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 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 

 شهریاری بهمن
 تهران دانشگاه شناسی جرم و جزا حقوق ارشد کارشناس

 (25/9/1394 :تاریخ پذیرش  -30/7/1394 :) تاریخ دریافت

 چکیده

توان مکتبیی مررفیی    میزمیولوژی را  ،شناسی رادیکال طور خاص جرم بهشناسی و  م  مکاتب جرادامة در 
هیای حقیوق کیییری و عیدم توفیی        نارسیایی بسییاری از  ریشة یکم تالش دارد  و بیستسدة کرد که در 

ها و  آسیبو توجه به  کندجرم مررفی انگارة مضی  بودن  دود ومحشناسی در مهار و کنترل جرم را  جرم
رفتارهیای  . کنید مخاطرات اجتماعی گسترده و رفتارهای منتهی به آن را جایگزین توجه صرف به جیرم  

ای  پیاره منشأ بیروز  شکل کالن و جدی  بهای وسیع از رفتارها که  دایرهتوان در  میرا  مخاطراتمنتهی به 
تیری از جیرایم    سنگیند صدمات بسیار و در بسیاری موارشود  میمشکالت و مرضالت در سطح گسترده 

 رفتارهای از و کامل جامع تررییی بیان، در این راه نخستین قدم .کرد وجو جست گذارند میمترارف باقی 
 .گشیاید  میی دارند را این دایره  رفتارهایی که قابلیت ورود به شناخت ماهیت است که راه را برگیته  پیش
یرنیی رکین میادی جیرم در رابطیه بیا        ،از ارکان کالسیک جرم ساز شناخت یکی زمینه ،این مواردهمة 

مختلیی را در این رفتارها افرال و ترک افرال بسیار متنوع و شود.  میرداخته یی است که بدانها پرفتارها
و گونیاگونی آسییب درکنیار بحی  از      ابتدا پنهانی بودن رفتار، نامحسوس بودن آسیب درگیرد که  میبر 

. در خصوص آید میشمار  به و بروز آسیب، از اوصاف مهم این رفتارها میان وقوع رفتارزمانی  ةفاصلوجود 
 ةناحیی اً از نوعی مرتکبان این رفتارها باید متذکر شد که از حی  ماهیت شخصیت اشخاص، این رفتارهیا  

نوع حقوق خصوصی، به علل مختلف و با اهداف گیاه   چه از نوع حقوق عمومی و چه از اشخاص حقوقی،
برعکس، در میان قربانیان، ممکن است هم اشخاص حقیقی و  ابه و گاه متیاوت قابلیت بروز دارند، امامش

 قرار گیرند.  ن این رفتارهاااز متضرر هم اشخاص حقوقی

 .شناختی، مخاطرات گسترده ماهیت جرم رفتار، زمیولوژی،کلیدی:  های هواژ

 

                                                           
 نویسندة مسئول 
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 مقدمه

، بیشتر رفتارهای ارتکیابی  وق کییری بوده استک مورد توجه حقصورت کالسی بهرفتارهایی که 

صورت محسیوس قابیل تشیخی  و     بهحقیقی بوده که در آنها رکن روانی جرم  صاز سوی اشخا

 اما نباید از این مهم غافل شد که برخیی از رفتارهیای ارتکیابی از جانیب اشیخاص      ؛تبیین است

ی بیر  دهیای جی   آسیبو چنان صدمات در کنار برخی رفتارهای اشخاص حقیقی خاص،  حقوقی

کیه   گذارد می حقوقی بر جای تماعی اشخاص حقیقی وعناصر مختلف نظم عمومی و زندگی اج

مقتضی توجه بیشتر حقوق کییری به این رفتارهاسیت. امیا قیرار دادن موایوعات ایین      این امر 

از  یژهو به ،مستلزم شناسایی ماهیت این رفتارها از وجوه مختلف ،حقوق کییریدایرة رفتارها در 

ای که این پژوهش درصدد بیان آن است، بررسی و  مسئله. از این حی  است شناختی جنبة جرم

هیا و مخیاطرات    آسییب  ةواسیط  بیه رفتارهایی که  ؛ستشناختی این رفتارها جرمماهیت تأمل در 

 آیید،  میی صورت اجتماعی و جمری و نه انییرادی و میوردی وارد    بهای که در پی دارد و  گسترده

ایین  اجرای ارورت  د.شو میبیان  اجتماعیگستردة نوان رفتارهای منتهی به مخاطرات تحت ع

های جیدی و   آسیباز آن حی  است که رفتارهای مورد اشاره، ریشه و منشأ بسیاری از پژوهش 

و اقیدامات مرتکبیان ایین     لحاظ شیده اما توسط حقوق کییری کمتر شناسایی و  ،گسترده است

آن اسیت کیه   این تحقی  هدف نت اجرای کییری پاسخ گیته شده است. ندرت با اما بهرفتارها 

از  هیایی  ویژگیی اجتماعی، در چه اوصاف و گستردة مخاطرات مشخ  کند رفتارهای منتهی به 

 .است پذیرسایر رفتارها و دیگر جرایم تمییز

 نوع و روش تحقیق  

از نظیر  و ر دارد تحقیقات علمیی توصیییی قیرا   دستة پژوهش حاار از حی  ماهیت و روش در 

تواییح کیه   بیا ایین   . استتحلیلی  –تحقی  از نوع توصییی  مسئلةنگارش و پرداختن به شیوة 

چگونه بیودن و چراییی وایریت    مطالرة عالوه بر تصویرسازی آنچه هست، به تشریح و تبیین و 

ه پردازد. مواوع پژوهش، پاسخ به چیستی و چگونگی رفتارهای منتهیی بی   میو ابراد آن  مسئله

، در مکتیب نوپدیید زمیولیوژی اسیت کیه در واقیع ماهییت و        شیناختی  جرممخاطرات، از حی  

. ادراکی بیودن، بسییط بیودن، شییاف و نیو بیودن و       استمحققان شناسی پدیده، منظور  ویژگی

های کلی مواوع تحقیی  اسیت. در تواییح و     ویژگیاز محققان تخصصی رشتة مرتبط بودن با 

از جانب اشخاص اغلب بسیاری از رفتارها که  که د خاطرنشان ساختبای مسئلهبیانی مختصر از 

سوء فراوانیی بیر وجیوه    آثار ای عظیم از مخاطرات است که  دستهبروز منشأ دهد  میحقوقی رخ 

حیال فاقید وصیف مارمانیه و      ایین ، اما بیا  اند ها و حقوق اشخاص بر جای گذاشته مختلف ارزش
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ایین رفتارهیا بیا      ویژگیی ماهییت و  شیناخت  درصیدد   رو . تحقی  پیشاند امانت اجرای کییری

