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  چکیده
 یانباار یز ۀشد و منظور از آن حادث داریپد مهیبصنعت و در قلمرو  ی، ابتدا در حقوق مدن«خطرمخاطره و »اصطالح 

 .باشاد  یرقطعا یغکه تحقق آن ممکن اماا   زیانباری ۀهر حادث یعنی نیست؛و معلوم  یبود که تحقق و زمان آن قطع
ناوعی آسای     روانای و اجتمااعی و در واقا    -زیساتی  یهاا  شااخ  حالت خطرناا  دارای   بالینی، شناسی جرمدر 

رف  آن نزد مجرم و محای  او اقادام    منظور بهاست و راهکارهای متناس  با این حالت تعریف و  اجتماعی یا بیماری
مانناد   ،یاجتمااع  ضاد  یاز رفتارهاا  یا مجموعهوارد شد و  زین یفریقلمرو حقوق ک بهمفهوم  نیا جیتدر به .شود یم

از  یبه خود گرفت و با ضمانت اجرا همراه شاد. قانونگاذاران برخا    یفریتر  کمک به اشخاص در مخاطره، وصف ک
اشاخاص،   ۀخودخواهانا  یباه رفتارهاا   نداد انیپا ۀدغدغ، با 1110قانون مجازات  یۀاصالحکشورها مانند فرانسه در 

را  «یگار یدر معار  خطار قارار دادن جاان د    »و عما    کارده  تیا خصاوص را تقو  نیا خود در ا یفریک ۀزرادخان
 نشیا نشاان داده شاد و از ب   ژهیا توجاه و  ان،یا از وجود و ورود ز یمفهوم، جدا کی، به سان نیبدکردند.  انگاری جرم
انگااری رفتارهاای    جارم این رویکرد نوین در  صدمه فاصله گرفته شد. دنبو یبر ماد یمبتن یفریحقوق ک کیکالس

خطرناا ، در راساتای    و با هدف پیشاگیری از وقاوب برخای از رفتارهاای     ستزا، با دانش مخاطرات همسو مخاطره
آن در  ةگساترد فهاوم  حضور نوعی دانش مخاطرات در مشاهد  توان یم رو از اینتحقق نوعی ایمنی در جامعه است. 

حیاات  مخاطره انداختن  به جغرافیایی، بلکه هر نوب ةحوزمخاطرات ادبیات قانونی بود که بدون محدودیت ماندن در 
شاناختی و حقاوقی    جارم در ادبیات  .شود یماجتماعی و در معر  خطر قرار دادن سالمت و ایمنی جامعه را شام  

درحاالی کاه وجاود داناش مخااطرات در       ،توجه از خطرناکی افراد به خطرناکی رفتار سوق پیادا کارد   جیتدر بهنیز، 
 دو مفهوم خطار و خطرنااکی و  این  رو از ایناست.  نشان دادهضرورت چنین رویکردی توجه به  شتریپمفهوم کالن، 

و ابازار   یا کتابخاناه تقنینی آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه، با روشای   یها جلوهتعام  آن با دانش مخاطرات و 
دلیا  اهمیات    باه که رویکرد کالن دانش مخااطرات   رسد یمبه نظر  در نتیجه تحلیلی بررسی خواهد شد. -توصیفی

مادار قلماداد    ساالمت مختلاف   یهاا  حوزهایمنی و تالش برای تحقق آن، رویکردی مغفول در قانونگذاری جام  در 
بر حالات خطرناا ، باه رهنمودهاای داناش مخااطرات        یبعد تک ۀیتکرو، مقتضی است با عبور از  اینو از  شود می

   کار بست. هب سالمت دیگریانداختن جرم به خطر  ینیب شیپت قانونگذاری و در راستای دق و آنها را کرد توجه

 و مخااطره  در معار  خطار   ،آمیاز  مخاطرهو  حالت خطرنا جرم بدون نتیجه، جرم پیشگیری،  :کلیدیهای  واژه
  .ن دیگریدقرار دا

                                                           
 ولئمس ةنویسند    Email: saybani.a@gmail.com  
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 مقدمه

علاوم   علاوم جناایی اسات. در واقا      ةحاوز امروزه یکی از موضوعات پرکااربرد   مفهوم خطرناکی

 یا مجموعاه به تولد  مکرر،ن امرتکبسازی قوانین سابق در خصوص  بازفعالضمن جنایی تجربی 

« بزهکاار خطرناا   »را تحت عناوان   یا عده دهد یماجازه  ها دادگاهکه به  کمک کرداز مقررات 

یا آزادی مشروط آنان را باا   دهد، در بازداشت موقت قرار کندزمانی نامشخ  حبس  ةدوربرای 

ریساک نیاز باه ویژگای فراگیار و       ةواژدر عر  همین خطرناکی،  .زدسامواجه  ییها تیمحدود

 یهاا  سات  یسکیفاری،   یهاا  استیسدر زندگی معاصر تبدی  شده است که در قال  آن  یمهم

حقوقی بسیاری از کشورهای  یها نظامتعیین مجازات و خدمات قاب  ارائه از سوی کیفری را در 

در حقاوق   ساک یدر توجه باه ر  یریگ جهت نیا ترتی ، نیبد تحت تأثیر قرار داده است. پیشرو

از تکاارار در چااارچو   یریشااگیپ ۀدغدغاااساات. نخساات  یاز دو منظاار قاباا  بررساا ،یفااریک

خطرنا  قبا  از تحقاق نتیجاه     یرفتارها انگاری جرمبه   یو پس از آن تما بالینی شناسی جرم

برآمده از آن. در واقا ، حقاوق    جیمتمرکز بر رفتار و نه بر نتا ۀرانیشگیپ استیس یعنی. مجرمانه

 جارائ   ۀتوساع  یساو  باه  یجسامان  تیتمام هیاز حوادث عل  یمستق یریشگیپ منظور به یفریک

مولد و عاما    یپُرخطر، رفتارها یرفتارها انگاری جرم گرید  عبارت به ایمان   جرائ  ای رانهیشگیپ

خطار و   یعنا ی ،مختلاف  یریا گ جهات این دو  آورده است. یرو انباریز ۀجینتنظر از  خطر، صرف

 .دشو یمبررسی  یبالین شناسی جرمدر  یخطرناک

 ینیبال شناسی جرمدر  یخطر و خطرناک

در ساال   پترزباور   سان در حقاوق کیفاری    یالملل نیب ۀاتحادی ةکنگرمفهوم خطرنا  ابتدا در 

تادابیر اختصاصای سال  آزادی بارای      ینا یب شیپا بحث در خصوص لزوم  تو به مناسب 1811

از این تدابیر، نوعی حبس نامعین بارای پایاان دادن    منظور .] 22[ بزهکاران خطرنا  مطرح شد

بزهکااران،   دیگار بود. توجیه جداسازی آنان از  یا حرفهبه خطر تکرارکنندگان مکرر و بزهکاران 

حقاوق کیفاری در    یالمللا  نیبا  ۀاتحادیدر نهایت  .بود اصرار بر نقض قانون و عادت در بزهکاری

که پاس   یا دهیابازداشت نامعین برای بزهکاران خطرنا  را پذیرفت،  ةاید 1111 سال کنفرانس

قاانون پیشاگیری از    زمیناه، از آن در قال  قانون در مقررات کیفری مدرن وارد شد. در هماین  

ساالگی دارای ساه    16بعد از بزهکاری که  در قبالت پیشگیرانه را شانگلستان بازدا 1118جرم 

