان ا یهاشرکت

ز محـر زیـآنهـا ن تیهـا، مسـئوله دولتبـ اهشرکت یمسئول هستند و درصورت وابستر زشانیآم بال ا دامات تخلّف
 دنبال آن است که سند مونترو به یزیخواهد شد، همان چ

 :هاکلیدواژه

 سند مونترو  ،یالمللنیب تیمسئول ،یخصوص یتیو امن ینظام یهابشردوستانه، شرکت المللنیحقوق بشر، حقوق ب

                                                      
 رانیا ن،ی زو ن،یواحد  زو نور،امیدانشراه پ الملل،نیارشد حقوق ب یکارشناس *

Email: mostafavi1356@yahoo.com 
  :M_Ansarian@pnu.irEmail                                                            رانیا ن،ی زو ن،یواحد  زو نور،امیدانشراه پ اریاستاد **

*** Private Military and Security Companies (PMSC) 



 ریبر اساس س یامکان ورود ثالث در داور

 رانیا یالمللنیب یتجار یو قانون داور ترالیقواعد آنس

  یو محرمانه بودن داور یآن بر خصوص ریو تأث

 *پسند یائلناز عال

 چکیده:
آن در  هجـیشـده و نت آنان مطـر  انیتزاحم منافع م ،یافراد در جامعه بشر انیم یو حقو  یروابط اجتماعبا گسترش 
ق بـه حقـو دیـاب یدادرسـ نیـیمقـررات آ می  در تنظـگـرددیآشکار م یدعاو نیمختلف و تعدّد اطرا  ا یطر  دعاو

 یعـواددر  ینفعـ ایـح   یدعاست م مکنکه م یهر شخص یاز سو یاشخاص ثالث توجه شود تا امکان طر  دعو
 ی  دعـوابـا امکـان طـر یدولت یهااوطرا  در دادگاهمختلف یشفا  فراهم گردد  دعاو یندیمطروحه باشد، در فرا

 یحکومـت اصـل آزاد لیدلبه یدر داور ی رار گرفته ول ییموردشناسا ربط،یذ نینظر از تواف  طرفورود ثالث، صر 
 گرفت،یماوشعاع  رار مطروحه تحت یاگر منافعشان در داور یورود اشخاص ثالث حت ،یداور انیبر جر نیاراده طرف

 زکنندهیمتما یهایژگیعنوان وبه یو محرمانه بودن داور یممکن نبود، چراکه از خصوص یداور نیطرف تیبدون رضا
عنوان بـه یدعـو انیـدر جر توانسـتیتنها نمنه ،یداور نیاز طرف ریغ یو شخص شدیبرده منام  یمدن یآن از دعاو

 یتماع دعودر جلسه اس توانستینم یبود، وارد شود بلکه حت ریمستقالً، درگ ای نیاز طرف تیکه منافعش به تبع یطرف
 یهـایدر داور تیه شـفافراجـع بـ ترالی واعـد آنسـ بیبا تصـو هیرو نیکند  ا دایحضور پ طر یب یعنوان شخصبه

از  یکیعنوان بلکه به یتنها در جلسات استماع دعوکرد و ورود ثالث نه رییتغ گذارهیاسرم ودولت  نیمعاهده ب بریمبتن
 گذاشت  یداور صیبر خصا یاعمده راتیتأث رییتغ نیو ا دیمجاز گرد زین یدعو نیطرف

 :هاکلیدواژه

  تیشفاف ترال،ی واعد آنس ران،یا یبودن، محرمانه بودن، ورود ثالث،  انون داور یخصوص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 رانیدانشراه تهران،  م، ا ،یفاراب سیارشد حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، پرد یکارشناس *