ی این پژوهش بر ایین قیرار   ها ه. فرایاستشده در مکتب زمیولوژی  مطرحمواوعات  نگرشی بر

قابلییت ایایاد    ،و به اشیکال مختلیف  داشته  یبسیار گوناگونماهیت این رفتارها که استوار است 

که آنها را از سایر رفتارهای دارند خاصی امن اینکه از لحاظ ویژگی، اوصاف  ؛مخاطرات را دارند

فاصیلة  و نامحسوس بودن آسیب در بدو امر، در کنار  . پنهانی بودن رفتارکند متمایز میمارمانه 

نگرانیی در مییان    زمانی میان وقوع رفتار و بروز مخاطره و همچنین عدم ایااد احساس تیرس و 

از فهرسیت مقیا ت و    ،ی به منیابع تحقیی   دستیاببرای . ستقربانیان از اهم اوصاف این رفتارها

است. روش گیردآوری  استیاده شده ای  رایانههای اطالعاتی  سیستممقا ت، کتابخانه و  ةماموع

شده  استیادهروش و  ،ای و میدانی کتابخانههای  روشاطالعات در دو فضای واقری و ماازی و به 

ای،  کتابخانیه آوری اطالعیات در روش  اسیت. ابیزار گیرد   بوده در سیستم میدانی، از نوع مشاهده 

ذکیر   شیایان . اسیت بیوده  ساخته  محق از نوع  ،میدانیمشاهدة ای و در روش  رایانهفیش و فایل 

و روش  ،علنیی  نشیده و  کنترلشده از نوع مشارکتی، فردی،  گرفتهکار  بهمشاهدة های  است روش

 آمده، روش کییی است. دست بهتحلیل اطالعات  و تازیه

  زمیولوژی

ی رادیکیال  شناسی  جیرم یکمیی   و بیسیت قیرن  نسخة  ،عبارت دیگر بهتوان ادامه و  زمیولوژی را می

ها و مخاطرات اجتماعی که جیرم تنهیا    آسیب ةهمبه مطالرة ازآناا که بنیانگذاران آن دانست و 

عنیوان موسیع    بیه  criminologyبیر تییییر عنیوان مضیی       ،باور دارنید یکی از مصادی  آنهاست 

zemiology  ی  اسیت جیرم ییک میهیوم محیدود و مضی      کهو از آن حی   [19]عقیده داشتند، 

جرایم  بندی طبقهیا در نداشته بسیاری از رفتارهای منتهی به آسیب و مخاطرات وصف مارمانه 

توانید بیه    میی ن یز با توجه به عنیوان و رسیالت خیود   شناسی ن جرم ،روی این. از  ندارندمهم جای 

 .[21]ی اجتماعی بپردازد ها طرات و آسیبمطالره و تدقی  در مخا

 اجتماعیة گسترد مخاطرات به منتهی رفتارهای تعریف

تبییین   عبارتی است برای تواییح و  اجتماعیة گسترد و مخاطرات ها آسیبفتارهای منتهی به ر

توسط اشخاص حقوقی در سطح اجتمیاع بیر   اکثراً و غالباً از اقدامات که به طرق مختلف  ای هپار

 ز حقیقیی و حقیوقی( آثیار سیوء و گیاه     )اعم ا مختلف زندگی فردی یا اجتماعی اشخاص عناصر

 شناسی حقوقی این رفتارها باید خاطرنشیان سیاخت   میهومگذارد. در  میی بر جای ناپذیر جبران

 صورت ترک فرل قابلیت وقوع دارند.   بهصورت فرل و هم  بههم  ها این رفتار که
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  1فعل

از بزرگیی  مارمانه دارای صور مختلیی است. نوع اول رفتارها که بخش  در ادبیات حقوقی، رفتار

از نگاه حقوقی، بیه مرنیای    [23] مثبت مارمانة یا رفتار دهد، فرل است. فرل میآنها را تشکیل 

، ای هآن را منع کرده اسیت؛ بیدین مرنیا کیه در هیر جامری       قانونگذارکاری است که دادن اناام 

و قانونگذار تااوز به ایین حیریم را بیا    است ز اهمیت خاصی برخوردار ا ،ها برضی از امور و ارزش

است. حال اگر کسی ایین دسیتور را رعاییت    کرده قید ماازات و در متون حقوق کییری ممنوع 

و  هیا  میال و سیایر حقیوق دیگیران و همچنیین ارزش     و نکرد و با اعمال و اقدامات خود به جان 

وارد کرد، مرتکب جرم شده است. این قبیل جیرایم کیه   آمیز صدمه  مسالمتی زندگی ها هبایست

د، جیرایم ناشیی از فریل نیام دارد. بسییاری از جیرایم       گیر میصورت عمل مثبت یا فرل اناام  به

- ایر  و جیرح  شوند؛  میواقع  اند هکه ممنوع شد اقداماتیدادن ناشی از فرل هستند و با اناام 

قیانون   267میادة  موایوع   - ، سیرقت -1375 قیانون ترزییرات مصیو  سیال     614مادة مواوع 

قیانون ترزییرات    698میادة  قانون مطبوعیات و   6مادة  11بند  - شر اکاذیبن ،-ماازات اسالمی 

آینید. در   میی شیمار   بیه و بسیاری دیگر از جرایم از مصادی  این نوع رفتارها -1375 مصو  سال

است، جرم ناشی از فرل نامییده   اقدام به امر ممنوع، تحق  یافته ةواسط بهاین موارد، چون جرم 

پس ارتکا  جرم اغلب مستلزم جنبش و حرکتی از طیرف فاعیل اسیت کیه آن را     . [6] شود می

 .[1]  گویند میفرل 

  2ترک فعل

فیرد  عهیدة  انایام کیاری کیه قیانون بیر       برخی از جرایم با عدماما ، استاکثر جرایم از نوع اول 

قیانون ترزییرات    642میادة  مواوع  - نمونه، ترک انیاقعنوان  بهیابند.  میگذاشته است، ارتکا  

موایوع   - مسیئو ن ، میدیران ییا   اسؤ، گزارش نکردن جرایم مالی توسط ر -1375مصو  سال 

موایوع   - عدم ذکر تمام واقع توسط کارشیناس  ،-1375قانون ترزیرات مصو  سال  606مادة 

عنیوان   بیه کیه   ستا از مواردیهمه  ،-1317قانون راجع به کارشناسان رسمی مصو   28 ةماد

ییادآوری   شیایان  .[18]  انید  شیده انگاری  جرمشناخته شده و یا رفتار مارمانه منیی ترک فرل 

