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مصاحبه

ظهور رشته جرمشناسی
تنظیمکننده :پریسا پورهاشمی
دانشاموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

آقــای دکتــر امیرحســن
نیازپــور ،عضــو هیــات علمــی
دانشــکده حقــوق دانشــگاه
شــهید بهشــتی

در ایــن شــماره بــا اقــای دکتــر امیرحســن نیازپــور،
عضــو هیــات علمــی دانشــکده حقــوق دانشــگاه شــهید
بهشــتی در زمینــه شــکلگیری رشــته جرمشناســی
مصاحبــهشــده اســت..
 -1لطفــاً در آغــاز اندکــی در خصــوص پیدایــش علــم
جرمشناســی و ورود ایــن علــم بــه ایــران توضیــح
دهیــد.
ابتــداء از همــه دســتاندرکاران خبرنامــه عدالــت کیفــری
بهویــژه اســتاد ارجمنــد ســرکار خانــم دکتــر مهــرا تشــکر
میکنــم کــه بــا مدیریــت و راهبــری ایشــان یکــی از
نشــریههای مهــم در عرصــه علــوم جنایــی بــه جامعــه علمــی

عرضــه میشــود.
میدانیــم کــه علــم جرمشناســی بــا انتشــار نگرشهــای
ســزار لمبــروزو در کتــاب انســان بزهــکار پــا بــه عرصــه
علــوم جنایــی گذاشــت و از آن زمــان تــا امــروز همــواره ایــن
شــاخه علمــی تحــوالت متعــددی را بــه خــود دیــده اســت .در
ایــن میــان ،مهمتریــن نکتــه ایــن اســت کــه جرمشناســی
در ســیر تحــوالت خــود از حالــت نظــری خــارج شــد و بــه
بعــد کاربــردی نیــز رســید.این شــاخه در قلمــرو جــرم
شناســی نظــری بــه علــت شناســی و ارائــه نظریــه مبــادرت
مــیورزد و در پهنــه جرمشناســی کاربــردی تــاش میکنــد
تــا شایســته تریــن راهکارهــا را بــرای کنتــرل جــرم معرفــی
کنــد .بــه همیــن جهت،میتوانیــم علــت شناســی جنایــی،
نظریهســازی و شناســایی شــیوههای مهــار جــرم و ارتقــاء
حقــوق کیفــری را در شــمار کاربردهــای جرمشناســی قــرار
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دهیم.اهمیــت و توســعه و رشــد ایــن شــاخه ســبب شــده اســت
کــه اســناد بینالمللــی هــم بــه یافتههــای جرمشناســی
توجــه نشــان دهنــد .خصوصــاً ایــن کــه از ســال  1985بــه
اینســو آموزههــای جــرم شناســانه بــه شــکل انســجام
یافتــهای دراســناد بینالمللــی بایــدی و پیشــنهاد دهنــده
وارد شــده اســت .بــرای نمونــه میتوانیــم بــه پیمــان
مبــارزه بــا فســاد مصــوب  2003میــادی اشــاره کنیــم کــه
بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا فســاد اداری و مالــی سلســله
راهکارهایــی را معرفــی کــرده اســت .بــه ویــژه ایــن کــه در
فص ـل دوم آن بــه یافتههــای پیشــگیری از جــرم جایــگاه داده
شــده اســت .نمونــه دیگــر ،در میــان اســناد پیشــنهاد دهنــده
یــا ارشــادگر ،ســند رهنمودهــای ســازمان ملــل متحــد بــرای
پیشــگیری از بزهــکاری نوجوانــان مصــوب  1985اســت کــه
اساس ـاً بــه یافتههــای جرمشناســی پیشــگیری جنبــه حقوقــی
بخشــیده و آن را وارد نظــام هنجــاری بینالمللــی کــرده اســت.
بنابرایــن ،یافتههــای جرمشناســانه در ایــن زمانــه در قلمــرو