کاه وی عاادت باه زیسات      شاد  یمکرد. البته باید ثابت  ینیب شیپمحکومیت باشد،  ۀسابقفقره 

استرالیای غربی بزهکار به عاادت را فارد باا ی     1119قانون جنایی  که  همچنان مجرمانه دارد.
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بند ج  در .1محکومیت داشته و مجدد مرتک  جرم شده است ۀسابقدو  قبالًسال دانست که  18

اباال    1911تیرماه  درکه  دار سابقهو  یا حرفهدستورالعم  اجرایی کنترل مجرمان  از 1 ةماداز 

مجرمی که سوابق و خصوصیات روحی و اخالقی وی و » :تعریف شد چنین خطرنا مجرم  شد،

مها  در آیناده قارار دهاد.      جارائ  مظاان ارتکاا    کیفیت ارتکا  و نوب جرم ارتکاابی، او را در  

 ۀگذشات بار   عاالوه بر این مبنا در تشخی  خطرناکی  .«دادستان است ةعهدتشخی  این امر به 

 .] 12[ وی مال  است ةندیآفرد، 
بُعد دیگر از تحو ت مفهوم خطرناکی با گاذر از معیارهاای حالات مادار برخاساته از رفتاار       

ا داجتمااعی ساوق پیا    عموماًنوعی و  ، به سمت معیارهایشوند یمافرادی که خطرنا  توصیف 

اولویت اساسی و ارزش بسایار   ،که در قال  آن، جامعه و سالمت زیست اجتماعی در آن اند کرده

. به هماین منظاور در عاین وجاود و اساتمرار حیاات خطرنااکی برخای از         2دشو یممه  تلقی 

 ،شاوند  یما شاناخته   همجرمانا سوابق  چون شخصیت، عم  ارتکابی و ییها مؤلفهبزهکاران که با 

احتمالی که به هریک از ایان   ۀصدمبسته به میزان   ئجراخطرناکی موضوب محور شد و افراد یا 

و دارای ویژگای   دساتانه  شیپا کیفاری   یهاا  پاسخمجرمانه و  عنوان به سازند یمموضوعات وارد 

ایمنی، محای    موضوعاتی چون امنیت، سالمت، ،ها مؤلفه از میان این 9.اند شدهتصف توانگیری م

 احتماا ً کاه   کارد وادار رفتارهاایی   انگاری جرمذکرند که قانونگذاران را به  شایانزیست و غیره 

 شوند.منتهی  ییها صدمهبه وقوب  ممکن استیا  اند خطرنا 

 زیار  یهاا  مشخصهدارای  1111و  1121های  خطرنا  بین سال بزهکارانمقررات راج  به 

 بود:

منتهای باه    یهاا  ینگرانا رغا    : علای اندک از مقررات راجع بهه خطرنهاکی   ۀاستفاد. 1

ساال حیاات    01در طاول   مثال یبرا. شداستفاده  از آنهااین قوانین، در عم  کمتر  یریگ شک 

به عاادت شاناخته و محکاوم شادند. در      نفر بزهکار 612ق  ف 1102ند، تا سال لیقانون در نیوز

 یهاا  ساال باین   اماا باود،   یا حرفاه ابتدا ناظر به بزهکااران   1121در سال  این قانون آمریکا نیز

                                                           
 Three Strikes Law قانون سه ضربه در آمریکا .1

 یهاا  حوزهمالحظه نمود، هرچند  توان یمتوجه کالن به جایگاه ریسک در علوم جنایی را تحت عنوان کتا  ذی   .2
مارتب  از جملاه    یهاا  جنبهبه حالت خطرنا  و برخی  صرفاًمحوری مورد بحث در تأثیر ریسک در این کتا  

 .] 1[ شده اشت غفلتمورد نظر  یها حوزهبسیاری از از حالی که  پیشگیری وضعی پرداخته شده است، در

هاای کیفرشاناختی اسات. ایان تاأثیر باا مفهاوم         محور بر دیادگاه  توجه نگرش خطرنا  شایاناز جمله تأثیرات  .9
در   قابا   خطار  مفهاوم  چاارچو   در مجارم  و . زیرا در این قال ، جارم کند یمکیفرشناسی نوین خودنمایی 

 جدیادی  یها مدل در مواردی، و رفته پیش رویه تغییر این با همگام نیز کیفری عدالت نظام یها کیتکن است؛

 .]11[ .بیشتر ر.  ۀمطالعاست. برای  شده ایجاد آن از
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سه کشور  یها دادگاهپریشان جنسی را در برگرفت. در اروپای غربی  بیشتر روان 1121تا  1191

از این تأسایس اساتفاده    یمعنادار طور بهایتالیای فاشیست، آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوری 

 دار ساابقه و  یا حرفهکنترل مجرمان  ییدستورالعم  اجرا»در حقوق کیفری ایران  .] 22[ کردند

گسترده از این مقاررات   ةاستفادبا ایجاد ستادهای مرکزی، استانی و شهرستانی، مجال  ،«1911

 .] 11[ فراه  ساخته استمحور را  خطرنا 

قدرت سهل  آزادی نهامعی     رها کردندر  کیدموکراتاکراه قانونگذاران جوامع . 2

دموکراتیاک   یها دولت، شد یماستفاده  ندرت بهاگرچه از مقررات راج  به خطرناکی  :ها دادگاه

در و حتای بار حفان آن     دادناد  یماز خود مقاومت به خرج  ها دادگاهدر کنار گذاشتن اختیارات 

 .دندیورز یمکیفری اصرار  زرادخانۀداشتند در خطر کسانی که برای جامعه  قبال

مفهوم خطر اگرچه در ابتدا قرین بزهکاران به عاادت و   محاسبه: ۀویشتغییر مفهوم و  .3

در حال تغییر جامعه، متحول شد و نشان داد که یاک سااخت    یها ارزشاساس  بربود،  یا حرفه

جنسای   ی جارا ، در انگلستان نااظر باه مرتکباان    1199 یها سالاین مفهوم در  اجتماعی است.

بار گرفات و در    پریشاان جنسای را در   روانمریکا آ، در بیست واس  قرن ادر و  1علیه اطفال بود

 تقلی  یافت. دندیورز یمانگلستان پس از جنگ جهانی به بزهکاران عادی که بر تکرار بزه اصرار 

خطر نیز متحول شد.  یبند درجهچگونگی  ،تعیین مصداقتغییر نگرش نسبت به  بر عالوهاما 

، بلکه با توجه به لازوم  ردفسابق  ارتکابی جرائ بدین صورت که زین پس خطر نه صرفاً براساس 

سامت   بهگرایش  1111 یها سالحدود  از 2.حمایت از شهروندان در برابر بزهکاران محاسبه شد

دلیا    اماا  سابق شک  گرفات.  جرائ در آینده مرتک  شود و نه  ممکن استنوب جرمی که فرد 

 گرایش به ارزیابی خطرناکی براساس معیار احتمال ارتکا  جرم در آینده چیست؟

و  اسات در عصر حاضر در قلمرو اجتماعی از موقعیت ممتاازی برخاوردار   و مخاطره  ریسک

عصار حاضار    مخااطرة و  . آیاا ریساک  شود یمعلمی محسو  گوی جوام  و موضوب اساسی گفت