خروج از نگاهی قانونی نسبت به جرم و خسارت و خارج ساختن  ،این مخاطراتمطالرة در است 

. اسیت  ، مید نظیر  مشده بیرای جیرای   ترریفی ها و چارچو  ها رفتارهای منتهی به آسیب از قالب

، اجتمیاعی گسیتردة  و مخیاطرات   هیا  آسییب مطالریة  بارز  ةشاخصکه  رو باید اذعان داشت ایناز

                                                           
1. Action 
2  . Commission by omission 
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ی هریک از این دو، خارج از رویکرد قیانونی  ها همطالره و توجه به میهوم جرم و خسارت و بایست

 [.14] ستبه آنها

 ماهیت رفتارها از حیث چگونگی وقوع 

هیم افریال و    ،اسیت مخاطرات جدی و اساسی ساز  زمینهآنچه  ،دیممتذکر شپیشتر همان طور که 

آورد، بالییای   میی بیار   هم ترک افرال است. یکی از مواوعاتی کیه صیدمات و لطمیات بسییاری بیه     

انایام نیدادن   شود این حوادث در ارتباط با مواوع بح  قیرار گییرد،    می سببطبیری است. آنچه 

وظیایف میرتبط بیا امیداد و کمیک در      نیدادن  حادثه و اناام  زم، قبل از وقوع  ةاقدامات پیشگیران

و سییلی کیه در   توفیان  حادثیة  در  ،عنوان نمونه بهجهت کاهش صدمات، پس از وقوع حادثه است. 

فرل و تیرک فریل،   واسطة  توان به واوح نقش برخی از نهادهای مسئول را که به میتهران رخ داد، 

توفیانی  سییل و  حادثة در  1394تیر  28؛ در کردحظه ساز بروز یا افزایش صدمات شدند مال زمینه

دسیت هیم    به دستاز علل و عوامل  ای هکه در استان تهران و برخی مناط  اطراف رخ داد، ماموع

وایوح نقیش سیازمان     بیه در ایین حادثیه   نخسیت اینکیه   . شودمراتب بیشتر  بهداد تا شدت آسیب 

چشیم   بیه  ای هبیروز چنیین حادثی   زمینیة  در هواشناسی در عدم اعالم این حادثه و اعیالن هشیدار   

سیازمان هیالل احمیر و     ،تنها مردم عادی، بلکه پلیس، اورژانس نه ،خورد. زمان وقوع این حادثه می

خبر بودند. در ایناا اناام نیدادن صیحیح وظیییه از     توفان بیسیل و وقوع سایر نهادهای مرتبط از 

عالوه پس از وقوع حادثه ازآناا که پلییس   بهشود.  می ی سازمان هواشناسی ترک فرل محسو سو

یکطرفیه کیرده بیود،    مسافران مد نبود و جاده را برای برگشت اراهنمایی و رانندگی در جریان پیش

سمت محل حادثه  بهنیروهای امدادی مابور شدند خالف جهت حرکت خودروها و از مسافتی دور 

رسان در طول جاده حضور نداشیتند. ایین   حرکت کنند. این امر نشان از آن دارد که نیروهای امداد

خودروهیای سیتاد    شید کیه  عمل نیز در قالب ترک فرل قابلیت بررسی دارد. عالوه بر این مشخ  

شدند، در اختیار استاندار و فرماندار قرار گرفته بودند  میبحران نیز که باید برای امدادرسانی حاار 

 عنیوان پارکینیا اجیاره داده بیود      بیه تر را کوپ هلیو اورژانس کشور هم محل برخاستن و نشستن 

، اقدام آنها در قالب فریل  اند همااز به چنین کاری نبود ،مدخل مسئو ن ذیاز آن جهت که  .[27]

از رفتارها را در قالب فرل و تیرک   ای ه، ماموعرو بررسی این حادثه   است. ازاینحقوقی قابل تدقی

 سازد. یمفرل، از سوی اشخاص حقوقی متولی، نمایان 

 دشواری شناسایی مسئولیت کیفری با توجه به ماهیت رفتارها و مرتکبان آنها

غالبیاً و  ارتکیا  ایین رفتارهیا     ،گسیترده  مخاطرات به منتهی ی بارز رفتارهایها هیکی از خصیص

است که موجبات تمتع  ای خصیصه و شایستگی ،شخصیت. از جانب اشخاص حقوقی استاکثراً 
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، این قابلییت، ذاتییش شیخ  باشید    اگر  لسازد. حا میشدن تکالیف را فراهم  دار عهدهاز حقوق و 

، عارایی باشید   ،وفآن را شخ  حقیقی و در صورتی که حالت موص ةشخصیت حقیقی و دارند

شخصیت حقوقی و دارنیدة آن را   ،چندان که قابلیت سلب و انیکاک از آن موجود را داشته باشد

و از جمله مصادی  شیخ  دوم   ؛انسان ،خصیت نخستتنها مصداق ش نامند. میشخ  حقوقی 

چنین موجودی وهمی نیسیت و ریشیه در واقرییت    . [9] اند ات عمومیسسؤدولت و م ،ها شرکت

ر مسیئولیت کیییری آن نییز نظیر     توان بی  میآنچنان واقریتی که عالوه بر مسئولیت مدنی  ؛دارد

 .[26] داشت

ولیت کییری اشخاص حقیوقی، فقیدان اراده   ترین ایرادها در مخالیت با پذیرش مسئ از مهم 

در اشخاص حقوقی و در نتیاه عدم تحق  رکین میادی جیرایم آنهاسیت. بیرای آنکیه رفتیاری        

صورت ارادی تحق  یافته باشد. بنابراین درصیورتی   به بایدعنوان رکن مادی جرم مطرح باشد،  به

نیافتیه و در نتیایه جیرم     که رفتاری غیرارادی از سوی فرد اناام گیرد، رکن مادی جرم تحق 

 شود میمحق  ن
مستقل و مختیاری بسیتگی دارد   ارادة بدیهی است که وجود این عنصر به  .[6]

اشخاص حقیوقی چیون   رو  ازاین[؛ 9] توان یافت میکه تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار 

لیت کییری، دشیوار  فاقد این وصف هستند، انتسا  عمل مارمانه به آنها و در واقع تریین مسئو

 فاعیل  جیرم بیه   مادی برد انتسا یرنی  مادی، اسناد اثر کییری، یا غیرممکن است. مسئولیت

1سببیت رابطة همانا یا مرین
 ارادة به جرم همان انتسا  مرنوی اسناد اثر و جرم و فاعل میان 

 روانی واریت با ارتباطی و مواوعی است امری سببیت، رابطة یا مادی اسناد. است آگاه و آزاد

 نتیایة  کیه  اسیت  آن مهیم  مارمانه، ةبه نتیا فاعل ارادة ترل  از نظر صرف یرنی، ندارد؛ فاعل

