هب انم خدا وند جان و خرد
نشرهیم طالعال م قوق م طبیقی
«مؤسسة حقوق تطبيقي دانشگاه تهران»

دوره  ،11شماره  ،2پاییز و زمستان 1911

مجلة مطالعات حقوق تطبيقي
صاحب امتياز :مؤسسة حقوق تطبيقی
ناشر :دانشگاه تهران
مذیر مسئول :دکتر محمذرضا تخشیذ

سردبير :دکتر سعيد حبيبا
اعضای هيئت تحریریه:
دکتر ربيعا اسکينی ،دانشيار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای-سازمان انرژی اتمی ایران
دکتر گودرز افتخار جهرمي ،استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
دکتر نجادعلی الماسی ،استاد دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
دکتر سعيد حبيبا ،استاد دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
دکتر سيامک (حسن) ره پيک ،دانشيار-دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری
دکتر سيد حسين صفایی ،استاد دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران
دکتر عباس کریمي ،استاد دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
دکتر سيد مصطفي محقق داماد ،استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
دکتر حسين مهرپور محمدآبادی ،استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
مدیر داخلی :دکتر زهرا شاکری

این مجله در پایگاه هاي اطالعاتي زیر نمایه مي شود:
انفورماتيک دانشگاه تهران www.it.ut.ac.ir
پایگاه استنادي علوم جهان اسالم www.srlst.com ,www.isc.gov.ir
پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي www.sid.ir
مجتمع مطبوعات تخصصي کشور www.majalleh.com
بانک اطالعات نشریات کشور www.magiran.com
دواج https://doaj.org

به موجب مجوز شماره  53637/3مورخ 18/3/1391
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مجله فوق
دارای رتبه علمی -پژوهشی است.
ویراستار زبانی :ماندانا نعمتنژاد
صفحهآرا:آرزودژهوست

ناشر :ادارة کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران
تلفکس دفتر مجلة مطالعات حقوق تطبيقي66497912 :
پست الکترونيکcomplawj@ut.ac.ir :
آدرس الکترونيکيhttp://jcl.ut.ac.ir :
شاپاISSN 1735-496X :

راهنماي تدوين مقاله
«نش��ریه مطالعات حقوق تطبيقی» دارای رویکرد تطبيقی به حوزه های مختلف حقوقی در دو س��طح داخلی و بين المللی
اس��ت .بر این اس��اس ،تنها مقاالتی قابليت ارجاع به داوری و انتش��ار در این نش��ریه خواهند داشت که در آنها ،رویکرد تطبيقی به
مباح��ث حقوق��ی وجود دارد .این نگاه تطبيقی می تواند ش��امل تطبيق بين نظام های حقوقی مختلف ،تطبيق فقه ش��يعه و اهل
تسنن ،تطبيق حقوق موضوعه با فقه ،تطبيق حقوق ایران با حقوق داخلی سایر کشورها و تطبيق حقوق ایران با اسناد ،کنوانسيون
ها ،معاهدات و موافقت نامه های بين المللی باشد.
مجلة مطالعات حقوق تطبيقي دانشگاه تهران از کلية استادان ،صاحب نظران و پژوهشگران حقوق تطبيقي دعوت مينماید که مقاالت
خود را براي درج در این مجله ارسال دارند و ضمناً به نکات زیر توجه فرمایند:

الف -ضابطه های نويسنده

.1نام و نام خانوادگی نویسنده (گان) کامل باشد( .به فارسی و انگليسی).
.2ميزان تحصيالت ،رتبه علمی ،گروه آموزشی ،نام دانشکده ،دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده (گان) در ذیل نام مولف مشخص
شود( .در چکيده انگليسی نيز رعایت می شود).از استعمال لفظ دکتر و مانند آن جلوگيری شود.
.1نویسندة مسئول مقاله معرفی گردد( .در پاورقی)
.2ایميل همه نویسندگان نوشته شود( .در پاورقی)
.3فاکس نوشته شود( .در پاورقی)
.4نشانی ،کد پستی ،و شماره تلفن آورده شود.

ب -ضابطه های مقاله

.1مقاله بيشتر از  20صفحه نباشد.
.2عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد (به فارسی و انگليسی).
.3مقاله پيشتر جایی چاپ نشده یا برای چاپ به جایی فرستاده نشده باشد.
. .4قلم اس��تفاده ش��ده در متن مقاله  ،BNazaninس��ایز  ،12ارجاعات درون متنی انگليسی ،Times New Roman
سایز  ،10پاورقی  ،BNazaninسایز 10و انگليسی  ،Times New Romanسایز  ،8منابع  ،BNazaninسایز 11و انگليسی
 ،Times New Romanسایز  9در برنامه  Wordتایپ شود
.5حاشيه مقاالت از چپ و راست  4.5و از باال و پائين  5.10می باشد.
 .6چکيده مقاله حداقل 100و حداکثر 150کلمه نوشته شود (قلم مورد استفاده ،BNazaninسایز( ).11به فارسی و انگليسی).
.7واژه های کليدی حداقل  5و حداکثر  10واژه آورده شود( .به فارسی و انگليسی).
 .8معادل انگليس��ی واژههاي تخصصی و نامهای اش��خاص داخل پرانتز در درون س��طر آورده ش��ود با قلم Times New
 ،Romanسایز .10
.9این مجله مقاله ترجمه شده نميپذیرد.
.10مقاالت رد شده عودت داده نميشود.
 .11عناوین کتاب ها و مقاالت به صورت برجسته باشد.
 .12مجله تنها مقاالت تطبيقی را می پذیرد.

