نمایه نوزده ساله مجله پژوهشهاي حقوقی

شماره ( 1بهار _ تابستان )1381
مقاالت
قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگري در آن /گروه پژوهشی حقوق خصوصی
توسعه مسؤولیت بینالمللی در پرتو حقوق بینالملل محیط زیست /دکتر سیّدقاسم زمانی
تأمّالتی در باب جایگاه قانونی شوراي عالی اداري و مرتبهي مصوبات آن /محمد شریف
شروط تحمیلی از دیدگا ه قواعد عمومی قراردادها /دکتر عباس کریمی
تعامل میان حقوق و سیاست بینالملل /ورنر لویی؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بینالملل

موضوع ویژه :حقوق رسانهها
میزگرد جرایم مطبوعاتی /دکتر ابوالقاسم گرجی ،دکتر کاظم معنمدنژاد ،دکتر محمدعلی اردبیلی
حدود قانونی آزادي رسانهها در زمان جنگ در ایاالت متحد آمریکا /دکتر وحید اشتیاق
رژیم مسؤولیت مدنی و کیفري رسانهها در حقوق فرانسه /امانوئل دآوکس؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق جزا و
جرمشناسی
دادرسی دعاوي مطبوعاتی در حقوق انگلستان /قاسم محمدي

گزارش
اولین کنفرانس آموزش و تحقیق حقوق بینالملل در آسیا /دکتر سیّدقاسم زمانی

شماره ( 2پاییز _ زمستان )1381

مقاالت
تعهدات آگاهانه در قراردادهاي واگذاري معادن /دکتر علی اسالمی پناه
مقدمهاي بر مطالعه اصول حاکم بر صالحیت کیفري در حقوق جزاي بینالملل /دکتر علی خالقی 


استقرار دیوان کیفري بینالمللی :بیمها و امیدها /دکتر سیّدقاسم زمانی
محدودیتهاي حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداريها /محمد سلمان طاهري
تأمّلی بر بیع متقابل در قراردادهاي نفتی ایران /اسداهلل صحرانورد
نقدي بر طرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل در مورد مسؤولیت دولتها براي اقدامات متخلفانه بینالمللی/
جیمز کرافورد ،ژاکلین پِل ،سیمون اُلسون؛ ترجمه زهرا کسمتی
حمایت از حق خلوت آدمیان در عصر اطالعات /هِلن نیسنبام؛ ترجمه و تلخیص از عباس ایمانی

موضوع ویژه :ضرورت بازنگري در قوانین ناظر بر چک
تاریخچه و ضرورت اصالح قوانین ناظر بر چک /دکتر بهروز اخالقی
میزگرد راجع به اصالح قانون چک
پیوست  :1الیحه اصالح موادي از قانون صدور چک و اصالحات بعدي آن
پیوست  :2طرح چک
پیوست  :3الیحه اصالح قانون صدور چک
حفظ یا حذف جنبه کیفري صدور چک بالمحل
پرسش مجله پژوهشهاي حقوقی از :انجمن ایرانی حقوق جزا؛ انجمن حقوق خصوصی ایران؛ مؤسسه حقوق تطبیقی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ کانون وکالي دادگستري مرکز
مقررات چک در قانون تجارت مصر مصوب  /1999ترجمه بابک مسعودي تفرشی

نقد و معرفی
قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالب مصوب  /81/7/28دکتر علی خالقی
انجمن حقوق خصوصی ایران
مؤسسه بینالمللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی

شماره ( 3بهار _ تابستان )1382
مقاالت
صالحیت فراسرزمینی دادگاههاي ایران نسبت به جرائم مأموران و مستخدمان دولت /دکتر علی خالقی
تأمّلی بر دعاوي ایران در دیوان دادگستري بینالمللی /دکتر سیّدجمال سیفی
چالشهاي مسؤولیت کیفري دولت از منظر کمیسیون حقوق بینالملل /محسن عبدالهی
تعیین مرجع رسیدگی به دعاوي تجارت الکترونیک /مایکل چیسیک؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق خصوصی
مؤسسه شهردانش
عمل حقوقی از دیدگاه یک حقوقدان بینالمللی /ژان پل ژاکه؛ ترجمه و تحقیق دکتر ناصرعلی منصوریان

موضوع ویژه :حمایت حقوقی از کپیرایت
رابطه آثار فکري با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسالمی /دکتر محسن اسماعیلی
کپیرایت و حقوق مرتبط در موافقتنامه راجع به جنبههاي تجاري حقوق مالکیت معنوي /مریم آموزگار
تأثیر فناوري دیجیتال بر کپیرایت /گیلیان دیویس؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بینالملل مؤسسه
شهردانش
استثناي مهم حق مؤلف« :استفاده منصفانه» از اثر دیگري /عباس ایمانی
حمایت کیفري از مالکیت ادبی و هنري در حقوق فرانسه /ویلفرید ژان دیدیه؛ ترجمه و تحقیق گروه پژوهشی
حقوق جزا و جرمشناسی مؤسسه شهردانش
صالحیت بینالمللی ،شناسایی و اجراي احکام خارجی در دعاوي مالکیتهاي فکري /ام .جی .تی .دریسن؛
ترجمه باقر انصاري

نقد و معرفی
پلیس اروپا (یوروپُل) /دکتر علی خالقی
کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات ( /)2003دکتر سیدقاسم زمانی

شماره ( 4پاییز _ زمستان )1382
مقاالت
محاکمه «صدام» و مسأله صالحیت دادگاه از منظر حقوق داخلی و بینالمللی /دکتر علی خالقی
رأي دیوان دادگستري بینالمللی در قضیۀ سکوهاي نفتی :دیپلماسی قضائی در دادرسی بینالمللی /دکتر
سیّدجمال سیفی
مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمینهاي اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه/
ویکتور دوکورا لوگو؛ ترجمه سیّدحسین سادات میدانی
آژانس چندجانبه تضمین سرمایهگذاري (میگا) و استانداردهاي سرمایهگذاري خارجی /مسعود صبور
بررسی امکان اعمال اصل ممنوعیت اعاده در مواجهه با حرکات گسترده آوارگان جنگی /فاطمه کیهانلو
ماهیت حقوقی ضمانتنامههاي بانکی در ایران /دکتر علیرضا مسعودي

موضوع ویژه :حقوق بینالملل و تحکیم امنیت اتمی
ارزیابی تحکیم امنیت هستهاي و نظام عدم گسترش با معیار حقوق بینالملل عرفی /نادر ساعد
سالحهاي هستهاي ،نقطۀ تالقی حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه بینالمللی در پرتو رأي مشورتی
دیوان بینالمللی دادگستري ( /)1996حسن سواري
جایگاه اجراي موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سالحهاي هستهاي در حقوق عمومی ایران /پروانه
تیال
حمایت از تأسیسات هستهاي در درگیريهاي مسلحانه /محسن عبدالهی

نقد و معرفی
رأي وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ  )1382/10/2در خصوص رسیدگی به دعواي اعسار قبل از حبس:
گامی به سوي تطبیق قانون داخلی با تعهد بینالمللی /دکتر سیّدقاسم زمانی

شماره ( 5بهار _ تابستان )1383
مقاالت
چالشهاي ورود کشورهاي اسالمی به نظام حقوقی  -قتصادي بینالمللی با تأکید بر ایران /دکتر بهروز اخالقی
علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بینالمللی و حقوق داخلی /دکتر علی خالقی
تفسیر قضایی قانون اساسی در رویه دیوان عدالت اداري /پروانه تیال
ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین :دیوان بینالمللی دادگستري به عنوان حافظ صلح و امنیت
بینالمللی /امین زارع فر ،حمید هاشمی
قطعنامه سپتامبر  2004و عملکرد شوراي حکام آژانس بینالمللی انرژي اتمی در آزمون اجراي حقوق
بینالملل /نادر ساعد
جنبههاي حقوقی قراردادهاي سرمایهگذاري بیع متقابل ( /)Buy Backجوانمرد صادقی
حمایت از حق ثبت اختراعات در سازمان جهانی تجارت /امیرساعد وکیل
شیوههاي جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادي در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال /محسن صادقی
تعقیب کیفري کارگزاران عالیرتبه دولتها در دادگاههاي داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بینالمللی (دعواي
کنگو علیه بلژیک در دیوان بینالمللی دادگستري) /آنتونیو کاسسه؛ ترجمه حمیدرضا جاویدزاده

موضوع ویژه :نارساییهاي حقوق شرکتهاي تجاري در ایران
میزگرد راجع به ابعاد حقوقی سرمایه در شرکتهاي سهامی
طرح پیشنهادي اصالح ماده  5قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت راجع به سرمایه اسمی شرکتهاي
سهامی /دکتر وحید اشتیاق
حقوق سهامداران اقلیت در ادغام شرکتهاي تجاري /دکتر احمد بیگی حبیبآبادي
نظارت بر عملکرد مدیران شرکتهاي سهامی عام توسط نهادهاي دولتی در حقوق انگلیس و ایران /دکتر سید
الهامالدین شریفی
تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکتهاي سهامی /سعید صفیان

نقد و معرفی
تأمّلی بر قطعنامه  1559شوراي امنیت در مورد حاکمیت لبنان و خروج نیروهاي بیگانه از این کشور /دکتر
سیّد قاسم زمانی

شماره ( 6پاییز _ زمستان )1383
مقاالت
بلژیک و پایان ده سال رؤیاي صالحیت جهانی در جرائم بینالمللی /دکتر علی خالقی
کنترل قضائی قانون عادي در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران) /عبداهلل خدابخشی شلمز اري،
نیره عابدینزاده شهري
شوراي امنیت و ارجاع وضعیت «دارفور» (سودان) به دیوان کیفري بینالمللی /دکتر سیدقاسم زمانی
نگرشی حقوقی به موافقتنامه پاریس دربارة برنامه هستهاي ایران /سیدحسین سادا ت میدانی
اجراي ملی موازین حقوق بینالملل و نقش دادگاه ایرانی /دکتر نادر ساعد

موضوع ویژه :مبارزه حقوق کیفري با جرائم اقتصادي
نگرشی تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستمهاي حقوقی فرانسه ،ایتالیا ،سوئیس و چین /دکتر
سیّدحسین حسینی
ضرورت تسري مجازات مرتشی به بخشهاي غیردولتی در حقوق کیفري ایران /دکتر وحید اشتیاق
ورشکستگی به تقلب /دکتر منصور رحمدل
بررسی تطبیقی جنبههاي حقوقی معامالت در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از اطالعات محرمانه /دکتر
سید الهامالدین شریفی
کالهبرداري رایانهاي /حسن عالیپور

گزارش و نقد
مروري به پیشنویس اصالح قانون تجارت پیشنهادي وزارت بازرگانی /دکتر بهروز اخالقی
جهانی امنتر :مسؤولیت مشترك ما (گزارش هیأت عالی رتبۀ دبیرکل در خصوص تهدیدات ،چالشها و
تغییرها (دسامبر  /))2004امیرساعد وکیل