 کیییری  مسیئولیت  موجید  نیسیه  فیی ، میادی  اما اسنادباشد.  او مارمانة فرل محصول مارمانه

 هشید  ناشی اراده و علم واجد سرزنش و قابل و فاعلی مقصر از مارمانه رفتار اینکه مگر نیست،

 پییدا  را مارمانیه  رفتیار  کیییری  تبریات  تحمیل  قابلیت مرتکب، است که صورت این در. باشد

 ترین مهم حقوقی اشخاص به تقصیر اسناد بودن ناممکن گیته شد، کهطور  همان .[17] کند می

 به قادر تا دارند اندامی نه اشخاص این ،هانآ گمان به. است آنان مسئولیت کییری مخالیان دلیل

 مقابیل،  در .[2] شیوند  تلقی مقصر تا دارند ای اراده و علم نه شوند و رفتار مارمانهدادن  اناام

 و توانیا  قیرارداد  انرقیاد  و بیرای تایارت   را حقوقی اشخاص که ای اراده همان مرتقدند مدافران

 قابل و جرم ارتکا  به قادر را آنها سازد، می وارده مترهد زیان و گرفته صورت تخلیات به نسبت

 بیا  ،اند هاراد دارای حقیقی اشخاص مانند حقوقی اشخاص پس. نماید می کییری مسئولیت رایب

                                                           
1  . Imputability   
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جمریی و  ارادة اشیخاص حقیوقی دارای    .[8] اسیت  جمری ارادة نوع از آنها ةاراد که تیاوت این

قبیول مسیئولیت کیییری     ،آنها مازاسیت. در واقیع   ةدهند تشکیلکه از ارادة اعضای  اند مستقل

اشخاص حقوقی را کیه در رسس هیرم میدیریت آنهیا قیرار       ةکنند ادارهی ها میز اشخاص حقوقی،

کشیاند و آنیان    میآن اعمال نیستند، به محاکم کییری  دادن خود مباشر انااماغلب، دارند، ولی 

  دهد میرا برای پاسخگویی در مقابل قاای قرار 
امن اینکه خود این اشیخاص حقیوقی    ؛[12]

توان به حالیت خطرنیاک ایین اشیخاص نییز       می. در همین راستا دشوننیز ممکن است ماازات 

خود، محیط خطرنیاکی بیرای کارکنیان    گستردة ی ها زیرا اشخاص حقوقی با فرالیت کرد؛توجه 

آورند که همین امر لیزوم   میوجود  بهجامره و محیط زیست  دیگران و بهداشت و سالمت خود و

  بخشد می پذیرش مسئولیت کییری این اشخاص را سرعت
و ناگیته پیداست که این قبیل [11]

ارتکیا  جیرایم    ةلحاظ فراهم کردن زمینی  لحاظ خطر ذاتی و چه به بهجدید، چه  ةاعمال مارمان

 ی نیز بررسی شوند.شناس جرمدیگر، باید از نظر 
 شناسیایی  جیرم،  وقوع رغم به که واریتی [7]

 دفیاع  تضیریف  باشید شیکل  م حقیوقی  شیخ   ساختار پیچیدگی دلیل به آن مقصران یا مقصر

 صیوا ، بیه   مقرون راهکار مرضل، این از رفت برون برای .[3] داشت خواهد پی در را اجتماعی

 فیردی  مسیئولیت  از فیار   آن، کیییری  مسئولیت احراز و حقوقی شخ  مستقل ماهیت تأیید

 پیچیده و غیرمتمرکز ساختاری از حقوقی شخ  که حالتی در شود میسبب  رویکرد است. این

 قادر باشد، کامل مسئولیت واجد که کرد شناسایی را شخصی نتوان که چندان برخوردار است،

 .[5] نباشد کییری مسئولیت از به گریز

 علت ارتکاب رفتار

اشیخاص   ،مرمیول طیور   بیه شیوند.   میی خصوصی و عمومی تقسیم دستة اشخاص حقوقی به دو 

 حیالی  در ،شوند مییا خاصی تشکیل محدود  منظور تأمین منافع افراد بهحقوقی حقوق خصوصی 

 منظور حیظ و تیأمین منیافع عمیومی و همگیانی تشیکیل      بهکه اشخاص حقوقی حقوق عمومی 

توان در دو گروه اشخاص حقوقی حقوق خصوصیی   میعلت ارتکا  این رفتارها را  .[4]  شوند می

 . کردحقوق عمومی بررسی  و اشخاص حقوقی

 قوقی حقوق عمومی علت ارتکاب رفتار از جانب اشخاص ح

و مصادیقی که در ادامه خواهد آمید   ها در مثالی که ذکر آن رفت و همچنین در بسیاری از مثال

 تیوان بیه   میاست،  صورت گرفتهاز جانب اشخاص حقوقی حقوق عمومی و در آنها ارتکا  رفتار 

 یادشیده  ارکیان اجراییی اشیخاص   گیییرنده و   تصمیملیاقتی در ارکان  بیپذیری و  مسئولیتعدم 

اشاره کرد. عاملی که نقش مهمی در وقیوع ایین رفتارهیا دارد و در کنیار آن اسیتواری پسیت و       
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شیخ   سیازندة  در میان اشخاص حقیقیی  جایگاه و عدم ترس و نگرانی بابت از دست دادن آن 

 .[24] شودتر  سهلکند تا ارتکا  رفتار  مینیز کمک حقوقی 

 حقوق خصوصی علت ارتکاب رفتار از جانب اشخاص حقوقی

توان به عدم نظارت و بازرسیی درسیت توسیط     میدر خصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 

و رفتارهای منتهی بیه آسییب    ها بط اشاره کرد. بسیاری از تخلیات شرکت ر ی ذیها ارکان و نهاد

 وظییة نظیارتی خیود در  حکومتی،  نظارتی از جانب این اشخاص، از آن جهت است که نهادهای

 دهند.   مینحو شایسته و بایسته، اناام ن بهرا  این خصوص

 اجتماعی ةگسترد مخاطراتپنهانی بودن رفتارهای منتهی به 

بیا ایین   پذیرنید.   می پنهانی صورت ،اجتماعیگستردة ی ها رفتارهای منتهی به آسیب بسیاری از

د. گییر  میی صورت مخییانیه انایام    بهشود  میساز آسیب  زمینهترک فرلی که  توایح که فرل یا

تنها عملکرد غیر قانونی خود  نهکنند و  میپناه محرمانه نگه داشتن اعمال خود رشد  مرتکبان در

عاملی که در  .[7] اعمال خود دارند موجه جلوه دادنو قانونی  سازند، بلکه سری در میرا علنی ن

دیهی اسیت هیر   . باستاست، عدم استیاده از ابزار زور و خشونت مؤثر پنهانی بودن این اقدامات 