از ان  چه کسی و علیه چه کسی و مخاطره از جو مخاطره بیش از دوران گذشته است؟ ریسک 

                                                           
 دوران کاه  جنسای  جارای   مدار ناظر به بزهکاران و همسو با ادبیاات کیفرشناسای ناوین، محکوماان     در تفکر ریسک .1

ة دور طاول  یافتن پایان رغ  به .شوند یم تلقی خطرنا  یها گروه ةزمر در ، نیزاند رسانده اتمام به را خود محکومیت
 چناین  اسات. پیارو   خطرناا   گاروه  این با شدید برخورد خواهان همچنان عمومی، افکار اشخاص، این محکومیت

 ؛اند داده ترتی  شهروندان، خاطر امنیت و آسایش تأمین برای متعددی اقدامات ایا ت، از بسیاری خطری، احساس
 ةادار در افاراد  ایان  مشخصات ثبت و معرفی ضرورت مانند ؛دهد یم قرار نظارت معر  در را گروه این که اقداماتی
 .  آنها محکومیتی سوابق از اشخاص این همسایگان کردن مطل  یا آنها ورود مح  مناطق پلیس

 .] 12،0، 16[. ن ر. آمختلف مفهوم خطرنا  و تحو ت  یها جنبهبیشتر در خصوص دیگر  ۀمطالعبرای  .2
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کارد؟ چارا عواما  ریساک      ینیب شیپیا  یریگ اندازهآن را مدیریت،  توان یمچه چیزی؟ چگونه 

 کاه در ی اسات  هاای  ساؤال  نهاا یا؟ ردیا گ یممداخله صورت  ،و در موقعیت خطر شود یممطالعه 

 .[18] شود یممطرح « خطردر معر   ۀجامع»

 هاا  مادت . این مفهوم تا ] 11، 18[ یافته است ن گذشته عمیقاً تغییررمفهوم خطر در طول ق

باه تقادیر و قادرت ماوراطالطبیعاه و      اغل  منتسا  مرتب  و وابسته به فاجعه و تلفات انسانی و 

نگارش   جیتدر بهعلمی  ۀتوسعبود.  ناپذیر و اجتنا  ناپذیر ینیب شیپکلی  طور بهمشی فرازمینی و 

خطار   زا و کناد  یمکه اکنون بهتر آن را در  و مدیریت  یا گونه به ،را تغییر داد جهانانسان به 

. افزایش عمر در بهبود کیفیت کاهد یموابسته به وقای  و حوادث پیشگیری و از نتایج ناگوار آن 

و نتاایج آن، فقار، بیکااری و حاوادث      هاا  یرماا یب یا مهیب یها پوششزندگی در جوام  کنونی، 

 ، نگرش ما را به زندگی متحول ساخته است.یا جاده

کاه خطار علیاه     یطاور  به ،انتقادات جدید را ایجاد کرده است بالطب حساسیت جدید،  این

و تقاضاا  ناپاذیر شاده    ، تهدیدکننده و به همان نسابت تحما   یافته افزایش تا حد زیادی زندگی

 انتقادات به هماان انادازه در قلمارو کناونی در     این اجتماعی گسترش یافته است.برای حمایت 

خصوص حمایت دولت از شهروندان در برابر بزهکاران خطرناا ، بزهکااران جنسای، بزهکااران     

در این قلمرو نیز نظر کارشناسان برای ارزیاابی و پیشاگیری    خشن و ... وجود دارد. دائ مرتک  

 .شود یمخطر اخذ  در یها گروهموقعیت خطر و مدیریت آن و نیز تعیین  با هدفاز ریسک 

 یهاا  نهیشیپکه از نوعی بیماری روانی یا سوط  استبزهکارانی  ه  شام بزهکاران خطرنا  

نفس رفتارهایی که موضوب ارتکا  آنها قرار دارد، ریساک  بزهکارانی که  و ه  متعدد برخوردارند

دیادگی جهاانی را در پای دارد. ایان بزهکااران براسااس رفتاار و         بازه دیدگی جمعی و بلکاه   بزه

در برابار   ماؤثر  ۀرانیشاگ یپو در راستای پاسخ کیفری و البته  شوند یم یبند درجهخطرناکی آن 

نیاز مادنظر    یا شده یبند درجهمنسج  از احتمال خطرناکی رفتارشان، پاسخ  یبند دستهآنها، با 

کاه اسااس    اسااس منطاق ریساک    بار نظام عدالت کیفری نیز  یها پاسخ. ردیگ یمقانونگذار قرار 

و از ایان حیاث حقاوق کیفاری باا       شاود  یما  مناد  نظاممفهومی آن احتمالی بودن رفتار است، 

 ،انتظاامی  -اداری یهاا  پاساخ از  یا گساترده  دامناۀ کیفاری نیسات، بلکاه     لزوماًکه  یا زرادخانه

ماالی گرفتاه تاا     یهاا  ماه یجرکیفاری از   یها پاسخمدنیِ مبتنی بر جبران خسارت و  یها پاسخ

. بر این اساس حقوق کیفریِ مبتنی بر منطق شود میتعیین  فمختل یها مدتدارای  یها حبس

، شناسای  مخاطرهکیفرشناسی مبتنی بر  ،شناسی مخاطرهمبتنی بر  شناسی جرم ،شناسی مخاطره

زیسات   یسااز  مان یاو در راساتای  هستند که تحت تاأثیر مفهاوم مخااطرات     مهمی یها آورده

 .نندک یماقدام  اجتماعی
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 روش تحقیق

تاا ضامن    نددرصادد تحلیلی است، زیرا نویسندگان  –حاضر توصیفی تحقیقدر  شدهروش اتخاذ

گاذاری   وصاف  باالینی، باه تحلیا      شناسای  جرماشاره به مراح  فرگشت خطر و خطرناکی در 

به خطر اندازی و ایجاد مخاطره برای سالمت دیگاران پرداختاه شاود. ازآنجاا کاه       کیفری جرمِ

از ایان حیاث، باا اشااره باه رویکارد        ،[18] و پیشگیری دارد ینیب شیپشناسی ماهیت  مخاطره

 ،حقوق فرانسه در جرم به خطر اندازی ابعاد ارتبااط میاان حقاوق کیفاری و داناش مخااطرات      

 .شدارزیابی خواهد 

 بحث

 جرم پیشگیرانه عنصر عنوان به شناسی مخاطرهو  سکیر 

جارم باه   زیاان و   ةدهند  یتشکعنصر  ،یذهن کردیرو کیدر و مخاطره  سکیردر فر  جدید، 

 آشکارسااز به عنصر  سکیر مخاطره و گرید  عبارت به. شود یمو به مرتک  مربوط  دیآ یمحسا  

  مرتکا  عما ِ  یعنای . شاود  می  یتبد برای فرد یا جامعه یا محی  فرد ۀمجرمانزیانبخش رفتار 

کاه   یفرد مثال یبرا. دهید بزهجامعه یا محی   ،و نه اقدام شخ  کرده جادیرا ا سکیاست که ر

 از مصارف الکا    یناشا  یمسات  ریتأثتحت  ای گیرد میسبقت  یکاف دیبدون د ،یرانندگ نیدر ح

، انگااری  جارم ناوب   نیا را در معار ِ خطار قارار داده اسات. در ا     یگریجان د ،کند یم یرانندگ

این چاارچو    در .شود یم  یتحم یآن بر و جیاست، اما نتا گانهیب مخاطره نیا با امالًک دهید ه بز

 شناسای رفتااری   مخاطرهو  انگاری جرم، به دستانه شیپ یفکری است که حقوق کیفری در اقدام

 خطر قارار دهاد  مت دیگری را در معر  جان یا سال ممکن استبالقوه  طور بهکه  آورد یمروی 

[18،21] . 