Email: elnaz.alipasand@gmail.com 



  یدر تحوّالت نظامات ثبت تیمالک نیتضم

 اسکاتلند، ینظام ثبت یقیتطب ةمطالع با

 رانیو ا متحدهاالتیانگلستان، ا

 **ناصر یمهدـ  *یصادق نیدکتر حس

 چکیده:
از  یریلـوگمختلـف جهـت ج یکشـورها یثبتـ ایـ یحقـو  یهـاکه نظام شودیگفته م یبه ا دامات تیمالک نیتضم

 یبرخـ یریکارگبـه آنهـا بـا یقیبه مالکان حق دنیبخش نانیو اطم رمنقولیدرخصوص اموال غ یمال یهاسوءاستفاده
بـا  یو و حقـ یام ثبتـنظـ  یـتطب تاًیآن کشور و نها یشدن نظام ثبت ترشرفتهیو پ شتریابزارها جهت گسترش هرچه ب

 ینـیبشیو پ 2015در سـال  ینظـام جـامع ثبتـ یزیـری  در اسـکاتلند بـا پدهندیانجام م یجهان نینو یهاشرفتیپ
و  وسـتهیپ یهاسـتمیس یزیـریبـا پ متحـدهاوتیدر ا ژه،یـو ازاتیامت یازجمله ثبت داوطلبانه و برخوردار ییهاروش

 یاز  راردادهـا مالـک و اسـتفاده تیـمالک نیـینسـبت بـه تع تیصـالح یدارا یهاسازمان یبرخ ینیبشیشفا  و پ
شـابه م یروشـ یزیـریو در انرلسـتان بـا پ دهیـتحول در ثبت اسناد گرد جادیکه منجر به ا یهوشمند در نظام حقو 

 ران،یـا یدر نظـام حقـو  تیـمالک نیتضـم اند  جهت تحق  اهـدا به هد  مذکور داشته دنیدر رس یاسکاتلند سع
 یسـازارچهکپی ستمیس کی جادیا فات،یثبت امالک و کاهش تشر یهانهیبودجه دولت درجهت کاهش هز صیتخص

د و هوشـمن ی راردادهـا یزیـریبه افراد، پ تالیجید یهاامضاء صیتخص ،یاطالعات تیشفاف جادیاطالعات درجهت ا
  گردندیم یتلق اتیجزو ضرور صال یتوسط مراجع ذ فیو کامل وظا حیصح یاجرا

 :هاکلیدواژه

 یت، کاداستر  مالک نیثبت، ملک، سند، تضم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 مسئول سندهینو ران،یان، تهران، ادانشراه تهر ،ینیکار دانشکده کارآفروو عضو گروه کسب یحقوق خصوص اریاستاد *

Email: hosadeghi@ut.ac.ir 
 رانیتهران، ا ،ییدانشراه علوم  ضا یحقوق خصوص یدکترا یدانشجو **

Email: mn.ujsasac0077@yahoo.com 



 یابیحکم غ یـ حقوق یفقه یبررس

 **یباقر زیدکتر پروـ  *یفروشان یدکتر مهران لطف

 چکیده:
 یادر  ضـ هیعادلّـه شـر یمقتضـا رایاست؛ ز یابیو  ضاوت دادرس صدور حکم غ یاز مباحث موردمنا شه در دادرس

نبـود  یوچراچـونی ضاوت با حضور آنـان اسـت؛ امـا اعتبـار مطلـ  و ب نیینسبت به متداع ی اض تیو وو یاسالم
ور که با توسعه روابط اشخاص با تص ینخصوص در زمابه گرددیح  م عییطور  طع موجب تضبه یدگیدر رس نیطرف

ر کـرده و د دایـدسـت پ رـرانیبه عمل زشت تجاوز به ح  د تواندیتصور م نیبدون ا یحت ایدانستن خود و  ح یذ
رهرـذر  نیـاسـت از ا یعـیکنـد  طب یعدالت مخفـ انیو مجر یخود را از دسترس شاک شهیهم یبرا یمرحله دادرس