همیین  سیایة  شود و در  میچه کنش و درگیری کمتر صورت پذیرد، واکنش کمتری برانگیخته 

واجید  اغلیب  نییز   هیا  آسییب  که بر این، باید توجه داشت عالوهماند.  میامور، رفتار، بیشتر پنهان 

ننید و  ک میی ها بروز پیدا  ، برد از گذشت سالها وصف پنهانی بودن هستند. بسیاری از این آسیب

 طو نی میان وقوع رفتار و ظهور آسیب وجود داشته باشد.فاصلة ممکن است 

 اجتماعی ةگستردمخاطرات عنصر نتیجه در رفتارهای منتهی به 

کیه در صیورت    ای هگونی  به شود؛ لحاظ میخاص  ای هانگاری برخی از رفتارها، وقوع نتیا جرمدر 

. به ایین اعتبیار جیرایم را بیه دو     استعدم حصول آن نتیاه، رفتار شخ ، فاقد وصف مارمانه 

مارمانه باشید،  نتیاة جرمی که تحق  آن منوط به حصول  .اند هقسم مطل  و مقید تقسیم کرد

جیرایم  از مانند خارج ساختن مال از تملک دیگری در سرقت، سلب حییات در قتیل و بسییاری    

مارمانه، جرم باشید، آن  نتیاة اگر صرف عمل مارمانه، صرف نظر از ایااد  .[1]  ، مقیدنددیگر

قیانون ترزییرات اسیالمی مصیو       592میادة  وع وای م- مانند جرم ارتشا؛  [20]  را مطل  گویند

. -1375قانون ترزیرات اسیالمی مصیو     525مادة مواوع  - و استیاده از سند مارول -1375

که وصف مارمانه صرفاً به صورت یا ظاهر رفتیار ترلی  گرفتیه و در توصییف      بنابراین درصورتی

، یادشدهبا توجه به توایحات . [1]  ماازات، اخذ نتیاه منظور نشده باشد، جرم را مطل  گوییم
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شیکل آسییب    به ای هباید خاطرنشان کرد در رفتارهای منتهی به مخاطرات گسترده، وجود نتیا

لی کیه قابلییت طیرح دارد،    ؤااما س شود. میانگاری محسو   جرمساسی ی اها هگسترده، از بایست

صورت بالیرل واقع شده باشد یا صرف قابلیت ارررسانی، رفتار را در  بهاین است که آسیب باید 

انگاری این  جرمتوان عنصری دانست که در بح   میدهد. قابلیت ورود ارر را  میاین دایره قرار 

صورت ابتیدایی و   بهکرد. با عنایت به ماهیت این رفتارها، بسیاری از آنها  رفتارها، باید بدان توجه

ی آن تیأثیر  هیا  جامریه و ارزش بیر  تیدری    بیه ، بیرعکس شوند، که  میساز ورود ارر ن زمینهآنی، 

د. پس لزوماً، نوع آسیب و نتیاه نباید بالیرل باشید تیا موایوع، قابلییت قرارگییری در      گذارن می

را داشته باشد، بلکه آسیب بالقوه یا همیان قابلییت ورود ایرر در رفتیار     مضامین حقوق کییری 

 کند. میارتکابیش مورد نظر، کیایت 

طور کلی باید به این نکته توجه داشت که وصف مارمانه در این رفتارهیا صیرفاً و مطلقیاً     به

، در بحی   باید به ظاهر عمل ترل  گیرد. در واقع ارر چیه از نیوع بیالقوه و چیه از نیوع بالیریل      

شیده بیودن، مییرو      اثبات ةواسط بهو  شود میانگاریش این رفتارها، لحاظ  جرم ةفلسیارورت و 

ی اساسی ها انگاری این رفتارها، همان آسیب جرمو اساساً عامل اصلی گرایش به  شود میقلمداد 

 شده بوده، میرو  انگاشته شده و مرتکب از آنها مطلع است.  اثباتو جدی است که 

 حسوس بودن آسیب در بدو وقوع رفتارنام

یا حقوق را نهیته دارند. آسییب و ایرر نهیتیه در     ها جرایم در ذات خود نوعی نقض ارزشهمة 

مختلیف واقیع شیود. گیاه نتیای  رفتیار،       انحیای  شده در حقوق کییری ممکن است به  منعرفتار 

ز چنین وصیی برخیوردار  سازد و گاه ا میشکل آسیب و ارری است که آشکارا خود را نمایان  به

دهد. اما بایید   میاول خود را نشان  نتای  زیانبار رفتار، در شکل و صورت ،نیست. در غالب موارد

صیورت   بیه اسیت کیه آسییب و ایرر      ای هگون بهجرم، زنندة  توجه داشت گاه اوااع و احوال رقم

اص نیسیت. بیدین تواییح کیه رفتیار بیا تمیامی شیرایط خی         رؤییت  محسوس و ملمیوس قابیل   

 صورت محسوس و ملموس خیود را نشیان   بهپیوندد، اما ارر و آسیب  میوقوع  شده به بینی پیش

دییده واقیع    بیزه اطالعی قربانیان این رفتارها، نسبت به  بیدهد. همین مواوع یکی از د یل  مین

ی هیا  توجهی حقوق کییری به رفتارهای منتهی به آسیب بیتوجهی یا  کمشدن خود و همچنین 

صیورت   بیه اجتماعی، ارر و زیان گستردة  اکثر رفتارهای منتهی به مخاطرات در. است گسترده

تبرات تأثیر تحت  ها قربانیان ممکن است سال. [25] کند میمحسوس بروز پیدا وس و غیرناملم

و ایشیان ییا   نشود صورت محسوس و مشهود نمایان  بهرفتارهایی زیانبار باشند، اما آسیب و ارر 

 .[16] شوندپس از وقوع رفتار به آن واقف  ها دیدگی خود نشوند یا مدت بزهتوجه وجه م هیچ به
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 و مخاطراتگوناگونی آسیب 

ناشی از رفتارهای مواوع بح ، به اشکال مختلیی در بسیترهای اجتمیاعی و    و مخاطرات ها آسیب

اجتماعی و نوعی، بر وجهی از زندگی  بهممکن است هر یک  ها آیند. این آسیب میوجود  بهشخصی 

 .[23] حقیوق مختلییی لطمیه وارد آورنید    بیه  گذارنید و  تأثیر بهای موجود در سطح جامره ارزش

باشد که اشخاص و ابراد مختلف ماهیت وجودی آنها، اعم از از برید   ای هگون بهرفتارها، ممکن است 

هیای   زشصیورت مسیتقیم امیوال و ار    بیه توانید   مییا کند جسمانی و روانی را دچار لطمه و آسیب 

اقتصادی را هدف قرار گیرد یا بر وجوه مختلف فرهنا یک دسته، گروه و ملیت و نییز بیر عناصیر     

ی ناشی از نقض مقیررات ایمنیی و بهداشیتی    ها آسیبمختلف محیطِ زیست، آثار سوء باقی گذارد. 