 پیشگیری دن جان دیگری با رویکرددا در معرض خطر قرار انگاری جرم( الف

تحول  نیکه خود ا کند یم تیحکا یفریدر حقوق ک یاز تحول انگاری جرمنوب  نیا  ،یترت نیبد

 یفار یحقاوق ک  ۀدغدغا اسات.   یفار یدر حقاوق ک  یو ذهنا  ینا یع انیحاص  تقاب  دو جر زین

خساارت   ایا  انیا ز جاه، یبار نت  ،ینا یع یفار یمرتک  استوار است و حقوق ک ةارادبر  محور ذهن

 ایا  اناد  ساته یز گریکاد یهمزمان در کنار  ای ها قرندر طول  ان،یدو جر نی. ادارده تمرکز آمدوارد

از   یمساتق  یریشاگ یپ منظاور  باه  یفار یحقاوق ک  واق  در. ] 21[اند  شده یگرید جانشین یحت

 گار ید  عباارت  به ایمان   جرائ  ای رانهیشگیپ جرائ  ۀتوسع یسو به یجسمان تیتمام هیحوادث عل

 یآن رو انباریز ی جهینتنظر از  مولد و عام  خطر، صرف یپُرخطر، رفتارها یرفتارها انگاری جرم



 1 شناسی بالینی تا جرم در معر  مخاطره قرار دادن جان و مال دیگری آمیز جرم از حالت مخاطره

در ساال   ،«یگریدر معر  خطر قرار دادن جان د» جرم این بستر فکری، در .] 21[ آورده است

 زمینۀرا در  یمقررات ،از آن البته قانونگذار شیپ 1.شد ینیب شیپدر قانون مجازات فرانسه  1110

در معر  خطر  اما ،رفته بودگ آن در نظر یبرا زین ییو ضمانت اجرا ینیب شیپ تیو امن اطیاحت

قابا  مجاازات    یاقدام زماان  نیهمراه نبود. در واق  ا یفریبا واکنش ک ،یگرید تیقرار دادن امن

. شاد  یما  نییتع جهیاساس شدت نت برفر  مجازات فرد  نی. در اباشدبود که خطر محقق شده 

 تیا تمام ایا  اتیا باه ح  یمستلزم لطمه و تعر  واقع «اطیو احت تیبر امنتعهد »مجازات نقض 

 ۀجا ینت. شاد  یما  نیای تع یرعماد یغجرح  ایقت   زیآن ن ۀمجرمانبود و عنوان  دهید بزه یجسمان

را  یگار ید یکه زنادگ را  جهیبه نت یمنتهریخطرِ غ ةجادکنندیاکه فرد چنین رویکردی این بود 

 یتوجه یب ایمهارت  نداشتن  یدل بهکه  یاز کس دتریشد توان ینمدر معر  خطر قرار داده بود 

 تیوضع نیا یراه ح  برا جادیاصالح و ا منظور به رو این از کرد. مجازات باشدمرتک  جرم شده 

که متضامن  را  929-1 ةماد «ۀرانیشگیپجرم »گرفت در چارچو    یقانونگذار تصم ،رعاد نهیغ

 .] 8[ بود در قانون مجازات وارد کند «یگرید ۀآگاهانمعر  خطر قرار دادن »جرم در  جادیا

 تواناد  یما کاه   یجرم ایمر  بالفاصله  سکیدر معر  ر یگریقرار دادن د»براساس این ماده 

 اطیا احت ایا  تیا امن فیا تکل کیا  ۀآگاهانا نقض آشکارا و  قیاز طر تیمعلول ایبه قط  عضو  یمنته

                                                           
 یفار ی، در حقوق ک یبا عنوان جرم به خطر انداز یجرم عام ینیب شیپفرانسه در  یفریحقوق ک کردیبر عکس رو .1

قانونگاذار   نیا ا کردیوجود دارد که رو یبه خطر انداز دیناظر به استفاده از ق یمتوجه و متعدد قیمصاد ،آلمان
 ۀدر نساخ  -آلماان  یای . باه موجا  قاانون جزا    دهاد  یما نشان  ندهیآ هایاز خطر تیدر حما حیصر یشکل را به
کاه از   کارد را مشاهده  یبالغ بر صد مورد استفاده از لفن به خطرانداز توان یم -2111متعلق به سال  یسیانگل
.  شاناخته شاده اسات    تیبه رسام  یبه خطر انداز تیمورد جرم با ماه ستیب ک  دستموارد، معادل  نیا انیم
آن جاان   ۀجید و در نتشو  یشدن س یهرکس که باعث جار»شده که  مقرر 919 ةاز ماد 1در بند  مثال یبرا
، باه   را در معار  خطار قارار دهاد     یگار یاموال با ارزش متعلق به د ریسا ای گریشخ  د یجسمان تیتمام ای

شاده اسات کاه     ساب   یاناداز  مصداق خطر تی، اهم جرم نیدر ا «.تا ده سال محکوم خواهد شد کیحبس از 
 912 ةمااد  ،یمه  به خطر انداز قیمصاداز  گرید یکی. در   ابدی یبه آن تسر زیاز مجازات ن شایان توجهی ۀدامن

اسات کاه از    کارده  ذکار را در ضمن ساه بناد    یمختلف قیمصاد «یا جاده کیتراف یبه خطر انداز» ج با عنوان
 و یینقاض فااحش مقاررات راهنماا     ایا ، یو روانا  ینق  جسام  ای یمست نیدر ح یرانندگ توان یم آنها ۀجمل

 ی، راننادگ ادهیا عاابر پ  یهاا  گاذرگاه  یکا ینادرسات در نزد  یتقدم، رانندگ حقنکردن  تیاز جمله رعا یرانندگ
 ایا در معر  خطر قرار گرفتن جاان   سب که را نام برد ...  وجود دارد و یاندک دیکه د ییها مکاننامناس  در 

بارای آن در نظار   معاادل آن   ینقاد  یجازا  ایا حداکثر پنج سال حبس و  شود می یگریبدن و اموال د یاعضا
نااقض   یرفتارهاا  مانناد  یا جادهاختالل خطرنا   زی  ن 912 ةماد یعنیقب  از آن  ة. در مادشده استگرفته 

انگااری   جارم اقدامات خطرناا  مشاابه    دیگر ایجاده و امکانات آن   یمان ، تخر جادیا همچون یا جاده یمنیا
و شارط آن در   شاود  یما معاادل آن   ینقاد  یجازا  ایرفتارها مشمول حداکثر پنج سال حبس  نی. ا است شده

 است.   گرانیمعر  خطر قرار گرفتن جان و اموال د
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 یجازا  ورویا هازار   12111و  حابس سال  کی، مستوج  شود نامه نییآ ایتوس  قانون  مقررشده

خااص   فیا تکل کینقض  .1است:  یجرم جم  سه شرط اساس نیتحقق ا یبرا«. خواهد بود ینقد

 ۀو آگاهانا نقض آشاکار  . 9 ؛دیدر معر  خطر تهد یگریقرار دادن د. 2 ؛تر  فع  ایفع   قیاز طر

 .مرتک  است ۀمجرمان رفتار طجزکه  نیشیشرط مقدم و پ عنوان بهفر  نه  نیدر ا سکیقواعد. ر