نونرـذار خواهـد افتـاد   ا یه مخـاطره جـدّبـدر جامعه  یی ضا تیو امن شیافزا روزهروزب رریکدیاعتماد مردم به عدم
عـی بـه ابـال  وا  مقررات دادرسی مدنی درخصوص احکام غیابی دو معیـار نینخست یایرانی پس از چند دهه از اجرا

ن آواخـواهی  انامکو عـدم یخوانده و  ابلیت تجدیدنظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضـوری تلقـی شـدن رأ
حضـوری شـدن حکـم   انونرذار ابـال  وا عـی را موجـب 1379و در سال  باراعتیدانسته است  اکنون این معیارها ب

حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضـوری رغم تجویز رسیدگی غیابی حضور یا عدمدانست  در فقه امامیه نیز به
 ـرار  اء را تحـت تـأثیردر دادگستری کیفیت رسـیدگی و آر مطر های یا غیابی است  در وضع فعلی که کثرت پرونده

آن اسـت  یپژوهش امری ضروری است  پژوهش حاضر در پواخواهی نبودن احکام غیابی  ابلداده است، احیای  ابل
 علیه غایب مباینتی ندارد تا نشان دهد که این تحول با دیدگاه فقها در رعایت ح  اعتراض محکومٌ

 :هاکلیدواژه

  هیعلیابال ، فصل خصومت، مدع ،یواخواه ،یابیحکم غ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 ئولمس سندهینو ران،ین، اواحد اهواز، خوزستا ،یدانشراه آزاد اسالم ،یگروه حقوق، دانشکده علوم انسان ،یحقوق خصوص یدکترا *

 Email: lotfi_mehran@yahoo.com 
 mail: p.bagheri@ilam.ac.irE                                              رانیا الم،یا الم،یدانشراه ا ات،یگروه حقوق، دانشکده ادب اریاستاد **



 ادیبنحق هیدر نظر یانتقاد یکاوش

 دفاع مشروع منجر به قتل هیدر باب توج

 **یاشیک نژادیدکتر محمدرضا نظرـ  *واقف نوردمهرداد ره

 چکیده:
های معاصر و پراهمیت در توجیه دفاع مشروعی که منجر به  تل مهاجم میشود، نظریه ح بنیاد است از نظریه یکی

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 مورد استناد  رار گیرد 

 :هاکلیدواژه

 ، ح  به کشته نشدن، تناسب، ضرورت بنیادح  نظریهدفاع مشروع، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 رانیمدرس، تهران، ا تیدانشکده حقوق، دانشراه ترب ،یشناسحقوق جزا و جرم یدکترا یدانشجو *

Email: mehrdadvaqef1369@gmail.com 
 ئولمس سندهینو ران،یا الن،یگ الن،یدانشراه گ ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یشناسگروه حقوق جزا و جرم اریاستاد **

Email: m.nazarinejad@gmail.com 



 هیو ترک رانیدر روابط ا نیاسترداد مجرم

 راهکارها(ها و )چالش

 *زادفرخ ریدکتر اردش

 چکیده:
تشـابهات  ،یاه خشـکوجـود ر ،یریهمسـا طیلحاظ شـرابـه هیـاسـت  کشـور ترک یعیامر طب کی فریفرار از تحمل ک

 نی  بشودیممحسوب  نیفرار مجرم یبرا نهیگز نیاتصال به اروپا، بهتر یژگیدوجانبه، و دیلغو رواد تیحاکم ،یفرهنر
 نیـا رغـمیست، علـا دهیمنعقد گرد نیمجرم ترداد رارداد اس 1389سپس در سال  1315ابتدا در سال  رانیو ا هیترک

مـن المللـینیو ب یاخلمتعدد د لیموضوع دو نی  اشوندیمسترد نم هیترک یاز سو ،یرانیا نیمجرم تی راردادها اکثر
 نیـاز ا یبعضـ ید  ولـحقوق بشر و     دار ییاروپا ونیدر کنوانس هیترک تعضوی بشر، حقوق به مربوط مقررات جمله،