شماره ( 7بهار _ تابستان )1384
مقاالت
قرار جلب اروپایی و تأثیر آن بر حقوق استرداد مجرمین در اتحادیه اروپا /دکتر علی خالقی
بزهدیدهشناسی حمایتی در پرتو «اعالمیه اصول بنیادي عدالت براي بزهدیدگان و قربانیان سوءاستفاده از
قدرت» /مهرداد رایجیان اصلی
تأثیر قواعد آمره حقوق بینالملل بر تفسیر و اجراي قطعنامههاي شوراي امنیت /آلکساندر اُرَکلَش ویلی؛ ترجمه
و تحقیق دکتر سیدقاسم زمانی
مفهوم ،انواع و قواعد حاکم بر قراردادهاي عمومی /دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی
مدخلی بر نظام حقوقی حاکم بر سرمایهگذاري خارجی در ایران /مصطفی ماندگار
حاکمیت قانون اساسی و وظیفه قضات در حقوق جمهوري اسالمی ایران /پروانه تیال

موضوع ویژه :جنبههاي مختلف حقوق بانکی
ابعاد حقوقی بانکداري اینترنتی /مصطفی السان
نقد و بررسی نظریه وکالت بانکها از مشتریان در خصوص سپردههاي سرمایهگذاري /دکتر سیدالهامالدین
شریفی
الزماالجرا بودن قراردادهاي اعطاي تسهیالت بانکی در هالهاي از ابهام /سعید صفیا ن
حل و فصل دعاوي ضمانتنامههاي بانکی بینالمللی /دکتر محسن محبی
عقد اجاره به شرط تملیک و موانع گسترش آن در نظام بانکی ایران /غالمرضا معینی

نقد و معرفی
کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد و حقوقدانان ایرانی /دکتر حسین شریفی طرازکوهی

شماره ( 8پاییز _ زمستان )1384
مقاالت
قانون تجارت ایران در گردونه تحول :بررسی اصالح مقررات شرکتهاي تجاري /دکترمحمدرضا پاسبان
جایگاه موازین بینالمللی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم /دکتر سیّدقاسم زمانی
حقوق توسل به زور در پهنه تحوالت بینالمللی :ارزیابی انتقادي گزارش هیأت عالی منتخب دبیرکل سازمان
ملل متحد /دکتر نادر ساعد
بررسی معیار سنی مشارکت در انتخابات عمومی :حقوق ایران و حقوق تطبیقی /گروه پژوهشی حقوق عمومی و
بینالملل پژوهشکده حقوقی شهردانش
سازوکار اجراي احکام دیوان اروپایی حقوق بشر /یورگ پوالکیه ویکس؛ ترجمۀ مازیار پیهانی

موضوع ویژه :حقوق بیمه در نظام ملی و تطبیقی
تعهد به «حسن نیت» در قرارداد بیمه عمر /مصطفی السان
دعواي مستقیم و رجوع زیاندیده به بیمه گر /عبداهلل خدابخشی شلمزاري
زیان همگانی در حقوق بیمه دریایی /کامبیز رعدي
اصول خدمات بیمه در سازمان تجارت جهانی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن /محسن صادقی
الیحه بیمه تجاري ( ،)1384/4/27تالش براي رفع ابهامات موجود در قانون بیمه /دکتر منصور امینی

نقد و معرفی
رأي پرونده موسوم به هموفیلیها :نگاهی نو به مسؤولیت مدنی دولت در رویه قضایی ایران /دکتر سیّدجمال
سیفی
دادگستري اروپا (یوروجاست) /دکتر علی خالقی

شماره ( 9بهار _ تابستان )1385
مقاالت
فراز و فرود حقوق هستهاي جمهوري اسالمی ایران :از شوراي حکّام تا شوراي امنیت /دکتر نادر ساعد
تشکیل قرارداد در فضاي سایبر /ماشاءاهلل بناء نیاسري
قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی :بررسی سوانح هوایی فوکر  )1373( 28و سی /)1384( 130 -دکتر
منصور جباري
ممنوعیت حجاب اسالمی در اروپا از نظر موازین حقوق بشر /مهدي حدادي
جبران خسارات وارده به جمهوري اسالمی ایران به دلیل حمالت غیرقانونی ایاالت متحد به سکوهاي نفتی/
سیّدحسین سادات میدانی

موضوع ویژه :حقوق سرمایهگذاري در ایران
بررسی قانون بازار اوراق بهادار مصوب  1384و تأثیرات آن بر بازار سرمایه ایران /دکتر حمیدرضا علومی یزدي
موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایهگذاري مرتبط با تجارت (موافقتنامه تریمز) و آثار حقوقی الحاق ایران به
آن /محسن صادقی
ابعاد حقوقی انتقال فناوري از طریق سرمایهگذاري خارجی /مصطفی السان
سرمایهگذاري خارجی در چارچوب قراردادهاي ساخت ،بهرهبرداري و انتقال با نگاهی بر قانون تشویق و
حمایت سرمایهگذاري خارجی /مریم ابراهیمی
نظام حمایت از سرمایهگذاران از رهگذر طرح پرداخت غرامت به آنان در حقوق اتحادیه اروپا /دکتر
سیدالهامالدین شریفی

نقد و معرفی
مصلحتاندیشی هیأت عمومی دیوانعالی کشور در واگذاري رسیدگی برخی جرائم اطفال به دادگاه کیفري
استان /دکتر علی خالقی

چارچوب حقوقی قطعنامه  1696شوراي امنیت در مورد برنامه هستهاي جمهوري اسالمی ایران /گروه
پژوهشی حقوق عمومی و بینالملل پژوهشکده حقوقی شهردانش
نظارت جهانی بر اجراي حقوق بشر :از کمیسیون تا شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد /دکتر سیّدقاسم
زمانی

شماره ( 10پاییز _ زمستان )1385
مقاالت
عملکرد شوراي امنیت در پرونده هستهاي ایران :از ارجاع تا تحریم /دکتر سیّدقاسم زمانی ،سیّدحسین سادات
میدانی
تعریف و توصیف جنایت ژنوسید در پرتو رویه قضائی محاکم کیفري بینالمللی براي رواندا و یوگسالوي
سابق /هادي آذري
وقف سهام شرکتها :امکان حقوقی و ضرورت اجتماعی /دکتر وحید اشتیاق
آزادي بیان و هتک حرمت ادیان و پیامبران در اروپا از منظر حقوق بشر /طیبه اسدي
قاچاق کاال و ارز از دیدگاه حقوق کیفري ایران با تکیه بر مصوبه سال  1374مجمع تشخیص مصلحت نظام/
دکتر منصور رحمدل
صالحیتها و مجازاتها در دادگاه عالی کیفري عراق :از تأسیس دادگاه تا اعدام صدام /مائده میرشمس شهشهانی

موضوع ویژه :حقوق مالیاتی در ایران و کشورهاي دیگر
مالیات بر ارزش افزوده و عدالت مالیاتی /سیدعزیز معصومی
پیشگیري از مالیات مضاعف در حقوق مالیاتی ایران /محسن باباخانی
آئین دادرسی مالیا تی در ایران (ساختار ،اصول راهبردي ،مشکالت و موانع) /علی تازیکی نژاد ،جعفر شفیعی
سردشت
بررسی مقررات مالیاتی در معاهده منشور انرژي و آثار حقوقی الحاق ایران به آن /بهنام غفاري فارسانی ،محسن
صادقی
مبارزه کیفري با تقلب مالیاتی در حقوق فرانسه /ژان پرادل ،میشل دانتی جُوان؛ ترجمه و تحقیق دکتر علی خالقی

نقد و معرفی
رأي دیوانعالی کشور در مورد درخواست طالق زوجه به علت ازدواج مجدد شوهر /رمضان دهقان

قطعنامه  1701شوراي امنیت در خصوص سی و سه روز جنگ حزباهلل و اسرائیل از منظر حقوق بینالملل/
دکتر نادر ساعد

شماره ( 11بهار _ تابستان )1386
مقاالت
گرایش به پذیرش و توسعه مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی :واکنش واقعگرایانه به آثار توسعه /دکتر وحید
اشتیاق
حقوق در بند سیاست :تحلیل قطعنامه  1747شوراي امنیت در خصوص برنامه هستهاي ایران /دکتر نادر ساعد
امکان توسل به دفاع مشروع براي مبارزه با تروریسم /دکتر عباسعلی کدخدایی ،شهرام زرنشان
مسأله اساسیسازي نظم حقوقی /دکتر جواد تقیزاده
بیمه مهر :لزوم تبیین ،بازنگري و اصالح ساختار آن /دکتر سیدمرتضی قاسمزاده
مسؤولیت مرتکب به پرداخت هزینههاي درمانی مازاد بر دیه /محمد مصدق
ارزیابی الزام دولت به ابتکار قانون در اسلوب تعامل قوا در جمهوري اسالمی ایران /پروانه تیال

موضوع ویژه :جنبههاي حقوقی شبیهسازي انسانی و درمانی
ابعاد حقوقی  -اخالقی همسانهسازي /فرهاد امام
کرامت بشري و شبیهسازي انسان /محمد موسیزاده
مبانی منع شبیهسازي انسان /مصطفی السان
چالشهاي شبیهسازي درمانی انسان /دکتر حبیباهلل رحیمی
سیاست جنائی سازمان ملل در قبال شبیهسازي انسان /محمد جعفر ساعد

نقد و معرفی
ارزیابی و نقد برخی محورهاي قانون جدید دیوان عدالت اداري /گروه پژوهشی حقوق عمومی و بینالملل
پژوهشکده حقوقی شهردانش
نقدي بر ماده  18اصالحی قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالب مصوب  /1385/10/24دکتر قدرت اهلل
واحدي

شماره ( 12پاییز _ زمستان )1386
مقاالت
حقیقت و مجاز حقوق هستهاي ایران در پرتو قطعنامه  1803شوراي امنیت /دکتر ناد ر ساعد
بررسی روابط حقوقی طرفهاي اعتبار اسنادي الکترونیک /مهدي اعتمادي ،علی تازیکینژاد
ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه /دکتر جواد تقیزاده
شرکتهاي خصوصی نظامی و امنیتی و حقوق بینالمللی بشردوستانه /پوریا عسکري
تشخیص بزهسیاسی و تأثیر رویه دیوان عالی کشور بر آن در فرانسه /دکتر سیدمحمود مجیدي
مطالعه تطبیقی تعزیر خصوصی با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوي /دکتر سیدابوالقاسم نقیبی

موضوع ویژه :حقوق راهنمایی و رانندگی
تأثیر قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در قانونمداري رفتارهاي اجتماعی /دکتر وحید اشتیاق
پیوند قواعد بیمهاي و حقوق حوادث رانندگی /عبداهلل خدابخشی
حقوق و تکالیف عابران پیاده در ترافیک /محمدرضا مهماندار
نگاهی به راهکارهاي قانونی حمایت از عابر پیاده /غالمرضا معینی
جنایت غیرعمدي ناشی از تقصیر در رانندگی؛ مطالعهاي در ماهیت جنائی و طبقهبندي /قاسم محمدي
سازمان ملل متحد و مقابله با «بحران جهانی سوانح رانندگی» /دکتر سیّدقاسم زمانی

نقد و معرفی
نقدي بر قانون جدید ثبت اختراعات /حکمتاهلل قربانی
نقش اینترپل در مبارزه با قاچاق بینالمللی مواد مخدر /ایوب باالیی