ریت ی ناشی از عدم نظارت و میدی ها و هوایی، آسیب ای هی ناشی از حوادث جادها ها، آسیب کارگاه

ی ناشیی از نقیض   هیا  و بهداشیتی در کنیار آسییب    [15] مواد غیذایی تهیة متولیان امر در تولید و 

برخی اقدامات و  ةواسط بهآلودگی هوا که  .[18] از این رفتارهاست ای همحیطی نمون زیستمقررات 

و  حیات و سالمت جمریی شیهروندان  گمان  بیآید،  میوجود  ی کالن بهها و نظارت ها گیری تصمیم

توان به علت بروز، پیامدها، و  میسازد. در همین زمینه  میساکنان مناط  آلوده را با مشکل مواجه 

رییزی   برنامیه اسیتان سیسیتان و بلوچسیتان و عیدم     روزة  120به اصیطالح  های  توفانآثار مخر  

 اشیاره کیرد ییا اعمیال و اقیدامات      هیا  ی متولی، برای کاهش و مهیار آسییب  ها صحیح از سوی نهاد

د و نییز  شیو  میی بیمه، که سبب مخدوش شدن امنیت روانی و اجتماعی افراد مؤسسات و  ها شرکت

شده توسط اشخاص لطمه وارد  گذاری سرمایههای اقتصادی و همچنین مبالغ  به ثبات مالی و ارزش

 بیرای  آن عواقیب  و توسیره  بیمیة  شرکت ورشکستگی به توان می زمینه این . دراشاره کردآورد  می

همچنیین ممکین اسیت موایوع ایین       .کیرد  اشیاره  1394 و 1393 یها سال طول در ارانزگ بیمه

. شیود گرفته در اجتماع باشد و آسیب متوجه حقوق مالی  ی اقتصادی شکلها رفتارها اموال و ارزش

یی بیود کیه   هیا  آسییب  ةآورنید  وجود بهی هرمی، ها گرفته در قالب شرکت صورتمثال اقدامات برای 

رفتارهیای منتهیی بیه     کیرد کیه  نشیان   خیاطر رو بایید   داد. ازایین  میرا هدف قرار اموال شهروندان 

  وسیری برخوردار استگسترة اجتماعی از چنان گوناگونی و گستردة  مخاطرات
که در مقیام   [25]

شناسیایی   زمینیة شود و گریزی نیسیت جیز آنکیه در     میمصادی ، امر دچار چالش جدی احصای 

و هر مصیداق ایمن تطیاب  بیا مبیانی کلیی و       شود اصول کلی لحاظ مریارها و  ها مصادی ، مالک

و  هیا  یویژه آنکه با گسترش فنیاور  به. شودشرایط عام موجود در رفتارهای مواوع بح ، شناسایی 

میاعی، دچیار   ی وسییع اجت ها چالش ةآورند وجود بهو رفتارهای  ها بروز آسیبنحوة دگرگونی روابط، 

 [.10شود ] میتیییر و تحول 
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 زمانی وقوع رفتارهای منتهی به آسیب و ظهور آسیب ةلفاص

. از این حیی ، بیین   شود میجرایم، اثر و نمود بیرونی اعمال ارتکابی بالفاصله آشکار  در برخی از

عمل مارمانه و نتیاة حاصل، فاصلة زمانی چندانی وجود نیدارد. امیا گیاه بیین رفتیار مرتکیب       

کیه  مرنیا  زمیانی وجیود دارد؛ بیه ایین     فاصلة آن رفتار،  عنوان بخشی از رکن مادی و بروز آثار به

تصور است؛ ممکن است م واعشود. در جرم قتل، هر دو  میرفتار، بالفاصله موجب بروز آسیب ن

انتقیال   ةواسط بهاصابت گلوله بالفاصله حیات خود را از دست بدهد یا ممکن است  ةواسط بهفرد 

بیدن،   ایین وییروس در  آثار  ةواسط بهو سراناام چند سال به حیات خود ادامه دهد  HIVویروس

تیوان در   میی را اجتمیاعی  گسیتردة   مخاطراترفتارهای منتهی به حیات خود را از دست بدهد. 

ماهیت رفتار و شرایط و اوااع و احوال وقیوع   ،دوم قرار داد. در اکثر موارددستة غالب موارد، در 

ای است که رفتار بالفاصله آثار و نتای  زیانبار  هگون بهو همچنین شرایط قربانی و نیز مترل  جرم 

دهد. شاید همین امر، علتی بوده باشد که این رفتارها و نتای  زیانبار حاصل از  مین خود را نشان

 هیوا  آلودگی ایااد مانند زیسترفتارهای علیه محیط  در مثالً باشد.شده گرفته  درنظرآن کمتر 

 ایین  مریر   در افیراد  چیون  ؛شیود  میی  ظیاهر  تأخیر با دیدگی بزه آثار سمی، یها هزبال تخلیة یا

همچنیین در   .شیود  میی  نماییان  آنهیا  در دیدگی بزه آثار و شوند می بیمار زمان گذشت با جرایم،

 ،[16] فروشیی  کم یا واقع خالف تبلییات مانند کنندگان مصرف حقوق نقض بهرفتارهای مربوط 

 کشیور  اقتصاد متراقباً و کننده مصرف بلکه شود، مین خود دیدگی بزه متوجه ،لحظه در دیده زیان

 آگیاهی  ایین  وجیه  هییچ  بیه  اسیت  ممکین  حتی یا شوند می آگاه خود دیدگی بزه از زمان طول در

 میثالً . باشید  نداشیته  ارتکیابی  جیرم  با مستقیمی ارتباط است ممکن آثار عالوه، به. نشود حاصل

 میرور  بیه  است رو هروب خصوصی و دولتی خشب در اقتصادی و مالی جرایم با که ثروتمندی کشور

 گییرد،  میی  فرا را دولت جمله از جامره ارکان همة فساد شود، می فقر و بحران فساد، دچار زمان

اما نباید این موایوع را   ؛[22] یابد می رواج بهداشتی مشکالتو  شود، می کم مردم خرید قدرت

و گیاه ماهییت رفتیار و در    نیسیتند  وردار این رفتارها از این وصف برخهمة  که از ذهن دور کرد

 بدون فاصله، به منصة ظهور و بیروز کم یا فاصلة است که آثار، با  ای هگون بهکنار آن مترل  جرم، 