کاه   ینظامات را تنها در صورت نکردن تیرعا ای یمبا ت یب ،قانونگذار ران،یا یفریدر حقوق ک

 یصورت در رات،یقانون تعز 616 ةماداساس بر .داند یممجازات  قاب  شده باشد، جهیبه نت یمنته

کاه مرتکا  در آن مهاارت     یاقدام به امر ای یمبا ت یب ای یاطیاحت یب ۀواسط بهعمد ریکه قت  غ

 زیتا سه سال و ن کینظامات واق  شود، مسب  به حبس از  تیرعا  به سب  عدم ایاست  تهنداش

تاا قبا  از تحقاق     یعنا ی .دم محکوم خواهد شد یایاول ۀیناحدر صورت مطالبه از  هیپرداخت د

مقاررات نااظر باه     ةحاوز در  ژهیا و باه امروزه  خأل نیا کیفری وجود ندارد. ۀمداخل امکان نتیجه،

و ساالمت و نیاز راهنماایی و راننادگی وجاود دارد و مناسا  اسات در         بهداشات  محی  کاار، 

 .لحاظ شودقانون تعزیرات  ۀ یحاصالحات 

 یرفتارهاا  انگااری  جرمقانونگذار در  یتوجه ک و  یکپارچه در این خصوص یدر نبود سیاست

 ةقاو  سیرئا  ،حیات و سالمت شهروندان را در معر  خطر قرار دهاد  ممکن استخطرناکی که 

و باا توجاه باه     یاساسا ششا  قاانون    و وپنجاهکصدیدوم و سوم اص   یبندها یاجرا در ،قضاییه

و سرپرساتان بالفصا  در    رانیماد کاه   1986، مصو  یکشورخدمات  11احکام مقرر در مواد 

را مسئول نظارت، کنترل و حفان روابا  ساال  کارمنادان خاود در انجاام        ییاجرا یها دستگاه

 ایا قانون و اجتنا  از هرگونه رفتار ناقض قاانون اعا  از فعا      تیرعاموظف به  محوله و فیوظا

 یاجارا در  یانگار سه و اهمال و  رانیمد یقانون فیوظاکه تر  نیاو با لحاظ  داند یم فع  تر 

آنان  یقانون تیمسئول، موج  یتصدتحت  ةحوزدر  یارتکابو تخلفات  جرائ قانون و عدم اعالم 

 .کرد  یرا تهیه و تصو کارمندانو  رانیمد یقانون فیوظا تر مقابله با  ةنحودستورالعم   است،

مختلاف متصادی    یها دستگاهگیری این دستورالعم  پیشگیرانه است و تکالیفی نیز برای  جهت

 فاقد ضمانت اجراست. اما ایجاد کرده است،

 جان دیگری جرم در معرض خطر قرار دادن ۀرانیشگیپابعاد  (ب

مرتکا    زیرا 1،عمد استریغ ریتقص ،یگریدجان  در معر  خطر قرار دادن عم ِ ،یبه لحاظ نظر 

آگاهاناه اتخااذ    طاور  باه جهت که خطر را  نیاز ا ی، رفتار واین . با وجودستین جهیتحقق نت در پی

                                                           
 اتیا مرتکا  اسات. در جنا   ریمنوط به احاراز تقصا   ،یعمدریغ  ئجراتحقق  -قانون مجازات  102ة ماد براساس. 1

 .شود یماعمال  اتیمحض مقررات کتا  قصاص و د یخطا عمد و اع  از شبه رعمدیغ



 1 شناسی بالینی تا جرم در معر  مخاطره قرار دادن جان و مال دیگری آمیز جرم از حالت مخاطره

 نداشاتن  اعتناایی و  بی ینوع توان یمرا  یاقدام و نی. اشود یم کینزد یعمد ریبه تقص ،کرده است

را نقاض   اطیا احت ایا  تیا تعهد امن ،که مرتک  عامدانه حیتوض نیبد ،کرد یآگاهانه تلق یرنگ ندهیآ

 نیاسات کاه چنا    دواریا ام اماا آگاه است.  زیاز رفتار خود ن یناش یاحتمال انباریز جیو از نتا کند یم

در  هکا  شاود  مای مرتک   زیخطا را ن ای ریتقص اط،یو احت تینقض تعهد امن بر عالوهنشود. در واق ، 

 رو ایان  از .] 1[ در معر  خطار  یگریآگاهانه قرار دادن جان د سکیر رشیاز پذعبارت است  نجایا

رفتاار   کیا آشکار است و آن عبارت است از متوقاف کاردن    ،یا مجرمانهعنوان  نیچن جادیا ةدیفا

قانونگاذار کاارکرد    ۀمداخلا  نیا ا رو از ایننکردن مجازات مرتک  به وقوب حادثه.  دیخطاکارانه و مق

 ،جاه یشادن باه نت   یخطرنا  را قب  از منته اریبس یرفتار قیطر نیخواهد داشت تا بد رانهیشگیپ

فارد مرتکا     یساز مسئولبه  تواند یم یدرست بهاقدام  نی. اکند یریشگیپاز آن مجازات و در واق  

اسات کاه در    یرفتاار خطرنااک   نیچنا  دیا در واق  امتناب از تجد هدف گر،یعبارت د بهکمک کند. 

 .شود یم یمنته یگریبه جس  و جان د انیصورت ادامه، به ز

 یکااف  پیشاگیرانه  یهاا  انگاری جرم این هیتوج یبرا ییتنها به یا جادهاگرچه خطر تصادفات 

را در معار  خطار    یگار یکاه د را  ای آگاهانه یرفتارها دیگرتواند  می ،دیجد انگاری جرم ،است

در  تحقاق و ارتکاا     ینظر از مح صرف ،دهد یمقرار  یجسمان تیبه تمام دیتعر  شد ایمر  

خواهاد   یا جااده از تکرار حوادث  یریشگیپ ةحوزدر  یالبته آثار متعدد انگاری جرم نیا. ردیبرگ

 خواهد شد. زین یفریک یدادرس نییمقررات آ یبه اصالح برخ یداشت و البته منته

کاه   یصاورت در ، کارمنادان و  رانیماد  یقاانون  فیوظا تر مقابله با  ةنحو 6 ةمادبر اساس  

از  یبازرسا در  1961قانون کار، مصاو    112 ةمادکارشناسان بهداشت، موضوب  ایبازرسان کار 

و مقررات اطالب دهناد، باا    نیموازنکردن  تیرعاحادثه را در اثر  ایاحتمال بروز خطر  ،ها کارگاه

مهار صاادر    و   و   یا تعطخاارج از نوبات قارار     و تیا فور دیقاعالم مقام مسئول، دادستان به 

از حاوادث   یریشاگ یپو  یعماوم حفن حقوق  یراستادر  اند شدهنیز موظف  ها دادستان. کند یم

و در دهناد  هاا را انجاام    از کارگاه یبازرس ۀفیوظنحو مستمر و مؤثر  بهو  کننداعالم  آمیز مخاطره

 از اهماال و  یناشا بروز سانحه  که مذکور یها دستگاهمسئو ن   یتعق برایسوانح،  صورت بروز

ز سازمان بازرسی ک  کشاور نیا   ،بر این عالوه .دارندرا معمول  یمقتضن است اقدام تر  فع  آنا

 فیوظاا نادادن  انجاام   کاه  یماوارد در  مکلف است گفته شیپ  مالعدستور ةمادبراساس بند چ 