شماره ( 13بهار _ تابستان )1387

مقاالت
مالحظاتی پیرامون بهینهسازي قراردادهاي بیع متقابل در صنعت نفت ایران /دکتر بهروز اخالقی
قطعنامه  1835شوراي امنیت :زمینه و دورنما در برداشتی حقوقی /دکتر نادر ساعد
موارد عدم تعهد بیمهگر در بیمههاي اشخاص /محمدرضا منوچهري
جرمانگاري انکار هولوکاست :مطابق یا مغایر حقوق بشر؟ /محمد قربانپور
حوادث اتمی و اصول مسؤولیت مدنی /فیضاهلل جعفري
قاعده منع توسل به زور در روابط بینالملل پس از بحران اخیر اوستیاي جنوبی /گروه پژوهش مؤسسه حقوق
بینالملل پارس

موضوع ویژه :حمایت حقوقی از اشخاص داراي معلولیت
تحول گفتمانی :حقها و آزاديهاي معلوالن در آینه حقوق بشر معاصر /دکتر سیدمحمد قاري سیدفاطمی
تأمّلی بر قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در پرتو مقررات کنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت/
الهام یوسفیان
حقوق آموزشی کودکان معلول در ایران :ضرورت همگامی با تحوالت بینالمللی /علی رضائی ،دکتر مصطفی
السان
سازوکارهاي حمایت از حق اشتغال اشخاص داراي معلولیت در حقوق ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشر/
شهرام زرنشان
حمایت از اشخاص داراي معلولیت در درگیريهاي مسلحانه /پوریا عسکري
نگاهی به حمایت از حقوق اشخاص داراي معلولیت در جامعه اروپا /دکتر سیدقاسم زمانی
بازداشتگاه مناسب براي معلوالن زندانی از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر /دکتر حسن مرادزاده

نقد :الیحه قانون مجازات اسالمی
آسیبشناسی الیحه قانون مجازات اسال می از منظر عقالنیت گفتاري /قاسم محمدي
جایگاه بزهدیده در الیحه قانون مجازات اسالمی :نقد بزهدیدهشناسانه باب کلیات (مواد  111-1تا /)166 -2
دکتر مهرداد رایجیان اصلی
مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی در الیحه قانون مجازات اسالمی /دکتر وحید اشتیاق
واکاوي لزوم استیذان در قصاص /دکتر محمدجواد شریعتباقري

شماره ( 14پاییز _ زمستان )1387
مقاالت
دیوان کیفري بینالمللی و صدور قرار جلب «عمرالبشیر» /دکتر سیدقاسم زمانی
قتل و صدمه بدنی در منازعه /دکتر منصور رحمدل
تحقیق و توسعه فناوري نانو از نگاه حق بر سالمتی /جواد شجاع
چالشهاي مفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بینالمللی در عصر مبارزه با تروریسم /آرامش شهبازي
ادغام شرکتهاي تجاري از منظر قوانین ایران /صبا حقیقت
تحریم هوایی ایران با رویکردي به کنوانسیون شیکاگو /اعظم زارع چاهکی

موضوع ویژه :چالشهاي معامالت امالك در نظام حقوقی ایران
نقش سند رسمی در بیع امالك  /دکتر حمید ابهر ي
درآمدي بر جایگاه دفاتر اسناد رسمی در تنظیم معامالت امالك و خألهاي حقوقی آن /محمدکاظم حبیبزاده
چالشها و نارساییهاي موجود ناشی از درج قیمت منطقهاي به جاي قیمت واقعی در اسناد رسمی معامالت
امالك /حسین قربانیان
ماهیت حقوقی پیشفروش آپارتمان و راهکارهاي ثبت رسمی آن /فیروز احمدي ،هنگامه غضنفري
تحلیل حقوقی دعواي اثبات مالکیت /دکتر عبداهلل خدابخشی

نقد :الیحه قانون تجارت
نقد شیوه قانوننویسی در الیحه قانون تجارت /دکتر سیدالهامالدین شریفی
تأمالتی در خصوص الیحه قانون تجارت مصوب تیرماه  1384هیأت وزیران /دکتر ربیعا اسکینی
بررسی انتقادي ابواب یکم تا ششم الیحه قانون تجارت /دکتر سیدالهامالدین شریفی
نقد مقررات ابواب پنجم و هفتم الیحه قانون تجارت /علیرضا عالیپناه

نگاهی به مقررات الیحه قا نون تجارت در باب ضمانت مستقل (مواد  136تا  /)171دکتر مرتضی شهبازينیا
نقد و بررسی ادغام شرکتهاي تجاري در الیحه قانون تجارت /دکتر احمد بیگی حبیبآبادي

شماره ( 15بهار _ تابستان )1388
مقاالت
تأمّلی بر انتشار تصویر چهره متهم در روزنامهها /دکتر علی خالقی
تحول قاعده عدم گسترش سالحهاي هستهاي :گسترش قابل قبول یا گسترش غیرقابل قبول /علیرضا
ابراهیمگل
مطالعه تطبیقی ماهیت و مبناي مسؤولیت متصدیان حمل و نقل در کنوانسیونهاي بینالمللی و حقوق ایران/
دکتر فیضاهلل جعفري
استقالل قاضی در نظام قضایی ایران در پرتو تحوالت قانونگذاري /علی دهقانی
راهکار تعقیب متهمان به جنایات جنگی در غزه بر اساس گزارش گلدستون :صالحیت جهانی /دکتر سیّدقاسم
زمانی
آغاز رویکرد غیرتاریخی به حقوق اساسی در ایران (اولین درسنامه حقوق اساسی) /سیّدناصر سلطانی
قلمرو استدالل قیاسی با نقدي بر روششناسی قیاس جزایی در فقه /دکتر حسین سیمایی
انعقاد معاهدات معاضدت قضایی در نظام حقوقی ایران؛ تقابل یا همسازي نظام حقوقی بینالمللی با نظام
حقوقی داخلی ایران /محمد قربانپور ،سهیال حامد
نگرشی تطبیقی بر مالکیت در فقه اسالمی و حقوق غرب /دکتر محمدرضا ویژه
اجراي تعهدات بینالمللی در نظام قضایی ایران :محدودیتها و ظرفیتها /حمید هاشمی

موضوع ویژه :جایگاه و کارکرد سازمانهاي غیردولتی در نظامهاي حقوقی ملی و بینالمللی
وضعیت سازمانهاي بینالمللی غیردولتی در حقوق بینالملل و حقوق ایران /سیّدیاسر ضیایی ،سیّدهادي پژومان
تعامل سازمانهاي غیردولتی با سازمان جهانی تجارت /آرامش شهبازي
تأثیر سازمانهاي غیردولتی بینالمللی بر حقوق داخلی با تأکید بر عملکرد «فیفا» /امیر مقامی
مناسبات سازمان ملل متحد و سازمانهاي غیردولتی در آیینه تغییر /پوریا عسکري
نقش انجمنها در حمایت حقوقی از معلوالن با نگاهی به قضیه «ِپروش» /دکتر حسن مرادزاده

موانع تشکیل و کارآمدي سازمانهاي غیردولتی در ایران /طیبه واعظی ،دکتر محسن صادقی

نقد و معرفی
قانون جرایم رایانهاي :نوآوريها و کاستیها /دکتر مهرداد رایجیان اصلی
تحدید حق دادخواهی دانشگاهیان توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی! ؟ /کیوان صداقتی ،زهره امیرآفتابی
یک گام به پس چند گام به پیش؛ نگاهی به تازهترین دادنامه پرونده خونهاي آلوده با رویکردي نو به زیانِ
افزون بر خونبها /دکتر علی صابري

شماره ( 16پاییز _ زمستان )1388
مقاالت
دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات پلیسی /دکتر محمد فرجیها ،محمد باقر مقدسی
حق بایع براي رفع عیب مبیع در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال و حقوق ایران /دکتر حمید ابهري ،فرخنده
روحاللهی
مسؤولیت مدنی در قبال حوادث طبیعی (بررسی تطبیقی مبانی ،محدودیتها و رویه قضایی با تأکید بر
زلزله) /دکتر مصطفی السان
فسخ قرارداد کار در حقوق ایران پیش و پس از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاري
صنعتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ( /)1387/8/5نادر پورارشد
اجراي فراسرزمینی میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی با تکیه بر رویه کمیته حقوق بشر /حوریه حسینی
اکبرنژاد
سیستم اطالعاتی مطمئن در قانون تجارت الکترونیکی /محبوبه عبدالهی ،دکتر مرتضی شهبازينیا
رویکرد متعارض دولتها به حق تعیین سرنوشت خارجی :بررسی نظریات کتبی دولتها در قضیه رأي
مشورتی کوزوو /دکتر ستار عزیزي
مالحظاتی بر شوراي قانون اساسی فرانسه /دکتر علیاکبر گرجی
«رفتار عادالنه و منصفانه» دولت میزبان با پیمانکاران خارجی  /دکتر بهآذین حسیبی
غرامت در دعاوي ناشی از قرارداد سرمایهگذاري خارجی (غیر از سلب مالکیت) /دکتر محسن محبی
کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد و منابع طبیعی مشترك /دکتر جواد کاشانی

موضوع ویژه :حقوق نفت و گاز در نظام ملی و بین المللی
پیوند میان بخش انرژي و مقررات سازمان جهانی تجارت :تحلیلی حقوقی از واقعیات و
چشم اندازي حقوقی از تحوالت /دکتر آرامش شهبازي
ثبات قراردادي با تأکید بر نمونه قراردادهاي اکتشاف و استخراج نفت /دکتر علی صحرائیان

شرکتهاي نفتی و معضل اعمال حمایت دیپلماتیک توسط ایران /دکتر فیصل عامري
مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در حقوق ایاالت متحد آمریکا /دکتر میرشهبیز شافع
حل اختالفات سرمایهگذاري در معاهده منشور انرژي و آثا ر حقوقی الحاق ایران به آن /دکتر محسن صادقی،
بهنام غفاري فارسانی

نقد و معرفی
تأملی انتقادي بر الیحه «آیین دادرسی دیوان عدالت اداري» /وحید آگاه
نقد و ارزیابی طرح نمایندگان مجلس جهت انتقال و دور هاي کردن مقر سازمان ملل متحد :مبانی حقوقی و
ارزش راهبردي /دکتر نادر ساعد
اجالس کپنهاگ ( )2009و ضرورت مقابله با تغییرات آب و هوایی /دکتر سیّدقاسم زمانی

شماره ( 17بهار _ تابستان )1389
مقاالت
توصیف خواسته در قانون و رویه قضایی /دکتر عبداهلل خدابخشی
اصول بنیادین حاکم بر کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (با نگاهی به قانون تجارت الکترونیکی
ایران /علی رضائی
مؤلفههاي امنیت اجتماعی در قوانین کیفري /جواد صالحی
شناسایی در حقوق بینالملل :آثار حقوقی شناسایی کوزوو ،اوستیاي جنوبی و آبخازیا  /سیدیاسر ضیایی
اصول حاکم بر تعارض ادله اثبات دعوا در امور مدنی /رحمان عمروانی
جلوههاي حقوق بینالملل کیفري در خاورمیانه از محاکمه صدام تا محاکمه عامالن ترور رفیق حریري /یلدا
مظفریان