سرعت  بهرسند. عدم نظارت در تولید یا استیاده از مواد و تاهیزات بیمارستانی، ممکن است  می

کیه   1خبری در مورد داروی چشمی اوستین، 1393اسیند  شانزدهمبار آورد. در  آثار زیانباری به

و برای بیمیاران عیونیت چشیمی     بود بیمار استیاده شده پانزدهپزشکی برای  چشممرکز  چنددر 

میدیرکل نظیارت بیر درمیان وزارت      ،ی خبیری آن ها همراه داشت منتشر شد و پس از بازتا  به

                                                           
1  AVESTIN 
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علیت   بیه نی تهران و کرج راکز درماسه مرکز از مدر چشمی، بیمار  پانزدهکه  کردیید أتبهداشت 

برید از تزریی  داروی اوسیتین دچیار      ،توسط این مراکز داروی قاچاق و تقلبیتهیه و استیاده از 

 .[28] چشم این بیماران کور شد یک و بیستنابینایی از یک یا دو چشم شدند و در ماموع 

 قربانیان میان در ناامنی و ترس احساس ایجاد عدم

 جامریه  اشیخاص  مییان  در نیاامنی  و تیرس  کیه  پذیرنید  می صورت ای هگون به اشاره مورد رفتارهای

 ایین  آثیار  بیودن  غیرملمیوس  و غیرمحسیوس  همان در توانمی را امر این علت. آورند مین وجود به

 همیراه  کیه  آناا از رفتارها این. کرد وجو جست موارد، اکثر در رفتارها این تأثیر نبودن آنی و رفتارها

 شیهروندان  بیین  در نیاامنی  احسیاس  و نگرانیی  و تیرس  ایااد سبب نوعاً نیستند، زور و خشونت با

 زور بیا  همیراه  و آمییز  خشیونت  جیرایم  بیه  نسبت رفتارها این اجتماعی انرکاس رو، این از. شوند مین

 شیود  می سبب امر همین و است کمتر دهی گزارش بالتبع و پذیری رؤیت سطح بودن پایین دلیل به

 نیواحی  در کیه  افرادی مثال برای .[15] باشند نداشته آن برابر در چندانی حساسیت یعموم افکار

 از کننید،  میی  عمیر  گیذران  برق قوی فشار یها دکل از ناشی الکترومیناطیسی امواج زیر در شهری

 از جمریی  اسیت  ممکین  اگرچیه . ندارند آگاهی خود زندگی کیییت و سالمت برای امواج این خطر

 همیان  در و نحیو  همیان  بیه  توجهی، بی با باشند، داشته آگاهی آن پیامدهای و تواری این به آنها

 از عوامیل  از دیگر ای هپار سبب به توجه، و آگاهی وجود با نیز جمری و دهند می حیات ادامة مناط 

 .اند مناط  این در زندگی به ناچار اقتصادی، عوامل از ناشی اجبارهای جمله

 اجتماعی ةگسترد ی به مخاطراترتکاب رفتارهای منتها ةوسیل

ای خیاص   وسیلهدر خصوص ارتکا  برخی افرال یا ترک افرال مارمانه، قانونگذاران، استیاده از 

ای که استیاده از  گونه به؛ اند گرفتهرا مالک و شرط  زم برای تحق  بخشی از رکن مادی در نظر 

آن وسییله، رفتیار ارتکیابی از     گییری از  بهیره آن وسیلة خاص، مواوعیت داشته و بدون وجود و 

دلییل گسیترده بیودن     بیه در خصوص رفتارهای مواوع بحی ،  . نیستصفِ مارمانه برخوردار و

خیاص را   ای هوسییل  تیوان اسیتیاده از   میی ن، [25]  شود میکه منشأ صدمات گسترده  یرفتارهای

سیتیاده از  رو بایید خاطرنشیان سیاخت ا    این ازگرفت.  مالک تکمیل بخشی از رکن مادی در نظر

آنایا کیه ارتکیا  ایین      ازو  نداردانگاری این رفتارها، مواوعیت  جرمای خاص در راستای  وسیله

رفتارها به طرق گوناگون، ممکن است صورت پذیرد و در عین حیال منشیأ صیدمات گسیترده و     

وط منمرین  ای هتوان تحق  و تکمیل رکن مادی را، به استیاده از وسیل ، اساساً نمیشودمختلیی 

شیوند و   میی . بسیاری از این رفتارها، با توجه به شرایط اجتماعی موجود در زمان خود واقع کرد

تبع آن، استیاده از وسایل و تاهیزات و بسیاری  بهروز در حال دگرگونی است و  بهروزشرایط نیز 
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رایم داشیته باشید. امیروزه بسییاری از جی     تیأثیر  امکانات دیگر ممکن است در بروز این رفتارهیا  

سخن از آن است که غالب جرایم آینده با دگرگونی در شکل و با  ؛دهد میصورت سایبری رخ  به

امن آنکه محدود کیردن ایین رفتارهیا از طریی      ؛ [10] دهد میه از رایانه و اینترنت رخ استیاد

فلسییة  عنیوان وسییلة ارتکیا  ایین رفتارهیا، بیا روح و        بهمشخ  کردن وسایلی خاص و مرین 

 نگاری در مورد این رفتارها سازش ندارد.ا جرم

 گیری نتیجه

نظیم عمیومی و مریارهیای همزیسیتی      درمیؤثر  یی است که عناصیر  ها بخشی از رفتار جرم تنها

افکند. ازآناا که جرم از ایین جهیت میهیومی محیدود و      میآمیز را به چالش و مخاطره  مسالمت

 مراتیب  بیه خسیاراتی  منشیأ  رده کیه  سیت ی اجتماعی گها آید، توجه به آسیب میمضی  در شمار 

تیدقی  بیشیتر    تحقی  وشایستة ، استتر از جرایم مترارف و کالسیک  جدیتر و  کالن، تر وسیع

ی نییز  شناس جرمدر  وم جرم، مواوعات مورد مطالرهاین تیییر احتمالی در میه ةواسط بهاست و 

 هیای  هنظریی ز اعیم و اهیم   شیده ا  مرقیوم . میوارد  شیود و طبیرتاً باید دسیتخوش دگرگیونی   تبراً 

شود. اما با توجه به آنچه در ایین   میدر مکتب زمیولوژی محسو   ها شده توسط زمیولوگ مطرح

این تحقی   ،صور استتیی که از جرایم سنتی در اذهان مها و با عنایت به مریارشده مکتب بیان 

موجب رفتارهایی به  بهاجتماعی گستردة ی ها را نتیاه بر آن استوار است که مخاطرات و آسیب

سایر رفتارهیایی کیه    باشناختی  جرمرسد که در برخی خصای  و اوصاف  میظهور و بروز منصة 