                                                                                                                                        
و  ینظاماات دولتا   تیا است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعا یمبا ت یو ب یاطیاحت یاع  از ب ریتقص -تبصره

 .شود یممحسو   یمبا ت یب ای یاطیاحت یب قیمانند آنها، حس  مورد، از مصاد
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 تیا رعادر اثار   یعماوم خسارت به مناب   ایحادثه  ایبروز خطر  احتمالسب   ،ها دستگاه یقانون

 .هشدار دهدرب   یذبه مقامات  شود، یدولتو مقررات و نظامات  نیموازنکردن 

با اصالحات و الحاقات  یشهردارقانون  22 ةماد این ایده در مقررات مختلف و پراکنده مانند

 پاا   یهاوا قاانون   6 ةماد 9 ةتبصرآ ،  ۀعاد ن  یتوزقانون  06 ةمادو  2 ةماد 0 ةتبصر، یبعد

 بحاران  تیریماد قاانون   21ماده  ،1918مصو   خا قانون حفاظت از  12ماده  ،1916 مصو 

مصاو    کشاور  یاقتصااد قانون مجازات اخاللگران نظاام   2 ةماد 2تبصره  ،1918مصو   کشور

قاانون مباارزه باا     1 ةمااد  ،1910مصاو    سا  یترور یمال نیتأمقانون مبارزه با  9ماده  ،1961

و ارز مصاو    کاا  قاچااق   قانون مباارزه باا   98 ةماد، یبعدبا اصالحات  1986مصو   ییپولشو

نظاام   تیا تقوقاانون توساعه و    01 ةماد ،1980قانون بازار اوراق بهادار مصو   22 ةماد ،1912

نیاز وجاود    1911اطفال و نوجوانان مصاو    از تیحماقانون  21 ةماد ،1916استاندارد مصو  

حقاوق ایاران از یاک     گرید  عبارت به .استبا ضمانت اجراهای اداری صرف مواجه  اغل  ، امادارد

 .]9[ برد یمعمومی جرم پیشگیرانه رنج  ۀنظری

از  نکاه یابتادا ا  سه محور شارح داد:   یذ توان یمرا  ریتدب نیا ۀرانیشگیپ دیفوابدین ترتی  

. در واق  قانونگذار کند یمت ارا مجاز بار فاجعه جیاقدام قب  از تحقق نتا کیقانونگذار  قیطر نیا

صورت  بهم با اقتدار را أمجازات توبلکه  ،کندسپس مداخله و  گیردتا عم  انجام  ماند ینممنتظر 

به صادمه   یمنته نکهیمجاز را برحس  اریمثال سرعت غ برای.  کند یممنطبق  و فیتلط یافتراق

شاهر و در سااعت پرازدحاام     ،روستا ،یابانیب ةجادمح  آن  نکهیو ا ریخ ایشده باشد  یگریبه د

موجاود در   یاخالقا  تاوجهی  بای از  یریشگیبر پ یخود مبن ۀدغدغ و کرده است یباشد را افتراق

 یخودخاواه  تیریکاه نااتوان از کنتارل و ماد     یافراد ؛کند یم یعلن زین از افراد را زیادیتعداد 

شارای  و معیارهاایی کاه     هساتند؛  یاجتمااع  یاز اقتضاائات و الزاماات زنادگ    تیو تبع شیخو

 توان یمرفتار را  نیا انگاری جرم  یشرا همۀ لحاظ شود. رفتارهااین نوب  انگاری جرمدر  تواند یم

و در  )الاف(  اطیا احت ایا  یمنا یتعهد خاص ا کی ۀعامدانکرد: نقض آشکار   یدو عنصر تحل  یذ

 .) ( یگرید جان معر  خطر قرار دادن

 اطیاحت ای یمنیتعهد خاص ا کی ۀنقض آشکار عامدان (الف

تعهااد  کیاااساات کااه ثاباات شااود   نیاامسااتلزم افرانسااه در حقااوق  229-1 ةماااد یاجاارا

 ریخاص اتخاذ تداب طور به نامه نییآ ایقانون  کی یعنی در قانون وجود دارد. شده ینیب شیپخاص ِ

نقض هار ناوب    رو ایناز کرده باشد.  ینیب شیپامور را  یبرخدادن از انجام داری خود ای یاطیاحت

تعهاد پرداختاه    نیا یژگیو و منشأبه  یقانون ةماد خود .ستینظر ن مورد تیامن ای اطیتعهد احت
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 ناماه  نیای آ ایا  یماتن قاانون   کیا در  صاراحتاً  دیا با تیا امن ایا  اطیاحت تعهد  ،یترت نیبد است.

رفتار مرتک  با رفتاار پادر    ۀسیمقاتعهد را با  نیا تواند ینم یقاض رو از اینشده باشد.  ینیب شیپ

اساتنباط   اسیا توس  به ق قیمشابه و از طر  یخو  در شرا یا حرفه خص مت ایخو  خانواده 

اصا    تیا جارم و رعا  نیا ا یکاهش ابهام در خصوص محتوا برایقانونگذار   یدل نیکند. به هم

.  باشاد شاده   انیا ب مطلقااً شاده   نقاض  زم دانسته است که تعهاد   ،بودن جرم و مجازات یقانون

. باا  هستند یتعهد نیچن ةدربردارند ،عبور و مرور در جاده نوناز مقررات قانون کار و قا یاریبس

 ةواژمااده از   نیا ا کاه   ازآنجاا در واقا    [.29] اسات  قیماده مض نیاز ا شده ارائه ریحال تفاس نیا

مح  بحث قرار  یفریک یآن ممکن است در مقاب  قاض یقانونمند ،کند یمصحبت  «نامه نییآ»

از  یناشا  دیا با تیا امن ایا  اطیا فرانسه معتقد است تعهد احت یعال وانی، دزمینه نیدر هم.  ردیگ

و  اطیا تعهاد احت  ،راستا نیدر هم وانید نی. ا باشدآن  یدر مفهوم قانون اساس نامه نییآ ایقانون 

محای  آن   که اعالم کرده باود  یدر خصوص ساختمان را یفرماندار ۀمصوب کیبرآمده از  تیامن

  یتصام  کیا  ناماه  نیای آ . رفتیمنطبق کند نپاذ  انونق برآن را  تیوضع دیآلوده است و مالک با

مطارح   یفارد  یادار  یتصم کیعکس رمورد ب نی. در ا است یرشخصیغو  یکل یژگیبا و یادار

 نکاردن  تیا رعا  یا دل باه جارح   ایا در معار  خطار مار      یگار یقارار دادن د  رو از این ،است

 .ستین هماد نیمشمول ا یباشگاه ورزش کی ایشرکت  کی یداخل یها نامه نییآ

.  شاد یاند یما رفتاار خاود    جیبه نتاا  اصو ًاست که هر شخ   نیا اطیمنظور از تعهد به احت

.  اسات افاراد   یجسامان  تیتمام ای اتیبه ح نکردن در واق  الزام به تعر  تیمنظور از تعهد امن

خاص و مستند باه قاانون و    دیبلکه تعهد با ، ستینهر نوب تعهد و الزام مورد ناظر  نجایا رالبته د

 .باشد نامه نییآ

 ،کرد. منظاور از تعهادات عاام     یبه عام و خاص تقس توان یمحوزه را  نیو الزامات ا تعهدات

 یجسامان  تیا تمام ایا  اتیا عدم تعار  باه ح   منظور به دیبا یاست که هر فرد یالزامات رفتار