موضوع ویژه :بورس اوراق بهادار در حقوق ایران و کشورهاي دیگر
مبانی و اصول تعهد به دادن اطالعات در بورس /محمد نوروزي
مطالعه تطبیقی ممنوعیتهاي دارندگان اطالعات نهانی در رابطه با معامالت اوراق بهادار در حقوق اتحادیه
اروپا ،انگلیس ،فرانسه و ایران /دکتر سیدالهام الدین شریفی ،شقایق بهشتی
تحلیل جرم معامله متکی بر اطالعات نهانی /غالمعلی میرزایی منفرد
مبارزه با تقلب در بازارهاي اوراق بهادار؛ نگاهی به نظم حقوقی بازار اوراق بهادار در ایاالت متحد آمریکا/
دکتر وحید اشتیاق
بررسی آراء قضایی صادره در خصوص معامله اوراق بهادار با استفاده از اطالعات نهانی /علیرضا محمدي
مسؤولیت مدنی کارگزاران بورس و فرایند طرح دعاوي مرتبط در مراجع صالحه /حسین قربانیان
مسؤولیت کارگزاران در معامالت فضولی اوراق بهادار با تکیه بر رویه هیأت داوري /محدثه فریدون ،دکتر
کوروش کاویانی
نقش صکوك در تأمین مالی پروژهها و تأملی بر قوانین و مقررات حاکم بر آن /مریم ابراهیمی

داوري اختالفات در بازار اوراق بهادار /صالح یمرلی
ماهیت حقوقی و صالحیتهاي هیأت داوري بازار اوراق بهادار /دکتر ابراهیم عبدي پورفرد ،دکتر محمدباقر پارساپور،
دکتر علیرضا رجبزاده
قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهاي سهامی عام در پرتو قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب
آذر  /1384دکتر محمد سلطانی
آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر خدمات بورس اوراق بهادار /دکتر محسن صادقی
ادغام فرامرزي بازارهاي بورس سهام و اوراق بهادار :توهم یا واقعیت؟ /دکتر آرامش شهبازي

نقد و معرفی
مالحظاتی پیرامون «نظریه مشورتی کوزوو» /عبداهلل عابدینی
بررسی جرم تجاوز در کنفرانس بازنگري اساسنامه دیوان کیفري بینالمللی /زینب پورخاقان
نقدي بر قانون جدید بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب  /1387نسرین طباطبایی
حصاري
عالئم تجاري غیرسنتی /سوره صادقی
قطعنامه  1929شوراي امنیت :بازنمایی نبرد حق و قدرت درجهان نامتحد /دکتر نادر ساعد
ششمین دوره مسابقات شبیهسازي دیوان کیفري بینالمللی (تابستان و پاییز  /)1389سعید فرهادنیا ،اسماعیل
تاور ،علیاکبر سیاپوش

شماره ( 18پاییز _ زمستان )1389
مقاالت
تأملی بر گسترة محکومیتهاي مؤثر کیفري و نوع تأثیر آنها /سیدمهدي احمدي موسوي
حقوق دفاعی متهم در هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري /احمد خسروي ،سیدسجاد کاظمی سرکانه ،مجتبی
نقدينژاد
تمیز خوانده دعو ا /سعید صفیان
تحلیل حقوقی حمایتهاي درمانی سازمان تأمین اجتماعی /نسرین طباطبایی حصاري

موضوع ویژه :حق شهروندان به برخورداري از محیط زیست سالم با تأکید بر مسأله آلودگی کالنشهرهاي
ایران
پایش حمل و نقل شهري و کاهش آلودگی هوا :مطلوب زیست محیطی کالنشهرها /حوریه حسینی اکبرنژاد
تعهد به همکاري بینالمللی در مقابله با هجوم ریزگردها به ایران /عبداهلل عابدینی
مقابله با آلودگیهاي ناشی از امواج الکترومغناطیسی در کالنشهرها /مجید بخشی گنجه
آلودگی هواي تهران و حق شهروندان بر محیط زیست سالم /دکتر سیدعباس پورهاشمی ،دکتر لعبت تقوي ،یلدا
خلعتبري ،سحر زارعی
تأثیر نظام حقوق مالکیت فکري بر آلودگی کالنشهرها /دکتر محسن صادقی ،صادق شمشیري
نفع عمومی در دعاوي زیست محیطی :رویه دادگا ههاي منطقهاي حقوق بشر و محاکم ملی /هاله حسینی
اکبرنژاد 

حق برخورداري از محیط زیست سالم در دام گرمایش جهانی :اجالس کنکان مکزیک ( /)2010علی نواري
حق برخورداري از محیط زیست سالم در حقوق فرانسه /دکتر علی مشهدي

نقد و معرفی
گروه منفعت اقتصادي در قانون برنامه پنجم توسعه /سعید حقانی

شماره ( 19بهار _ تابستان )1390
مقاالت
داوريهاي مختلط در قواعد جدید داور ي اتاق بینالمللی بازرگانی /دکتر جواد کاشانی ،مهدي شیخیانی
مفهوم طالق و موجبات آن در حقوق ایران و انگلیس /دکتر حسین سیمایی صراف ،مریم فخاریان
فواید جبران خسارات هستهاي بر مبناي کنوانسیونهاي بینالمللی /دکتر علیرضا یزدانیان ،هدیه حبیبیان
حمایت از طب سنتی با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی /دکتر مهدي زاهدي ،سمیرا غالمدخت
تزاحم و توازن حقوق فرد و جامعه در دادرسیهاي کیفري /جمشید غالملو
مفهوم نمایندگی در مجلس اول /سیدناصر سلطانی

موضوع ویژه :یکصدوپنج سال تجربه قانو نگذاري در ایران در بوته نقد
نظارت مراجع صیانت از قانون اساسی بر تضمین اصل شفافیت قوانین /دکتر محمدرضا ویژه
چالشهاي قانونگرایی :اعتبار و پایایی قانون /دکتر داوود سیروس ،میرزاعلی صبورينیا ،جبر ئیل مرزيعلمداري
بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی مشروطه /دکتر هدي غفاري
جایگاه تشبیه در تدوین قوانین /محمدحسن اماموردي
جستاري بر مبانی نظري تقنین آزمایشی /وحید آگاه
رویکرد قانونگذاري به قراردادهاي الکترونیکی /دکتر غالمنبی فیضی چکاب ،ابراهیم نوشادي
سنجش قدرت قوانین ثبت اختراع ایران با تأکید بر قانون ثبت اختراعات ،طرحهاي صنعتی و عالئم تجاري
مصوب  /1386مهدي ابراهیمی

نقد و معرفی
در نامگذاري حقوق جنائی /دکتر قاسم محمدي

تحقق رؤیاي نظارت قضائی بر قطعنامههاي شوراي امنیت :تأملی بر رأي دیوان دادگستري اروپا در قضیه
فولمن و محمودیان /مناالسادات میرزاده

شماره ( 20پاییز _ زمستان )1390
مقاالت
تفاوت اشتباه و جهل نسبت به موضوع قرارداد /دکتر علی اسالمیپناه
ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از قانون تجارت تا قانون مجازات اسالمی /دکتر محمدعلی جاهد ،رامین
علیزاده مهديپستی
معاونت در جرایم غیرعمدي /دکتر قاسم محمدي ،احسان عباسزاده امیرآبادي
تحلیل تئوري متحدالشکلسازي حقوق قراردادهاي تجاري فراملی /دکتر محمود جاللی ،معصومه شکوري
مفهوم و ماهیت قراردادهاي آتی /دکتر جواد حسینزاده
صلح و حقوق بشر در برنامه درسی با تأکید بر اسناد بینالمللی /دکتر همایون مافی ،حسین کاویار

موضوع ویژه :حقوق میراث فرهنگی :ظرفیتها و چالشها
شمشیر کند عدالت در صیانت از میراث فرهنگی /محمدهادي ذاکرحسین
ساخت ،معرفی ،حمل ،نگهداري و خریداري نمونه تقلبی آثار فرهنگی -تاریخی (جرایم موضوع ماده 566
مکرر قانون مجازات اسالمی /دکتر حسن پوربافرانی ،حیدر منصوري
حمایت کپی رایت از آثار معماري /سوره صاد قی اسفهالنی
برخی تحوالت راهبردي استرداد اموال فرهنگی در نظام بینالمللی معاصر /هاله حسینی اکبرنژاد
تحوالت جدید اعاده اموال فرهنگی با نگاهی به بازگرداندن اموال فرهنگی به بومیها /دکتر علیرضا آرشپور،
سارا بلخی
حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه :بررسی رویه دادگاه کیفري بینالمللی یوگسالوي
سابق /دکتر هیبتاهلل نژنديمنش ،محمد افروغ
تکامل مفهوم «کار کردي» اموال فرهنگی در پرتو انسانیتر شدن حقوق بینالملل /حوریه حسینی اکبرنژاد
آسیبشناسی قوانین حمایت از میراث فرهنگی /شیدا برادران بزاز
حق بر نام تاریخی خلیج فارس در آیینه حقوق بینالملل /سارا اکبر ي

تأملی در حلوفصل اختالفات راجع به اموال فرهنگی /دکتر آرامش شهبازي

شماره ( 21بهار _ تابستان )1391
مقاالت
مجوزهاي اجباري ابزاري رقابتی در برابر انحصار حقوق مالکیت فکري :چالش میان کشورهاي در حال توسعه
و توسعه یافته /دکتر محمود باقري ،سیمین عباسی
بررسی و تحلیل زبان علم حقوق ایران در پرتو زبانهاي علمی مدرن /دکتر حسین سیمایی صراف ،حامد
ملکشاهی
«دارا شدن من غیرحق» در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون سازمان ملل متحد برایی مبارزه با فساد مالی/
دکتر سیّدمنصور میرسعیدي ،حجّت نجارزاده اهري
دستاوردهاي جدید قانون داوري  1996انگلستان در مقایسه با قانون داوري تجاري بین المللی ایران/
حمیدرضا علیخانی ،سعید عباسی
حق بر دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر /نفیسه
بهرامی
حرکت به سوي قاعدهسازي و انگارههاي معاصر :رویه قضایی در آئینه دیوان بینالمللی دادگستري/
امیرارسالن رسولپور ،عبداهلل عابدینی
اجراي احکام محکومیت جزاي نقدي در حقوق کیفري ایران و انگلستان /مریم همتی
مروري کوتاه بر پرونده رادوان کارادزیچ «قصاب بالکان» /دکتر هیبتاهلل نژنديمنش

شماره ( 22پاییز _ زمستان )1391
مقاالت
مفهومشناسی «مبانی» در پژوهشهاي حقوقی /دکتر عباس منصورآباد ي ،جواد ریاحی
استرداد مجرمان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد /سعید باقري
مؤلفههاي حکمرانی خوب /سمانه رحمتیفر

الکترونیک شدن دستگاه قضایی در پرتو

نقش سازمانهاي بینالمللی غیردولتی در حمایت از حقوق بشر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر /ارمغان
عبیري
کنکاشی در رأي شماره  261مورخ  1391/05/09هیأت عمومی دیوان عدالت اداري /دکتر مجید بنایی
اسکویی ،وحید آگاه
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی /زینب تقیدوست
حمایتهاي پیراحقوقیِ دیوان بینالمللی کیفري از بزهدیدگان /مرضیه دیرباز
مقابله با بحران سربازگیري کودکان در مخاصمات مسلحانه :نخستین رأي دیوان کیفري بینالمللی در ترازوي
حقوق بینالملل /زکیه تقیزاده ،فاطمه هداوندي