علـل  یبـا بررسـ کـهیطوربه شـودیکشـور مربـوط مـ نیـا یداخلـ نیما نسبت به  ـوان آگاهیعدم به هاتیمحدود
 یدگیرسـ ه،یـترک یفریک یفائ  آمد  در  انون دادرس هاتیمحدود نیا شتریبه ب توانیم یداخل نیاسترداد و  وانعدم

درخواسـت اسـترداد  ،یابیـغ یبا استناد بـه رأ نیت، بنابرانشده اس ینبیشیلحاظ احترام به ح  دفاع متهم، پبه یابیغ
بحث بـه  ب،یقز کلمه تعا هیو ترک رانیا نیب نیدر عهدنامه استرداد مقصر ن،یبر انخواهد شد  عالوه رفتهیپذ نیمجرم

ز باعـث بـرو اخـتال  نیـمتفـاوت بـوده کـه ا بیدو کشور، زمان تحق  تعق نیا یحقو  ستمیآمده است، در س انیم
 نمجـرمی اسـترداد درخواسـت زمـان شـدن مشخص حل،راه نتریموانع ساده نیمقابله با ا ی  براشودیماسترداد عدم

 است 

 :هاکلیدواژه

  یی ضا یحقوق بشر، تعاون و همکار ن،یاسترداد مجرم ییاروپا ونیکنوانس ن،یاسترداد مجرم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 هیدانشکده حقوق، دانشراه آنکارا، آنکارا، ترک ،یشناسحقوق جزا و جرم یدکترا *

Email: ferd1300@yahoo.com 



 یفکر تیحقوق مالک شیفرسا

 نگارنده:

 *ژرژ بونهدکتر 

 مترجمین:

 ***رادیصالح دیعمـ  **یمحمدزاده وادقان رضایدکتر عل

 چکیده:
ى از (، یکـ2ریس  اعده فرسایش حقوق مالکیت فکرى، موضوع نوشته ژرژ بونه، استاد دانشـراه پـانتئون اس س )پـا

ده و اجـراى  اعـ است  چرونرى تولد این  اعده، موضوع، مفهوم، شرایط، چرـونرى  واعد ویژه حقوق مالکیت فکرى
و  یروشـنبه دالت اروپایىصادره توسط دیوان ع یاوارد بر اعمال آن در سطح اتحادیه اروپا در سایه آر یهاتیمحدود

 یهـار پژوهشده داسـت کـه ایـن  اعـ یادآوریـبا نرارشى شیوا توسط استاد به رشته تحریـر در آمـده اسـت،  ابل
گرفته نیـز صـورت یهایگرفته تحت عناوین گوناگون ازجمله زوال ح ، استیفاى ح  و غیره آمده است  بررسصورت

 هدر ایـن نوشـت بدون توجه به یکى از اصول بنیادین حقوق مؤلف، یعنى اصل تعیین مقصد اثر صـورت گرفتـه اسـت 
 دهـدیمختصر ارائـه م یاگوناگون کنجکاوان این  اعده در نوشته یهامناسب براى پرسش یهااستاد ژرژ بونه پاسخ
 سندهینو نیاست که از ا یرساناطالع  ضمناً  ابلشودیمعه حقو ى ممندان این رشته از حقوق و جاکه تقدیم به عال ه

 چاپ شده است  یمقاوت متعدد خصوصنیدرا

 :هاکلیدواژه

  یمؤلف، واردات موازفرسایش ح ، ح  توزیع، اتحادیه اروپا، ح  

 

                                                      
 (2استاد دانشراه پانتئون اس س )پاریس  *

 Email: mohamadz@ut.ac.ir                                                       مسئول سندهینو ران،یدانشیار دانشراه تهران، تهران، ا **
 رانی، تهران، ادانشراه تهران ،یفکر تیکارشناس ارشد حقوق مالک ***

Email: Amid.salehirad@gmail.com 