و  مؤسساات  شیآماا  ،قاانون کاار فرانساه    299-1 ةمااد براساس  مثال یبرا .کند تیرعا یگرید

قاانون اماور    11-1 ةمااد براسااس   کناد.  نیتأمکارگران را  تیباشد که امن یا گونه به دیاماکن با

سارعت را   تیریو امکان کنتارل و ماد   کنند که زمان یرانندگ یا گونه به بایدرانندگان  ،یا جاده

قاانون مجاازات فرانساه از هار فارد در جامعاه        622-1و  992-11 ،221-6 مواد .داشته باشند

ابهاام هماراه    یباا ناوع   یرفتاار  یارهاا هنج نیانکردن  تی. رعا باشدمحتاط و مراق   خواهد یم

ه داشات  دیا که هار شاهروند با   یدر نوب رفتار تواند ینمازآنجا که قانونگذار  گر،یعبارت د به .است

عکس ربا اما  .] 2[ استخارج  929-1 ةماداز شمول  قاعدتاًاقدامات  نیا ،شود اتیباشد وارد جزئ

 قااً یدقو  کناد  یما و اعاالم   نییتع اخاص ر یمدل رفتار کیکه  تیو امن اطیتعهدات خاص احت
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مااده   نیا موضوب د،کن شهیپ دیبا یچه رفتار ها تیموقع نیفرد در هر کدام از ا کند یممشخ  

 دیا تان، نبا  دواز  بایش  ییوزن نها بامواد خطرنا   ونق  حم   یرانندگان وسا مثال یبرا.  است

در هر صورت در قاانون   دیبا یالزامات رفتار نیا اما تجاوز کنند. لومتریک 81در اتوبان از سرعت 

 شده باشد. ینیب شیپ نامه نییآ ای

 وصاف   یکاه دارا  ردیا گ یما مورد توجاه قارار    یزمان تیو امن اطیبه احت تعهد بدین ترتی ،

 یمباا ت  یبرف . ص  استماده خارج  نیبابت تعهد عام از شمول ااخذه ؤم رو از اینباشد.  «خاص»

هنگاام کنتارل    باه که نق  ترمز را  یرکاریتعم رو از این ،ستینماده  نیموضوب ا ،یاطیاحت یب ای

 دیبا دادستان کرد.خذه ؤامماده  نیبه استناد ا توان ینم ،کند ینمکشف  راقب  از حرکت  خودرو

 تیا آن را رعا یو و شاده   خواساته  یرفتار مشخ  و خاص توس  قانون از و کیثابت کند که 

 یآلاودگ  کیدف  موقت آثار  برای زم  ریشهردار مته  شده بود تداب یک برای مثال . استنکرده 

 یگار یتحت عنوان در معر  خطار قارار دادن د   ،است کردهسالمت انسان را اتخاذ ن ایمضر بر

منطقاه را در معار     کیساکنان  ،یآلودگ شیامکان وجود داشت که افزا نیاشد. البته   یتعق

 ریاتخااذ تاداب   یکل طور بهمعتقد بودند که قانون  ها دادگاهمورد  نیاما در ا ،قرار دهد دیخطر شد

 ایبخش  ینیسرزم تیدر قلمرو صالح تیامن ةدکنندیتهد ماقدا ای یو توقف هر آلودگ رانهیشگیپ

نشاده   جااد یا یو یبرا 229-1تعهد خاص مورد نظر  اما ،منطقه را به شهردار محول کرده است

تعهاد   یطیشارا  نیخاص مکلف نبوده اسات در چنا   طور به ی. و استتعهد عام  کی نیو ا است

 یاتخااذ  یاطیا احت رینبودن تاداب  یکاف  یدل به یو  یامکان تعق نیکند. بنابرا ییرا اجرا یخاص

 .] 21[ وجود ندارد

کاه تعهادات حااک  بار هماه را       سات ین نیبه تعهد خاص مان  از ا حیالزام به تصر نیا البته

را عما    نادادن  ایا دادن باه انجاام    فیا نوب تعهادات، تکل  نیاست که ا نی. مه  ا یریبگ دهیناد

اعاالم   ،مح  داشات  کیکه عبور خطرنا  از  ای راننده در مورد وانید ،انیب نیمشخ  کند. بد

کاه رانناده را    هاسات  جادهقانون امور  019-10و  019-10مواد  موضوب مشخصاً یو اقدام کرد

اسات کاه    یتعهد خاص نی. ا داردراست راه شوسه نگه  ةکنار کیخودرو خود را نزد کند یمملزم 

 .را هدف قرار داده است یرفتار مشخص

را در معر  خطار مار     یگرید دیبا شده انجامآشکارا مه  باشد. عم   دیبا یاحتمال انیز 

مرحلاه   نیا کاه در ا  دیهر خطر شد یعنی.  دهدقرار  یدائمنق   ایبه قط  عضو  یجرح منته ای

در  فارد   سات یمها  ن  در ضامن  ؟آن چه خواهد شد ۀجینتکرد  نییتعآن را نتوان  قیدق طور به

در آن مح   ی زم است مرتک  از حضور و یول ،نباشد ایباشد  نیشخ  مع کی ،معر  خطر

حاصا    ینقاض تعهاد اساسا    کی که از ستین کیخطر تئور نجایواق  خطر در ا در مطل  باشد.
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 نی. بار هما   شاود  یبررسا  دیا با ،در برابر آن قرار گرفتاه اسات   ،یگریکه د یخطر تیواقع . شود

رو  هکاس از روبا   چیها و  اسات خاو    دهرانن دیکه د یاز چرا  قرمز در زمان خودروعبور  ،اساس

رو از  هروبا  خاودرو فار  اگار    نیاما در هما  ،ستیجرم ن نیتحقق ا یبرا یکاف کند ینمحرکت 

 نیا . در ا استمحقق جرم  ،داده است استفاده و حرکت کند یکه چرا  سبز به و یمطلق تیاولو

 .] 21[ توجه است شایان یو آشکار است و احتمال حادثه جسم فر  خطر مسل 

مالاک   ،ماال  بارای  ممکن است ییخطا نیکه چن یانیز قیخطر مح  بحث از طر نیا اغل 

 ،جارم محا  بحاث    ،این . با وجود شود یمو اثبات  دییتأهمراه داشته باشد  به نانیسرنش ایآن و 

 یریشگیاست که قانونگذار آن را با هدف پ یرفتار خطرناک رای. زنیستجرم مان   کیجز  یزیچ

 دیا نبا یگرید یجسمان تیتمام ای اتیبه ح یا لطمه چیه  یدل نیکرده است. به هم انگاری جرم

 رییا تغ دیشاد  یرعماد یغخشونت  ایبه قت   یاتهام عنوان ،وارد شد انیاگر زحال .  شودحاص  

احتماال   نیا است کاه ثابات شاود ا    نیاست. مه  ا یاحتمال انیبحث ز نیدر ا رو از این.  کند یم

 یاحتماال  ۀجا ینتخطار و   نیبا  ۀرابط کی کرد کهرا قان   کننده یدگیرس یقاض دی. با داردوجود 

 .اردوجود د

نباوده   «توجهی بی»مجازات  دنبال بهقانون مجازات فرانسه، قانونگذار  229-1 ةماداساس  بر 

عباارت،   نیا ا از . اسات را هدف قارار داده   یارزش اجتماع کیفرد با  تیضد ینوع بهبلکه  ،است