شماره ( 23بهار _تابستان )1392
مقاالت
اثر اعاده دادرسی بر اجراي حکم قطعی دادگاه /فریدون نهرینی
در جستوجوي دولت مدرن در ایران :سرنوشت لویاتان ایرانی  /علیاکبر گرجیازندریانی ،جعفر شفیعی سردشت
مسؤولیت بینالمللی دولت ناشی از حمالت سایبري /سیّدیاسر ضیایی ،مونا خلیلزاده
حریم خصوصی در شبکههاي اجتماعی مجازي /باقر انصاري ،شیما عطار
بررسی ماهیت قتلهاي ناموسی و رویکرد نظام حقوق بشر نسبت به آن /سهیال ابراهیمی لویه
بحران میانمار ،آزمونی براي شوراي امنیت در چارچوب نظم حقوقی بینالمللی /فاطمه فتح پور ،مرضیه قلندري
توسعه کتابخانههاي دیجیتال و فرجام حقوق مالکیت ادبی و هنري از منظر حقوق تطبیقی و بینالملل/
محمدجواد شجاع ،الهامالسادات الوانکار
آنچه از نظام آموزشی حقوق در انگلستان آموختم /ضحی عبدالعلیزاده ،ستاره ساعدي عراقی

شماره ( 24پاییز _ زمستان )1392

مقاالت
داوري و حلوفصل مسالمتآمیز اختالفات بینالمللی /سیّد جمال سیفی
جنبههاي حقوقی برنامه عمل مشترك ژنو میان ایران و گروه  /5+1نادر ساعد
چالشهاي فراروي نقض موافقتنامههاي سازمان جهانی تجارت /مجتبی مروّت
نگرشی بر مفاهیم عدالت و عدالتگرایی از دیدگاه مبانی الزام حقوق بینالملل در تئوري و عمل /اکبر ادیبی
ارزیابی نقض حقوق بشر در بحرین بر اساس هنجارهاي حقوق بینالملل بشر /مهرداد محمدي
تبیین مفهوم صدور و انتقال آلودگی در حقوق بینالملل /سیّدهادي پژومان
بررسی تطبیقی مسؤولیت متصدي حمل و نقل در قبال خسارت به کاال در کنوانسیونهاي هامبورگ و
روتردام /مهرآسا محبی
معرفی کتابخانۀ برخط (آنالین) پژوهشکدة حقوقی شهر دانش /الهامالسادات الوانکار

شماره ( 25بهار _ تابستان )1393

مقاالت
بهروزيخواه

آموزش حقوق بشر براي نفی خشونت /رضا اسالمی ،عباس
چالشهاي سازمان جهانی تجارت در حاکمیت جهانی بر حوزة نفت /محمد آقایی

نطفهاي انسان در مثلث حق سالمت ،حق توسعه و هویت مشترك /فاطمه طُرف

سلولهاي

مهندسی

پرتابکننده اشیاي فضایی و تأثیر پروژة «سی النچ» بر تحول مفهوم آن /حُسنی خالوندي ،سیّدهادي

دولت
محمودي

رجوع سازمان تأمین اجتماعی به کارفرماي مقصر در ورود خسارت به کارگر بیمه شده /محمود صابر ،نسرین
طباطبایی حصاري
مسؤولیت حقوقی دولت در بالیاي طبیعی /زهره رحمانی
نقضهاي فراسرزمینی /نیلوفر نظریانی

چشماندازي فرا راه جبران خسارت قربانیان

کنوانسیون منع شکنجه:

شرط ماهوي گام ابتکاري در آینۀ قوانین و مقررات (الگویی براي قانونگذاري ایران) /حامد نجفی ،مهسا مدنی
بینالمللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (یونیدروا) و نگاهی به آینده /کورش

جایگاه ایران در مؤسسۀ
جعفري

شماره ( 26پاییز _ زمستان )1393

مقاالت
استفاده از سپر انسانی به مثابه جنایت جنگی /همایون حبیبی ،صالحه رمضانی
تحلیلی بر تفسیر شوراي نگهبان از قوانین آزمایشی در سه الیحه «تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداري»« ،امور گمرکی» و «تجارت» /وحید آگاه
قابلیت اعادة اعتبار اشخاص حقوقی و شرایط آن در قانون تجارت مصوب  1311با نگاهی به الیحۀ اصالح
قانون تجارت /مهدي سخنور ،سیّدعلی حسینی
انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهاي آن در حقوق ایران /حیدر پیري ،مهدي منتظر ،اعظم مؤمنی
شیویاري
بینالملل /علیرضا باقري ابیانه
جانشینی کشورها و تأثیر آن بر اموال و دیون کشور سابق در حقوق 
حقوق بین الملل و امنیت انسانی در هزارة سوم /آرمین طلعت
جایگاه عامل زمان در تفسیر معاهدة بینالمللی /مژگان رامین نیا
وضعیت نظام حاکمیت شرکتی در حقوق ایران و ضروت بازنگري الیحۀ قانون تجارت جدید /امین جعفري

شماره ( 27بهار _ تابستان )1394

مقاالت
منطقهاي و جهانی در پیشگیري و سرکوب اعمال غیرقانونی در دریاها /جمشید ممتاز،

تنش میان مدیریت
مسعود علیزاده ،شهرام زرنشان
حسنزاده

نظام حقوقی حاکم بر جانشینی تعهدات در ادغام شرکتهاي تجاري /بهرام
تقیزاده ،فاطمه سمیعیان
تخصیص صالحیت تقنینی مجلس شوراي اسالمی در نظم اساسی ایران /جواد 

مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با کنوانسیون مریدا در مبارزه با فساد مالی و تحوالت آن /محمد
باقري کمارعلیا
نظامالملکی

نرمافزارهاي متن باز /سیّدمحسن طلوع ،جعفر
نظام 

مشروعیت توسل به زور در قبال دُزدان دریایی سواحل سومالی با تأکید بر لزوم رعایت مالحظات حقوق
تقیزاده
بینالملل بشر در جریان اعمال صالحیت /زکیه 


رویه حاکم بر حقوق استرداد مجرمین؛ مطالعۀ موردي :پرونده جولیان آسانژ /فرید آزادبخت ،مهدي توانایی منش
ساختار و عملکرد دیوان آفریقایی حقوق بشر /سیّدیاسر ضیایی ،صادق جعفرزاده درابی
پیشبینی معیارهاي تحدید حدود مرزهاي دریایی در رأي

حقوق روشن در دریاي سیاه :انعطاف و قابلیت
بینالمللی دادگستري در مورد رومانی ـ اُکراین ( /)2009جمشید مظاهري
دیوان 
بینالمللی دادگستري /فراز شهالیی
یک جدال حقوقی تمام عیار :ایتالیا علیه دیوان 

شماره ( 28پاییز _ زمستان )1394

مقاالت
استقالل یا عدم استقالل مسجد :تحلیلی بر طرح «حمایت از مدیریت ،احداث ،تجهیز و نوسازي مساجد و
نمازخانههاي کشور» /بابک درویشی ،کیوان صداقتی

بینالملل حفاظت از جانوران وحشی /ژانت الیزابت بلیک ،فاطمه رضائیپور
بومیها و جوامع محلی در حقوق 


تحلیل تطبیقی مسؤولیت مدنی مراقب نسبت به اعمال اشخاص نیازمند مراقبت درحقوق ایران و انگلیس/
علیرضا یزدانیان ،الناز قدسی
بینالملل /مهین سبحانی
مشروعیت عفو در حقوق 
بینالمللی ارتکابی داعش در پرتو عدالت کیفري /آرمین طلعت
جرایم 

بینالمللی دادگستري در پروندة اختالف بین

معاهدات در گذر زمان در رویۀ قضایی :ارزیابی رأي دیوان
سیفزاده

کاستاریکا و نیکاراگوئه /فرزانه
آزاديهاي بشر /یلدا خسروي

معیارهاي تحدید حقوق و
منطقهاي /علیرضا رنجبر

بینالمللی و
نقش اتحادیۀ ملل آمریکاي جنوبی در حفظ صلح و امنیت 

نام و عالمت تجاري؛ فرایند ثبت و حقوق ناشی از آن /عیسی رجبی
عباسزاده امیرآبادي

بزهدیده در دادرسی کیفري اسپانیا /ترجمۀ محمدعلی مهدويثابت ،احسان
جایگاه ممتاز 

شماره ( 29بهار _ تابستان )1395

مقاالت
انتقال ویروس ایدز و ارتکاب فعل نوعاً کشنده /علیرضا امامدادي ،ابراهیم تقیزاده ،محمدعلی طاهري
اصل مشروعیت ،حاکمیت و دگراندیشی در چارچوبهاي سنتی حقوق بینالملل /حسین سرتیپی
توسعه و انتقال فناوري دریایی از دیدگاه حقوق بینالملل توسعه و انتقال فناوري در تئوري و عمل /اکبر ادیبی
کشورهاي در حال توسعه و نظام حلوفصل اختالفات سازمان جهانی تجارت /سپیده زبردست
مطالعه تطبیقی تفسیر موسّع و مضیق از قاعده تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده در قراردادهاي بیمه/
علیرضا یزدانیان ،حمید آرایی
بررسی امکان تحقق جرم علیه اموال مشاع توسط شریک /محمد باقري کمارعلیا ،ناصر نصرتی صدقیانی
بانک جهانی در تالش براي دستیابی به حفظ صلح و امنیت بینالمللی /ملیحه بهفر
منطقه پرواز ممنوع در حقوق بینالملل با توجه به عملکرد شوراي امنیت /عقیل محمدي

شماره ( 30پاییز _ زمستان )1395

مقاالت
نقش عرفهاي تجاري در تجارت بینالملل؛ تأثیر متقابل کنوانسیون بیع بینالملل و قواعد اینکوترمز
دکتر محمود باقري ،سروش رستمزاد اصلی ،ناصر عزیزي
شیوههاي مقرراتگذاري تبلیغات تجاري خطاب به کودکان در تلویزیون /دکتر باقر انصاري ،منیژه هاشمیان
تأمّلی بر انحالل سازمانهاي بینالمللی /دکتر منصور جباري ،مسعود احسننژاد
برخی مقررات اتحادیه اروپا در راستاي تقریب ملل و نیل به فدرالیسم اروپایی (به همراه یک پیشنهاد براي
ایران) /دکتر سید حسین طباطبایی
جرمشناسی مدرن و روابط متقابل میان جرایم /دکتر علیرضا میالنی ،محمد حاجی قاسمی اردبیلی
حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه در چارچوب اسناد بینالمللی /آرمین طلعت  ،محمد آهنگر اصیل
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در محاق سیاست ملی دولتها :مطالعه موردي کره شمالی /دکتر آرامش
شهبازي ،صمصام عوضپور
مقایسه محدودیتهاي صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن (مقررات ایاالت متحده ،فرانسه و
ایران) /دکتر عباس کریمی ،امیر سپاهی
شرط گام ابتکاري در نظام اختراعات ایران /حامد نجفی ،مهسا مدنی
بحران میانمار در آیینه شوراي حقوق بشر /مرضیه قلندري
بررسی بزههاي ناتمام در حقوق کیفري ایران /علیرضا رحمانی نعیمآبادي