و  این رفتارها اکثیراً نخست اینکه . متیاوت و از آنها متمایز است شوند میبه عمل مارمانه ختم 

اشیخاص   توسط اشخاص حقوقی چه از نوع اشخاص حقوقی حقوق عمیومی و چیه از نیوع    غالباً

ییک شیخ    قربانیان این رفتارها ایرورتاً   اینکه کند. دوم میحقوقی حقوق خصوصی بروز پیدا 

ماننید   ها . گاه برضی از این رفتاربینند میبلکه جمری از اشخاص آسیب  ،نیستمشخ  و مرین 

بلکه اشخاص آینده را نیز تحت  ،صاشخاآیندة اقدامات منار به آلودگی محیط زیست، نه فقط 

در بسییاری   اینکه، سوم .اندازد میو امکانات زیستن را برای ایشان به مخاطره دهد  مییر قرار ثتأ

و با وجود وسرت و شیدت، تیرس   است و مخاطرات ایاادشده، نامحسوس  ها آسیباز این موارد، 

توانید   میی آورد. پنهانی بودن رفتیار مرتکبیان نییز     میو نگرانی وسیری را در سطح جامره پدید ن

ابریاد   از دیگیر  کیرد کیه  علت باشد برای عدم ایایاد نگرانیی و تیرس. بایید خاطرنشیان       بر مزید

ایین  شیناختی مرتکبیان و قربانییان     جرمبررسی و تحقی ، توجه به ماهیت بایستة شناختی  جرم

ایین مهیم    کننیدة  تبیین ،رفتارها شناختی جرمتواند در کنار شناسایی ماهیت  میست که رفتارها

ها و مخاطراتی از جانب چیه اشخاصیی متوجیه     آسیب ،ها ب زمیولوژی چه رفتارباشد که در مکت
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زندگی اجتماعی را از چه جهیاتی دچیار چیالش و    مترلقان و است و حقوق  ها ارزش از کدام یک

 .کند میمخاطره 

 منابع

نشیر   نخسیت،  جلید  چیا  شیانزدهم،  حقوق جزای عمیومی،   ،(1385)علی داردبیلی، محم [.1]

 .میزان

 دوم، چیا   عمیومی،  جیزای  حقوق(، 1383) برنار بولوک، ؛ ژرژ لواسور، ؛ ستونگا استیانی، [.2]

 .طباطبایی عالمه دانشگاه انتشارات دوم، و اول جلد

 عیالی  ةمدرسی  ،دکتیری  ةرسیال  حقوقی، اشخاص کییری مسئولیت ،(1386) وحید اشتیاق، [.3]

 .مطهری شهید

 .میزان انتشارات ،هیتم  چا اداری، حقوق ،(1388) کوروش سنگری، استوار ؛ محمد امامی، [.4]

 کارشناسیی  ةنامی  پاییان  حقیوقی،  اشخاص کییری مسئولیت ،(1374) محمدحسن حسنی، [.5]

 .شهیدبهشتی دانشگاه ارشد

قیانون مایازات اسیالمی در نظیم حقیوقی       ،(1393) ابراهیم و دیگراندشمس ناتری، محم [.6]

 .میزاننشر جلد اول،  اول، چا  کنونی،

حقیوق   –شناختی جرایم اشیخاص حقیوقی    جرم ةمطالر ،(1393نژاد نایینی، ماید ) صادق [.7]

 دکتری، دانشگاه شهید بهشتی   ةرسالشناسی تا پیشگیری،  خصوصی؛ از علت

 .نو طرح انتشارات اول، چا  عمومی، جزای حقوق ،(1382) پرویز صانری، [.8]

 .انتشارات بهنامی اول، چا  شخصیت حقوقی، ،(1390) صیار، محمدجواد [.9]

آینده جرمشناسیی و جرمشناسیی آینیده، ترجمیه و تواییح:       ،(1377) عبدالیتاح، عزت [.10]

 .14 ةشمارمیید،  ةنامنژاد،  عیل رحیمیااسم

ی هیا  هتیاثیر داد  ةمطالری  " ی و مسیئولیت کیییری  شناسی  جرم ،(1389) فرج اللهی، راا [.11]

 .میزان نشر ، اول چا  ،"ی بر تحو ت مسئولیت کییریشناس جرم

 ی اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه، چا  اول،مسئولیت کییر ،(1388) فرج اللهی، راا [.12]

  .میزان نشر

 ةترجمی عمیومی تزوییر (،    ةنظریجرمشناسی بزهکاری اقتصادی )  (،1393) گسن، رمون [.13]

 .نشر میزان دوم چا  ابراهیمی، شهرام

(، چیا  اول، ناشیر :   1394ماموعه مقا ت اولین همیایش ملیی مخیاطرات و حقیوق، )     [.14]

 www.ihsa.irشناسی ایران  انامن مخاطره
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بررسیی جیرایم تقلیب در میواد غیذایی ) خیوردنی و        ،(1385منتظری المشیری، علیی )  [.15]

 .شناسی ، دانشگاه قم م کارشناسی ارشد حقوق جزا و جر ةنام پایانآشامیدنی(، 

 و توانیا  ناییی  علیی : متیرجمین  جنیایی،  یها نیمرخ ،(1392) دیگران و دی ترنس میت [.16]

 . سناش و زشآمو انتشارات ،اول چا  ،میلکی ایو 

 .میزان نشر اول، جلد سوم، چا  ، کییری مسئولیت ،(1390) سیدمنصور میرسریدی، [.17]

 .میزان نشره اشخاص، چا  یازدهم، جرایم علی ،(1392)محمد صادقی، حسین میر [.18]

شناسی، مالیة   ی تا آسیب اجتماعیشناس جرماز  ،(1390) ایی ابرندآبادی، علی حسینن [.19]

گاه شیهید  ان دکتیر رایا نوربهیا(، دانشیکدة حقیوق دانشی      تحقیقات حقوقی )یادنامة شیادرو 

 .56بهشتی، امیمة شمارة 

تحقیقیات   ةمالی بزهکاری و شیرایط اقتصیادی،    ،(1370) لی حسینعایی ابرندآبادی، ن [.20]

 .9 ةمارشحقوقی، 

 چیا   ی،شناس جرم دانشنامة ،(1390) حمید بیگی، هاشم ؛ حسین علی ابرندآبادی، نایی [.21]

 .دانش گن  انتشارات دوم،

 .دانش گن  انتشارات سیزدهم، چا  عمومی، جزای حقوق ةزمین ،(1384) راا نوربها، [.22]

قلمییرو  ةشناسییی؛ رشییته جدییید، توسییر آسیییب اجتمییاعی ،(1392) ، فرانسییواز هییامون  [.23]
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