 نیا ا امر مساتلزم  نیمرتک  با اطالب اقدام کرده است. ا یعنی ؛ شود یماراده استنباط  کیوجود 

 یآگااه  زیا  زم است بار خطار ن   ایآ یدارد. ول یآگاه تیامن ای اطیاست که مرتک  از تعهد احت

محا    نجایا در ،عنصر خاص قصد کی عنوان بهبودن رفتار  یرقانونیغداشته باشد. البته اطالب از 

مگر مرتکا  ثابات    ،شود یماست که هر کس به قانون آگاه فر   نیاص  بر ا رای. زستینبحث 

 .] 20[ ممکن نبوده است یو یبرا عمالً  یتحص ایشده  یکند دچار اشتباه حکم

باه   تاوان  یما وجود دارد. در واقا  باه ساه شاک       یجد یخصوص اطالب از خطر، مشکل در

خطر »فر  بر اطالب از در  یبودن رفتار، نوع یرقانونیغدر   یریبپذ نکهیموضوب پرداخت: ابتدا ا

 ،قاانون  ،یمنا یا ایا  اطیا با توجاه باه موضاوب تعهاد باه احت      رایز .وجود دارد «یگریقرار دادن د

انطباق رفتار ماورد سارزنش    نکهیا ای. اند شهره یکه به خطرناک کند یم انگاری جرمرا  ییرفتارها

 نکاه یا مگار  ،کناد  یما  جااد یدر خطر قارار دادن را ا  ةسادشده فر   انگاری جرمعم   برمرتک  

 جااد یهرگاز ا  یگار ید یاو بارا  ینظم یببوده که  یو اوضاب و احوال  یمرتک  ثابت کند در شرا

کاه    یتصاور کنا   نیچنا  کاال یراد دگاهیا د کیا اساس رب نکهیا ای  است شده ینم  خطر محسو

 کند. جادیفر  خطر را ا کی تواند ینمهرگز  «تیو امن اطیتعهد بر احت»اصطالح 
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 در معرض خطر قرار دادن( ب

از اشخاص بوده است  تیحما دنبال به ،ماده نیساخت که قانونگذار در ا خاطرنشان دیبا نجایدر ا

 ،یفار یک حقاوق  سات؟ یو در معر  قرار دادن چ سکیدانست منظور از ر دیو نه اموال. حال با

اقدام و تعار    بهر نو ،یجسمان تیاز تمام یحداکثر تیحما نیتضم یکه در راستا طور همان

 هیا اقادام عل  افتنیا  تیا و قبا  از فعل  رانهیشاگ یپ کارد یرو کیا در  ،کند یمرا مجازات  شده واق 

  . در واقا کناد  یممجازات  زین کند یم دیکه آن را تهد را یخطر ،جس  و ورود خسارت تیتمام

و  یجسامان  ۀلطمبه قضات اجازه داده است قب  از تحقق خسارت و  انگاری جرم نیقانونگذار با ا

 .رساد  یما  به نظر یضرور یشکل جرائ و  یماد جرائ  کیحوزه تفک نی. در ا کنندمداخله  یروان

 .  ردیگ یمرا در بر  یگرید در معر  خطر قرار دادنِ اشکال مختلف  رانهیشگیپ جرائ  نیا

 ،سات ینکه قادر به محافظت از خود  یرا از جمله رها کردن فرد یمختلف ۀمجرمان یرفتارها

عنوان در معر  خطر قارار دادن قابا      یدر ذ زین یو روان یحالت جسمان ایسن   یدل بهخواه 

 229-1 ةمااد موضاوب   «یگار ید یخطر برا جادیا»خاص جرم  طور به نجای. اما در ا است یبررس

 تیا تمام ایا  یجرم عبارت اسات از قارار دادن زنادگ    نی. اشود می یقانون مجازات فرانسه بررس

خطرناا    یرفتارهاا  کاه  دهد یماجازه  انگاری جرم نی. ا خاصدر معر  خطر  یگرید یجسمان

 ایا  ان جرم ما  ینوع یدر واقع انگاری جرم نی. اکردجاده و کار را مجازات  تیامن ةحوزدر  ژهیو به

 دیشاد  یرعماد یغ یها خشونت ایاز قت   یریشگیپ ،مجازات یرا برا  یاست که شرا یریشگیپ

 انگااری  جرم، حال نیا با .ستین انیورود ز ۀجینت ایشرط مجازات تحقق  رو از این. کند یمفراه  

 یاقتصااد  تیا فعال ةدکنناد یتهدآن را  یا عاده  . اسات  شاده  یفراوانا  یها بحثرفتار موج   نیا

 .شاود قدرت ابتکاار افاراد    فیموج  تضع ممکن استاقدام  نیآنان ا ةدیعقبه  رای. ز دانستند یم

اساتناد   یواقعا  یرناکخط نییدر تع ینامعلوم و مبه  بودن آن و دشوار تیدسته به خصوص نیا

 کیو در  کندآن را محدود  ةریداشد قانونگذار  سب  تیاختالف نظر در نها نیهم .] 91[ کردند

 یناوع  باه  یماتن قاانون    یدل نی. به هم ردیگآن در نظر  یبرا رانهیسختگ  یشرا قیمض کردیرو

 در عم  دشوار شد.  زیآن ن یو اجرا شد دهیچیپ

 یریگ جهینت

 یفار ینظام عادالت ک  ،دیآ یم بر رانیا ییو خارج از نظام قضا یداخل نیقوان یکه از بررس گونه آن

و  آمیاز  مخااطره  یکااهش رفتارهاا   ةحوزو اجرا در  انگاری جرم ،ییجنا استیس نییکشور در تب

دگاه یا اسات. د  یاساسا  یمستلزم بازنگر دهد یمرا در معر  خطر قرار  گرانیکه جان د یافعال

 یو مجازات افعاال  انگاری جرممعطوف به  عموماً ،است هیبر فقه امام یکه عمدتاً مبتن رانیمقنن ا
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 نیای از خاود باه تع   یلیتماا  طاور معماول   باه و  شوند میصدمه و ضرر  جادیبه ا یاست که منته

فعا    عناوان  باه  اناد  نشدهمجرمانه  ۀجینتبه وقوب  یکه هنوز منته ریپذ سکیرپرخطر  یرفتارها

 یو رفتارهاا  یزندگ یدگیچیدر عصر پ نکهیحال ا ،دهد ینمقاب  مجازات از خود نشان  ۀمجرمان

جامعاه   ،ناد ک یما  دهیچیسخت و پ زیمجرمانه را ن یها کنشمقابله با  ةنحو ،ب الطبکه  یاجتماع

و  جان آمیز، مخاطره یبا ارتکا  رفتارها رشیناپذ تیمسئول یمنتظر آن بماند که اعضا تواند ینم

اسات   ریناپذ اجتنا  رو از این. کنندوارد  یریناپذ جبرانو خسارت  اندازندرا به خطر  گرانیمال د

جهاان از خاود در قباال     ییقضاا  -ینظام حقاوق  شرفتیهمگام با پ رانیا ییجنا استگذاریکه س

 نناد ک ینما  یآن قشر از جامعه که به حقوق عاماه تاوجه   آمیز مخاطرهو  رمسئو نهیغ یرفتارها

نظاارت و اجارا باه     ،یدر مراح  قانونگاذار  فراگیر یاستیس نیو با تدو نشان دهد یجدواکنش 

 جس  و مال شهروندان بپردازد. ،از جان انتینوب رفتارها و ص نیاز بروز ا یریشگیپ
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