شماره ( 31بهار _ تابستان )1396

مقاالت
تعلیق اجراي قواعد بینالمللی حقوق بشر در وضعیتهاي عمومی فوقالعاده /دکتر سیّد قاسم زمانی ،مرضیه
اسفندیاري
کاهش فقر؛ دستورالعملی براي توسعۀ اجتماعی در نظام بینالمللی حقوق بشر /دکتر رضا اسالمی ،مهشید آجلی
الهیجی
حمایت از حقوق بشر در فضاي سایبر /دکتر سیّدیاسر ضیایی
تحلیل نظام قانونی ایران در حوزه سرمایهگذاري صنعت نفت /دکتر حمید باقرزاده ،دکتر راحله سیّدمرتضی
حسینی
اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجراي احکام مدنی /دکتر رسول پروین ،امین پاهکیده ،الهه اعتمادي
ضوابط حاکم بر ارجاع پروندههاي قضایی از منظر استقالل قضایی :با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسناد
بینالمللی /امید رستمی غازانی
نقش شاکی خصوصی و دادستان در جرایم علیه میراث تاریخی و فرهنگی /دکتر کیومرث کالنتري ،حسن
خدابخشی پالندي ،امیر عرفانیفر
حمایت حقوقی از آثار تاریخی و فرهنگی در برابر آلودگیهاي زیستمحیطی /امین ولیزاده ،صابر نجومی
حفاظت از تاالبها در حقوق بینالملل ،در پرتو کنوانسیون رامسر /مهرداد محمدي ،وحیده نجفی
دور باطل تصویب عوارض در شوراها و ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداري :کاوشی در نظارت قضایی
بر توسعه شهري مغایر با حق مالکیت مردم ( /)1388-1394دکتر وحید آگاه ،محمدنبی بوربوري
قانون دعواي جمعی :الگویی براي کشورهاي نظام سیویلال /نویسنده پروفسور آنتونیو جیدي ،مترجم دکتر مجید
پوراستاد

شماره ( 32پاییز _ زمستان )1396

مقاالت
تبیین اصول مقرراتگذاري بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران /دکتر علیاکبر گرجی ،دکتر هدیهسادات میرترابی
تعیین مسؤول حادثه رانندگی از میان مالک و راننده اتومبیل با نگاهی به قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی
دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی /دکتر حمید بهرامی احمدي ،رضا آقاعباسی
مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار /شهرام کریمی تازه کند ،دکتر محمود عرفانی ،دکتر جواد واحديزاده
حقوق بینالملل معاصر :حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض؟ /دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد ،دکتر هاله حسینی اکبرنژاد
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة  852قانون مدنی /دکتر سیّد محمدصادق طباطبایی ،فاطمه کریمی
اصول استقالل و بیطرفی در رادیو و تلویزیونهاي خدمت عمومی با تأکید بر ایران /نفیسه معارفی
تعیین نظام حقوقی حاکم بر پروازهاي تفریحی فضایی /امینه فراستمند
بررسی تحلیلی برخی از جنبههاي حقوقی برات از دریچۀ الیحۀ نوین تجارت /دکتر حمید میري ،سیروس
شهریاري ،مصطفی عابدینپور
بررسی حوزهبندي انتخابات قوه مقننه ایران از منظر معیارهاي حوزهبندي انتخابات آزاد و منصفانه /سید
یاسین حسینی
بررسی نظام حقوقی بیمههاي خدمات درمانی در ایران با مقایسه بیمههاي درمانی در آمریکا /دکتر عمران
نعیمی ،محمد شریفی سلطانی
تأثیر قوانین مربوط به تملک امالك بر معامالت امالك شهري /شهناز سیفالهی

شماره ( 33بهار )1397

مقاالت
مقایسه نحوه صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن در حقوق کشورهاي مختلف /دکتر عباس
کریمی ،امیر سپاهی
ماهیت حقوقی نمایندگان هوشمند در عرصه قراردادهاي الکترونیکی /دکتر سید الهامالدین شریفی ،گلناز بیرمی
جبران خسارت از متهمان بازداشتشده بیگناه /دکتر رجب گلدوست جویباري ،مهران ابراهیمیمنش
تأثیر فساد بر تحقق حقهاي بشري /حسین سپهسرا
سیاست قضایی یا قضاوت سیاسی؟ بررسی تأثیرپذیري دیوان بینالمللی دادگستري از مؤلفههاي
غیرحقوقی /یاسر ساالریان ،مهدي خلیلی طرقبه
تحلیل مصادیق قراردادهاي احتمالی در نظام حقوقی ایران /دکتر حبیباهلل رحیمی ،خسرو محمودزاده
مطابقت حقوقی کاال با قرارداد در پرتو کنوانسیون بیع بینالمللی /دکتر احسان لطفی
حقوق بشر مهاجران غیرقانونی :چالشهاي موجود /مریم مهدوي
ارزیابی مفهوم ،جایگاه و دامنه شمول نرخ خدمات از منظر آراي هیئت عمومی دیوان عدالت اداري /دکتر امیر
ایروانیان
ابعاد حقوقی اختالف چین و همسایگان آن در مورد جزایر اسپراتلی /نسیم زرگرينژاد
قانونگذاري کیفري /نویسنده :پروفسور لیندزي فارمر ترجمه :دکتر عبدالرضا جوان جعفري ،سیده سارا میرباذل ،سید
بهمن خدادادي

شماره ( 34تابستان )1397

مقاالت
مشروعیتسنجی مداخله دولت خارجی در مخاصمه غیربینالمللی :تأملی در بحران یمن /دکتر آرامش
شهبازي ،پویا برلیان
تحلیل ابعاد حقوقی فناوري زیستی تراریخت از منظر امنیت غذایی /دکتر نجمه رزمخواه ،دکتر بهاره حیدري
قابلیت انتساب ادله الکترونیک /دکتر ایرج بهزادي
جنگ اطالعات از منظر اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه /کیوان اقبالی
سوءاستفاده از مصونیتها و مزایاي سازمانهاي بینالمللی؛ به دنبال راهکاري براي مقابله با آن /سیّدعلی
حسینی آزاد ،مسعود احسننژاد
تبیین ابزارهاي احراز شرط گام ابتکاري در اختراعات (فن یا صنعت قبلی ،شخص با مهارت معمولی در
دانش) /حامد نجفی ،مهسا مدنی
رهیافتهاي مختلف حقوق و روابط بینالملل نسبت به مفهوم منافع ملی /حیدر پیري ،پریسا دهقانی
صالحیت سرزمینی دادگاههاي ایران نسبت به جرایم ارتکابی در فضاي سایبر /نجمه غفاري الهی کاشانی
نخستین رأي دیوان کیفري بینالمللی :حقوق قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه میان یک دولت خارجی با
گروههاي غیردولتی /سمانه شعبانی
نقدي بر نهاد مشاوره در الیحه آیین دادرسی تجاري /دکتر کورش کاویانی ،پرویز رحمتی ،رضا خودکار
مقررات شوراي اتحادیه اروپا ،به شماره  2010/1259مورخ  20دسامبر  2010راجع به ارتقاي همکاري در
زمینۀ قانون حاکم بر طالق و تفریق قانونی (موسوم به مقررات رم  /)3تحقیق و ترجمه :دکتر مهدي امینی ،دکتر
حسین کاویار

شماره ( 35پاییز )1397

مقاالت
توسعه نسلهاي حقوق بشر در تصمیمات دیوان بینالمللی دادگستري /حسین یزدانی ،دکتر حسین آل کجباف،
دکتر سیّد قاسم زمانی ،دکتر حسن سواري
انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار در پرتو حقوق بینالملل فضایی /حسنا خالوندي ،دکتر سید
هادي محمودي
ارتباط حق بر غذا و سیاستهاي تجارت جهانی کشاورزي :تعامل یا تقابل؟ /دکتر فرهاد طالیی ،علی رزمخواه
تحلیل حقوقی ـ اقتصادي ماده  21قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی
از وسایل نقلیه مصوب  /1395دکتر فیصل عامري /مسلم حاجمحمدي
دگردیسی مفهوم نظریه تفکیک قوا به مفهومی کارکردي /دکتر محمدرضا ویژه ،زهرهسادات امیرآفتابی
برابري و عدم تبعیض در نظام حقوق بشر /علی ساالري
اعتراض ثالث به رأي ورشکستگی در آیینۀ رویه قضایی /دکتر نعمتاله حاجعلی ،ابوذر کوهنورد
ترور هدفمند :نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه /دکتر هاله حسینی
اکبرنژاد ،دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
گسترة مسئولیت محقق در برابر خسارات زیستمحیطی ناشی از تحقیقات دانشگاهی /کوثر فیروزپور
راهکارهاي برونرفت از بنبستهاي مذاکراتی و حل تعارض مسائل نفتی /دکتر محمد علیخانی
تأثیر فقه اسالمی در شکلگیري حقوق کامنال /برهام محمد عطاءاهلل ـ ترجمه :حمزه امینینسب

شماره ( 36زمستان )1397

مقاالت
رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهاي اداري /دکتر حسن ناعمه
تروریسم دولتی :پندار یا واقعیت؟! /نواب محمدي دهچشمه
مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیشبینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان /محسن جعفري بهزادکالئی ـ دکتر حمید
ابهري
رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهاي جدید نفتی ایران ( /)I.P.Cمهدي حقیقیان ـ دکتر علیرضا
ابراهیمگل
حقوق ایران نسبت به نقاط مداري از دیدگاه حقوق بینالملل /فرناز فروتنیان شهربابکی ـ دکتر فاطمه فتحپور
جایگاه قطعنامههاي مجمع عمومی سازمان ملل متحد در میان منابع حقوق بینالملل
جمشید مظاهري
آثار حقوقی تصمیم خروج کشورهاي آفریقایی از دیوان بینالمللی کیفري /محمد علیپور
واکنشهاي کیفري عوامگرا در مقابله با جرایم خشونتبار در ایران /دکتر محمدباقر مقدسی ـ دکتر محمد فرجیها
تعویق صدور حکم و آثار آن /محمدجواد علیزاده گودرزي ـ دکتر ابوالفتح خالقی
نقش بیوتکنولوژي در برآورده شدن حق انسانها بر تغذیه /سیده کیانا بنیکمالی
جنایات جنگی سایبري؛ ویدئوهاي جنایتبار دولت اسالمی و قوانین جنگ /نگارنده :دیوید فیدلر ـ ترجمه :امین
زحمتکش

شماره ( 37بهار )1398

مقاالت
نقدي پست مدرنیستی بر پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بینالملل /دکتر علیرضا باقريابیانه -دکتر مجتبی
انصاریان

ظهور روندي جدید در تفسیر صحیح قطعنامههاي شوراي امنیت :از معماي تعمیم قواعد عام تفسیر تا
تخصیص تفسیري خاص براي یک نهاد مخصوص /یاسر ساالریان -مهدي خلیلی طرقبه

تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباري در قوانین موضوعه ایران و مقاولهنامه شماره  29سازمان بینالمللی
کار /دکتر محمد مظهري -فرزاد جنگجوي ( خراطا) -اکبر لطفی عزیز
تعهدات خاص خدمات مخابرات در سازمان جهانی تجارت /زهرا مشرفجوادي