پ .ضابطه های استناد

 .1این مجله از روش اس��تناد «درون متنی» پيروی می کند ،و کافی اس��ت منابع ،پس از نقل قول مستقيم یا غير مستقيم،
فقط با آوردن  )1نام خانوادگی نویس��نده اثر )2 ،س��ال انتش��ار اثر )3 ،شماره صفحه مورد اس��تفاده ،و هر سه داخل پرانتز معرفی
شوند؛ نمونه( :عنایت ،1349 ،ص  .)25در خصوص منابع التين بعد از حرف pحتما نقطه بياید؛ نمونه)Owen, 1995, p. 2( :
 .2در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال ،با افزودن (الف) و (ب) در کنار سال انتشار ،نوشته ها مشخص می شوند؛
نمونه( :عنایت( 1349 ،الف) ،ص ( ،)14عنایت( 1349 ،ب) ،ص)150
 .3منابع مورد استفاده ،در پایان مقاله ،به ترتيب الفبایی ،نام خانوادگی نویسنده( ،و اگر یک اثر چند نویسنده داشته باشد ،ترتيب
الفبایی نویسنده اول) ،تنظيم و معرفی می شوند.
 .4ترتيب نوشتن کتاب منبع در کتابنامه چنين است:
نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (سال انتشار کتاب) عنوان کتاب ،نام مترجم ،تعداد جلدها ،شماره چاپ ،محل نشر کتاب :نام ناشر.
 .5ترتيب نوشتن مقاله منبع در کتابنامه چنين است:
 .6نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (تاریخ انتشار مجله) عنوان مقاله در داخل گيومه ،نام مترجم ،نام مجله ،دوره مجله،
صفحات اول تا آخر مقاله در مجله.
 .7منابع به زبان خارجی نيز ،با ترتيب باال آورده می شوند.
 .8اگر از سایت خاصی استفاده شده است در قسمت منابع باید آدرس کامل سایت به همراه تاریخ آخرین بازدید ذکر گردد.نمونه:
>www:csc.lexum.umontreal.ca/en/2007/2007scc37/2007scc37.html>.2008/2/1

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1399
حق زنان به شناسایی برابر با مردان؛ از منظر نظام بینالمللی حقوق بشر و اسالم405..................................
مریم احمدینژاد ،یاسر امینالرعایا
حمایت دیپلماتیک از تبعه در مقابل دیگر دولت متبوع او در حقوق بینالملل در پرتو اعالم حمایت
دیپلماتیک بریتانیا از خانم نازنین زاغری 431 ............................. ................................ ................................
وحید بذّار
ترابری تجاری دریایی و امنیت زیست زیر دریا؛ دوراهی نظام حقوقی داخلی و نظم حقوقی بینالمللی 449
مژده بستان ،حسن عالیپور
جایگاه حقوق تطبیقی در آرای محاکم محافظ قانون اساسی کشورهای کامنال و سیویلال 481 ................
علیرضا جاللی
مطالعۀ تجربی رویۀ قضایی دادگاهها در حوزۀ عالئم تجاری با تأکید بر تحلیل مدلهای آماری 501 ..........
سعید حبیبا ،آریا مشکین آذریان
مطالعۀ تطبیقی رابطۀ حقوقی نهادهای رقابتی و نهادهای تنظیمگر بخشی؛ از تضاد تا تعامل 525 ...........
مینا حسینی ،بهنام غفاری
تحلیل تطبیقی نحوۀ تأثیر عوض و اعتماد متعارف در نوع تعهدات قراردادی در حقوق ایران و انگلیس 551
حیدر خدادادی ،رسول مظاهری کوهانستانی
نگرشی انتقادی به مسئلۀ جدایی کریمه از اوکراین در حقوق بینالملل 571 .............. ................................
نعمیه سلیمینژاد ،سید هادی محمودی
حکم الزام متعهد به ایفای عین تعهد و اجرای آن از سوی شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه591........
ابراهیم شعاریان ستاری ،سئودا باحجب عظیمی
نقد و توجیه رویکردهای تحققی و اقتصادی به مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی و آثار عملی آن در
دعاوی مرتبط 613................................. ................................ ................................ ................................ ................................
محسن صادقی ،امیر غفاری
بررسی تطبیقی ارزیابی خسارت درد و رنج و جبران آن در صدمات بدنی غیرکشنده در حقوق ایران و
امریکا 639 .................... ................................ ................................ ................................ ................................
مهدی صبوریپور ،مهتاب رهبر
مطالعۀ تطبیقی قوانین ایران ،انگلستان و آلمان دربارۀ ازدواج با فرزندخوانده 659...................................
ماهرو غدیری ،غزاله فریدزاده
تبیین نظری پدیدۀ مرگ در زندان در بستر عدالت کیفری تطبیقی687 .....................................................
مهدی غالمپور ،محمد فرجیها
تعهد مستأجر به پرداخت اجارهبها در قراردادهای اجارۀ کشتی راجع به حمل کاال ببا نگاهی تطبیقی 715......
مجید غمامی ،سیاوش سفیداری
استانداردها و اولویتهای موضوعی بهروزرسانی قوانین تجاری ایران از منظر حقوق تطبیقی 739 ..........
محسن قجاوند ،محمود جاللی
رفع چالشهای یارانۀ انرژی تجدیدپذیر در سازمان جهانی تجارت با بهرهگیری از مقررات اتحادیۀ اروپا 763..
محمدجعفر قنبری جهرمی ،محمدحسین حمیدزاده
مطالعۀ تطبیقی جایگاه و اعتبار پیشبینی هنجاریهای حقوقی تغییرناپذیر در قانون اساسی 785 .........
اسداهلل یاوری