بررسی الزام مستدل بودن آراي داوري در رسیدگی به اختالفات ناشی از سرمایهگذاري بینالمللی /سپهر
خانپور -امیرحسین حقیقی
حسن 


تأملی بر رویکرد کیفري قانون مالیات هاي مستقیم با تأکید بر قانون اصالح قانون مالیاتهاي مستقیم
 -1394/04/31دکتر ابوالحسن شاکري -عاطفه شیخاسالمی

آسیبشناسی سیاست هاي نوین تقنینی مبارزه با قاچاق کاال در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب

 /1392/10/03مصطفی حسن رئیسی -ریحانه خلیلی

تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی /فاطمه
نوروزي -دکتر مهدي عاشوري -دکتر دالور برادران
جایگاه وکیل در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی در پرتو تحوالت قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  /1392دکتر
سیّدابراهیم قدسی -میثم غالمی -امین ملکی
اصل حاکمیت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقی ایران و چین /وحید یگانه -روح االمین
حجتی کرمانی
قرادادهاي هوشمند :توافقات حقوقی در پرتو بالك چین /نگارند :رجی او شیلدز؛ مترجمین :مهدي ناصر؛ حسین
صادقی

شماره ( 38تابستان )1398

مقاالت
مسئولیت کیفري وکیل دادگستري /دکتر بیژن حاجیعزیزي -سیّده مریم اعتماد

تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردي دولتها :گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق
بینالملل کیفري /دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد


دسترسی به غذاي کافی ،به عنوان یک حق بشري در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت با رویکري بر
محصوالت تراریخته /دکتر نجمه رزمخواه
نقدي بر ماده  137قانون مجازات اسالمی در باب تکرار جرم /آزاده قربانی -آرزو قربانی
پلیس مسئلهمحور و ترس از جرم /دکتر سیّدمهدي سیّدزادهثانی -سعید کرمانی

تعامل تمایت ارضی با حقوق و آزاديهاي مشروع از منظر ملّی و بینالمللی /دکتر هدیهسادات میرترابی -دکتر
سبحان طیبی
شرکتهاي سهامی در حقوق ایران و انگلیس /حمید شالی

روند کاهش سرمایه

تحلیل حقوقی ترابردپذیري شماره تلفن همراه در ایران؛ در پرتو مطالعات تطبیقی /سیّدهاشم مداح حسینی-
رجب فالحی -سارا مرتضیقلی

آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان /دکتر حچت مبیّن-
امین امیرحسینی
سازکارهاي صیانت از حق استفاده از زبان مادري در مراجع بینالمللی و ملّی :تأملی بر رویه قضایی
بینالمللی /دکتر سیّدقاسم زمانی -فرهاد عابدینی سعدآباد


اصل مصونیت در برابر خوداتهامی در محاکم کیفري بینالمللی؛ با تأکید بر دادگاه کیفري بینالمللی
یوگسالوي سابق ،رواندا و دیوان کیفري بینالمللی /علیرضا قرقانی

شماره ( 39پائیز )1398

مقاالت
رویکرد محاکم بین المللی کیفري در برخورد با ازدواج اجباري به عنوان خشونت جنسی /دکتر احمدرضا
توحیدي -آزاده داداشی

مذاکرة مجدد؛ انعکاس نیاز به استمرار تعادل مالی -اقتصادي در قراردادهاي سرمایهگذاري صنعت نفت و
گاز /دکتر محمد نامدارزنگنه -دکتر سیّدحسین طباطبایی

مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از انتقال بیماريهاي مسري با تأکید بر حقوق انگلیس /دکتر علیرضا
رجبزاده -بهاره شفیعی


بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن ( در نظام حقوق دریایی ایران ،آمریکا ،انگلستان
و فرانسه) /سیّدعباس متولی -دکتر محمود قیّوم زاده -دکتر سیّدمرتضی نعیمی
موجبات و موارد توسل به پاسخهاي غیرکیفري به جاي پاسخهاي کیفري در قانون مجازات اسالمی مصوب
 /1392دکتر رامین علیزاده -دکتر محمدعلی جاهد

شیوه هاي پیشگیري و جبران خسارت در نقص حقوق مالکیت فکري ( در حقوق ایران و اسناد بین المللی)/

سکینه دهقان

بررسی تطبیقی نحوه مشارکت خارجیان در شرکت هاي تجاري مناطق آزاد /الهام مقراضی اصل
ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس /دکتر ابوالحسن شاکري -دکتر محمود درویشترابی

مکانیسم هاي حل و فصل اختالفات در اتحادیۀ کشورهاي جنوب شرق آسیا ( آ .سه .آن).؛ مدلی براي سازمان

همکاري اقتصادي (اکو)  /محمدرضا نریمانی زمانآبادي
ويبان به عنوان دادستان در نظام حقوقی زرتشتی  /عزیز نوکنده
ک 

پیشگیري از بزهدیدگی کارمندان دادگستري در ایران :مورد پژوهشی شهرد بروجرد  /دکتر جواد ریاحی -دکتر
اسماعیل شریفی -آذین روحانی

«اصطالحات تجاري بینالمللی» معادلی نادرست براي  INCOTERMSدر ادبیات حقوق تجارت بینالملل
فارسیزبانان /سیّدعزیز معصومی


شناسایی و پیشگیري از فرصتهاي وقوع جرم سازمانیافته در بازار بینالمللی عتیقهجات /نگارنده :دکتر
سیمون مکنزي -ترجمه :بهاره قانون

شماره ( 40زمستان )1398

مقاالت
چالشهاي حقوق بینالملل کیفري در مبارزه با تروریسم /دکتر سعید فرهادنیا ـ دکتر سیّد علی هنجنی
آثار الحاق جمهوري اسالمی ایران به سازمان جهانی تجارت بر روي خدمات حملونقل دریایی (کشتیرانی)/
دکتر امیرهوشنگ فتحیزاده ـ عقیل اسماعیلی عطاآبادي
رویکرد چماق و هویج در حمایت از حقوق مؤلف در فضاي مجازي /دکتر محمدهادي میرشمسی ـ فاطمه مهدي
برزي
حق برخورداري از محاکمۀ عادالنه در آیینه دیوان اروپایی حقوق بشر با تکیه بر پرونده عبداهلل اوجاالن /زهرا
حاجیپور
تبیین حقوقی ماهیت اخذ برائت و اثر آن بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهاي درمانی /علی خالدي
تأملی بر ساختار و جایگاه شرکتهاي دولتی در نظام حقوقی ایران /اکبر براري
سیر تحوالت موازین سازمان بینالمللی کار در قبال کار در شب /دکتر آزادهالسادات طاهري ـ ذبیحاهلل رضازاده
ماهیت گروههاي سازمانیافته جرایم سایبري /سهیال محمدي ـ عیسی مونسخواه
پویایی اجراي حقوق بینالملل /محمدرضا ملت
نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوري تجاري /حسین قربانیان ـ آتوسا رحیمزاده
اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی /دکتر سام محمدي ـ امید جمشیدي ـ مادح جمشیدي
تحلیل علتشناختی جرم تجاوز به عنف از منظر روانشناسی /دکتر نبیاله غالمی ـ مهرداد رهنورد واقف ـ دکتر
سکینه سلطانی
بررسی حقوقی خسارات ضمان درك در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه /ایمان کرکانی ـ دکتر محمدرضا
شرافتپیما
مسئولیت مدنی پزشک و پیراپزشک ناشی از عمل دیگري در حقوق ایران و فرانسه /محسن خانیپور ـ دکتر
زهره رحمانی

کارکردها و دستاوردهاي پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانهاي /سیّد
محمدجعفر رضوي اصل ـ دکتر شهرداد دارابی
تبیین محیط اجتماعی بهعنوان یکی از عوامل جرمزا و تأثیر آن بر سبک زندگی (با تأکید بر شبکههاي
اجتماعی مجازي)  /دکتر قدرتاهلل خسروشاهی ـ نسرین قدمی
بررسی راهکارهاي مبارزه با فساد در مناقصات دولتی /لیال حسینی ـ پروین پورفخریان
اصل عدمتوجه به ایرادات و استثناي ید بالفصل بر آن /علی بزرگپور ـ سیمین صلحی
رتعرفهاي در حیطه تجارت دارو در فرض الحاق به

تحلیل قوانین و خألهاي قانونی ایران ناظر بر اقدامات غی
تجارت /مریم فرهنگ

سازمان جهانی
دیدگاه مالکیت فکري و بذر :ابزارهاي کنترل صادرات کشاورزي توسط مؤسسات چندملیتی /نگارنده :پروفسور
مارسلو دیاس واال ـ ترجمه :دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی ـ میناسادات رضوي

شماره ( 41بهار )1399

مقاالت
نظام حقوقی بینالمللی حاکم بر لولههاي فرامرزي نفت و گاز و ضرورت تکامل آن /دکتر حسین شریفی
طرازکوهی ـ دکتر حجت سلیمی ترکمانی
قتل ناشی از تحریک بزهدیده در الگوواره حقوق کیفري ایران /دکتر حسن پوربافرانی ـ محمدجواد حیدریان
دولتآبادي
وضعیت اقدامات متقابل پس از ورود شوراي امنیت به حقوق عدماشاعه /مهدي خلیلی طرقبه ـ یاسر ساالریان
تحلیل حقوقی تصویب کنوانسیون  2010پکن در تقویت امنیت هوانوردي بینالمللی در پرتو رویکردهاي
تاهلل شناسایی
بازدارندگی ایکائو /دکتر هدای 

ارزیابی حق زنان به تصدّي مناصب عمومی در آئینۀ فقه /پرستو وثوقی
مفهومشناسی رفتار ارتکابی در جرم پولشویی در حقوق کیفري ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد؛ مصادیق

و خألها /دکتر ابوالحسن شاکري ـ عاطفه شیخ اسالمی
تیغ و ابریشم :تحلیل مبانی نظري ممیزي آثار سینمایی /دکتر وحید آگاه
تفکیک مسئولیت کیفري ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه /دکتر کیومرث کالنتري ـ محمدصادق
فرجپور


ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوامگرایی کیفري و تأثیر آن بر سیاست کیفري ایران /سمیه عزیزي ـ دکتر سیّد
محمود میرخلیلی
واکاوي قانون جرم سیاسی در پرتو مواد  305و  352قانون آیین دادرسی کیفري و اصل  168قانون اساسی/
میررضا سلیمی
تهاي موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
نگرشی بر آزادي احزاب سیاسی و محدودی 
با نگاهی بر اسناد بینالمللی حقوق بشر و قوانین اساسی برخی کشورها  /دکتر محمد مظهري ـ مرتضی
قاسمآبادي


نسب کودکان متولدشده از رحم اجارهاي؛ مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و ترکیه /ناصر بیرامی فارفار
رزمخواه
ـ دکتر نجمه 

مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماريهاي مسري با تأکید بر حقوق انگلیس /دکتر علیرضا
رجبزاده ـ دکتر بهاره شفیعی
حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به الیحه جدید /مریم مرادي کرناچی ـ دکتر رسول پروین
تأمین توافقیِ حقوق مالکانه (نقش قرارداد در تملّک اراضی اشخاص در طرحهاي عمومی و عمرانی)  /امید
محمدي ـ فاطمه نوري
نقش ارزشها در قوانین براي حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران /محمد صادقی ـ نرگس کریمی
داللتهاي جنایی «اخالق ناصري :خواجهنصیرالدین طوسی» /دکتر محمد فرجی
ضرورتها و موانع مشروعیتبخشی به اتانازي در ایران/علی نبی
حسنزاده

حقوقشناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت /دکتر بهرام

عملیات اجرایی حقوق دریایی و جمعآوري اطالعات در عصر امنیت دریایی /نگارنده :داگالس گیلفویل ـ
مترجمین :دکتر حسین صادقی ـ زهرا علی همتی ـ مهدي ناصر

شماره ( 42تابستان )1399

مقاالت
عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون  /دکتر سیّدناصر سلطانی
تأمین اصول و حقوق بنیادین کار  /دکتر زهره رحمانی
تحلیلی بر سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بینالمللی حقوق بشر و تأثیر آن بر ارتقاي حقوق فرهنگی /
دکتر مصطفی فضائلی – موسی کرمی

رویکردهاي نوین در تعیین دادگاه صالحیتدار در دعاوي مالکیت فکري در حقوق بینالملل خصوصی  /نیلوفر
نظریانی

فقه پویا و حل تعارضهاي حقوقی جمهوري اسالمی ایران با کنوانسیونهاي بینالمللی پیرامون منع اعدام
افراد به جهت جرایم ارتکابی در سن زیر  18سال  /امیرحسین محبعلی -علی عروجی -زهرا ایمانی
رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر در زمینۀ الغاي نابردباري مذهبی  /سیاوش صادقپور -دکتر احسان جاوید
بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاري در خود سند  /علی بزرگپور -محمدجواد معنوي عطار

ضوابط حاکم بر بررسی اسناد در حقوق اعتبارات اسنادي  /مهسا لسان -دکتر سعید شجاعی ارانی
نقش داللت التزامی در تعیین گسترة تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهاي درمانی  /علی خالدي
بررسی جایگاه نفقۀ زوجه در تحقق عدالت اجتماعی /دکتر راحله کاردوانی -مهدي وکیلی
قربانیشناسی قضایی بر مبناي نظریۀ برچسبزنی و راهکارهاي پیشگیري از آن  /تهمینه شاهپوري-

محمدمتین پارسا -دکتر نبیاله غالمی

تبیین مدل توصیف کیفري اختصاصی :با نگاهی به بند الف ماده  1قانون مجازات اخاللگران در نظام
اقتصادي  /سیّدهطاهره خبازي خادر -دکتر سیّدحسین حسینی

تأثیر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی  /میثم اسماعیلی یدکی -دکتر زهرا شاکري
مسئولیت انظباطی قضات در نظام حقوقی کامن ال :مطالعۀ تطبیقی ایاالت متحده آمریکا ،کانادا و انگلستان /
دکتر آزاده عبدالهزاده شهربابکی
بررسی تقدّم مقررات حقوق محیطزیست بر حکم تحلیل انفال  /دکتر محمد مسعودينیا

تأمّالتی پیرامون نوآوريهاي قانون شوراي حل اختالف مصوب  / 1394مرضیه قربانپور -دکتر صالح یمرلی

تحلیلی بر مقالۀ جرم یقه صورتی :زنان و جرایمی که در محل کار مرتکب میشوند  /نگارنده :مارگارت هاموند-
ترجمه و تحلیل :مریم کمایی -دکتر سالمه ابوالحسنی

شماره ( 43پاییز )1399

مقاالت
یوند
يپور -امین حاج 
کنترل خشونتهاي زیستمحیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر /دکتر مهدي صبور 
ینیاز -دکتر فریدون جعفري
بررسی صالحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران /مرتضی ثروتی ب 

شرایط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیفري /پرویز ناصري -مهران مستی
بازکاوي عنصر روانی در جرایم با مسئولیت مطلق با تأکید بر جرایم علیه محیط زیست /رضا احدي -محمدباقر
رستگار مهجنآبادي -دکتر حسن طغرانگار

تحلیل کارایی پروتکل آمادگی ،واکنش و همکاري منطقهاي در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو)
ی
یهاي نفتی  /101دکتر مونا آقاسیّدجعفرکشفی -مهناز زاویه شام اسب 
در حفظ محیط زیست دریاي خزر از آلودگ 

مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفري ایران ،آمریکا و اسکاتلند /دکتر محمدحسن حسنی -حمید
علیزاده
نژاد
ي 
یاکبر خدایار 
دادگاههاي انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاري /عل 

صالحیت

ستمحیطی از طریق انتشار مواد هستهاي :راهبرد کیفري ایران و ایاالت متحده آمریکا /دکتر

آلودگی زی
ي
سیّدمصطفی مشکات -دکتر احمد رمضانی -دکتر سهراب صالحی -دکتر مریم مراد 

مسئولیت دولتها و شرکتهاي نظامی ـ امنیتی خصوصی ( )PMSCبرمبناي سند مونترو /محمدعلی
مصطفوي -دکتر مجتبی انصاریان
نالمللی ایران و تأثیر آن
امکان ورود ثالث در داوري بر اساس سیر قواعد آنسیترال و قانون داوري تجاري بی 
پسند

بر خصوصی و محرمانه بودن داوري /ائلناز عالی

تضمین مالکیت در تحوّالت نظامات ثبتی اسکاتلند ،انگلستان ،ایاالت متحده و ایران /دکتر حسین صادقی-
مهدي ناصر
بررسی فقهی -حقوقی حکم غیابی /دکتر مهران لطفی فروشانی -دکتر پرویز باقري
کاوشی انتقادي در نظریه حق بنیاد در باب توجیه دفاع مشروع منجر به قتل /مهرداد رهنورد واقف -دکتر
ی
نظرينژآد کیاش 

محمدرضا

زاد
فرخ 
استرداد مجرمین در روابط ایران و ترکیه ( چالشها و راهکارها) /دکتر اردشیر 
یراد
فرسایش حقوق مالکیت فکري /نگارنده :ژرژ بونه -مترجمین :دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی -عمید صالح 

شماره ( 44زمستان )1399

مقاالت
قطعنامه  2231شوراي امنیت و خروج آمریکا از برجام :از شأن نزول ماده  103منشور ملل متحد تا نزول
شأن آن /مسعود صبور ـ دکتر سیّدقاسم زمانی
بررسی مشروعیت تعلیق تعهدات مبتنیبر برجام توسط ایران با استفاده از هرمنوتیک تفسیر /دکتر آرامش
شهبازي -کتایون اشرافی
جایگاه اصل مراقبت بایسته در پیشگیري از سوانح هوایی با تأکید بر سرنگونی هواپیماي مسافري اوکراین
( /)752لیال سلمانی
امکانسنجی انگاشت فضاي سایبر به عنوان منطق هاي از میراث مشترك بشریت /دکتر علی مشهدي -احسان

بنژاد
شکی 

حمایت کیفري از کودکان در مقابل سوءاستفاده در فضاي مجازي در قوانین ایران و انگلیس و اسناد
بینالمللی /دکتر هاله حسینی اکبرنژاد -محسن جواهري آراست ه

بازخوانی مجازات جرایم مرتبط بامواد مخدر و داروهاي روانگردان در نظام حقوقی ایران  /دکتر عاطفه عباسی
کلیمانی -ملیکا محبوبی
شهاي اقتصادي /دکتر احمد پورابراهیم
وضعیت حقوقی فناوري سلولهاي بنیادي؛ تهدیدها و چال 
ججعفري
مبانی فقهی -حقوقی و حدود تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی /دکتر سام سوادکوهیفر -حسن حا 

مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهاي نفت و گاز از طریق شروط قراردادي -دکترمحمدمهدي
حاجیان -سیّده شیدا سلیمی
تنامه خرید دولتی  -دکتر
رقابتپذیري خریدهاي دولتی در نظام حقوقی ایران ،قانون نمونه آنسیترال و موافق 

حمید باقرزاده

رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا /دکتر قاسم خادمرضوي -پوریا راستگو
خیاوي

مطالعۀ تطبیقی مکانیسم دادرسی انتخاباتی در انگلستان و اصول بینالمللی حاکم بر دادرسی انتخاباتی /دکتر
حسین عالئی

تأثیر گفتمان حقوقی بر کاربرد واژگان در دادگاه مدنی بر اساس طبقهبندي روابط مفهومی /فرنگیس
سزاده -دکتر بهمن گرجیان -دکتر الخاص ویسی -دکتر مهران معماري
عبا 
یپور -دکتر نصراله ابراهیمی
بررسی ماهیت ،جایگاه و عملکرد مرکز منطقهاي داوري تهران /محسن حاتم 

نالملل و قربانی شدن /نگارنده :کنارد
كسربازها؟ کودکان داعشی ،حقوق بی 
تروریستهاي جوان یا کود 
ينژاد
نیاموتاتا -مترجم :سیّدصادق موسو 

راهنمای درخواست اشتراک مجلۀ پژوهشهای حقوقی (فصلنامه علمی -ترویجی)
حق اشتراک ساالنه با احتساب هزینه ارسال مجله از طریق پست پیشتاز در استان تهران 1.220.000 ،ریال
و در سایر استانها 1.480.000 ،ریال است.
اگر خواهان اشتراک فصلنامه پژوهشهای حقوقی (چهار شماره در سال) هستید:
ـ برگ اشتراک را به طور کامل و خوانا تکمیل فرمایید؛
ـ حق اشتراک ساالنه را به حساب جاری طالیی  1378800089809نزد بانک سپه به نام مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی
شهر دانش (قابل پرداخت در کلیه شعب سپه) یا کارت بانکی شماره  6219861001859122بانک سامان واریز نمایید؛
ـ بریده یا فتوکپی برگ تکمیلشده درخواست اشتراک را به همراه رسید بانکی به یکی از طرق زیر به دفتر مجله ارسال فرمایید:


ارسال به نشانی الکترونیکیsubmit@sdil.ac.ir :

ارسال به نشانی پستی :تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان سنائی ،خیابان نهم ،خیابان گیالن ،پالک  -5کدپستی

 1585743111مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش (مجلۀ پژوهشهای حقوقی)؛
ـ عالوه بر روشهای فوق ،شما می توانید با مراجعه به درگاه اینترنتی پژوهشکده حقوقی شهر دانش به نشانی www.sdil.ac.ir
به صورت برخط اقدام به اخذ اشتراک نمایید.


در صورت تمایل به اشتراک مجله برای خارج کشور با نشانی الکترونیکی  submit@sdil.ac.irمکاتبه فرمایید.

در صورت عدم دریافت نشریه تا  15روز پس از انتشار آن ،موضوع را به دفتر مجله با شماره تلفن 021-88811581

داخلی  5اطالع دهید.

......................................................................................................................................................................................................................
 ..............................
برگ درخواست اشتراک مجلۀ پژوهشهای حقوقی
نام و نام خانوادگی متقاضی........................................................................................................................................................................... :
نشانی................................................................................................................................................... .......................................................... :
کدپستی . ...................................................................... :صندوق پستی........................................................................................................ :
تلفن ............................................................................ :شمارههای مورد تقاض ا............................................................................................ :
Email:........................................................................................................................................................................................................
مبلغ واریزی ............................................................... :شماره و تاریخ رسید بانکی...................................................................................... :
................................................................................................................................................................