اســناد بینالمللــی جایــگاه ویــژهای پیــدا کــرده و بــه مناســبت
بــه ایــن جهــت کــه در شــمار تعهدهــای بیــن المللــی دولــت
هــا قــرار گرفتــه ،دارای ضمانــت اجــراء نیــز گردیــده اســت.
بــه ایــن ســان ،میتــوان از بینالمللــی شــدن یافتههــای
جرمشناســانه ســخن رانــد .بــه هــر رو ،شــماری از آنهــا
در قالــب ارشــادها و رهنمودهــای بینالمللــی بــه کشــورها
معرفــی شــده اســت و دســته ای دیگــر بــه تعهــد بینالمللــی
دولــت هــا تبدیــل شــده و برایــن اســاس آنــان متعهــد شــدهاند
کــه در اجــرای آن سیاس ـتها گام بردارند.البتــه؛ پهنــه توجــه
هنجارمندانــه بــه یافتههــای جرمشناســانه بــه نظــام حقــوق
ملــی نیــز گســترانده شــده اســت .چــه بســا؛ مهمتریــن
ســند در ایــن زمینــه در کشــور ایــران بنــد  5اصــل 156
قانــون اساســی باشــد ،کــه از یکســو بــه پیشــگیری از جــرم
و از ســوی دیگــر ،بــه یافتههــای جرمشناســی بازپــروری(
اصــاح و تربیــت مجرمــان) اشــاره کــرده اســت .بنابرایــن،
یافتههــای جــرم شناســانه جنبــه اساســی پیــدا کــرده و
بــه یــک هنجــار بریــن تبدیــل شــده اســت .بــر ایــن اســاس،
سیاســتهای حقوقــی فروتــر بایــد از آنچــه کــه در رویکــرد
و گفتمــان قانــون اساســی وجــود دارد ،پیــروی کننــد .البتــه؛
توجــه هنجارمندانــه بــه یافتههــای جرمشناســانه در ســایر
عرصههــای تقنینــی نیــز تبلــور یافتــه اســت .در سیاس ـتهای
کلــی نظــام بــه شــکلهای مختلــف بــه ایــن موضــوع توجــه
شــده اســت .گاه در چارچــوب سیاســتهای کلــی قضایــی
آشــکارا بــه پیشــگیری از جــرم و شــماری از آمــوزه هــای جــرم
شناســانه اشــاره شــده اســت و گاه در چارچــوب روشهــا و یــا
سیاســتهایی کــه بــرای دســتهای از موضوعــات مطرحشــده
میتــوان یافتههــای جــرم شناســانه را یافــت .نمونــه برجســته
آن سیاســتهای کلــی نظــام در زمینــه آمــوزش و پــروش
اســت .تعــدادی از سیاســتهای پیــش بینــی شــده در آن
دارای آثــار جــرم شناســانه اســت .افــزون بــر ایــن ،در ســطح
قوانیــن بنیــادی هــم بــه یافتههــای جرمشناســانه توجــه
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شــده اســت .نمونــه آن قانــون احــکام دائمــی برنامههــای
توســعه اقتصادی،اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه در مــاده
 38شــماری از یافتههــای جرمشناســانه را شناســایی نمــوده
اســت و بــه آن در نظــام هنجــاری ایــران بهعنــوان یــک
سیاســت حقوقــی جایــگاه داده اســت .مثــ ً
ا در چارچــوب
ایــن مــاده کــه احــکام دائمــی مربــوط بــه قــوه قضاییــه و
تکالیــف آن مطــرح میشــود ،قانونگــذار بــه پیشــگیری از
جــرم ،اصــاح و بازپــروری مجرمــان اشــاره میکنــد و هــم
چنیــن ،بــه ســازوکارهایی ماننــد اســتفاده از جایگزینهــای
زنــدان و یــا ســازوکارهای ترمیمــی اشــاره میکنــد کــه در
شــماره ازنظریههــای جرمشناســانه ریشــه دارد .یــا مثــ ً
ا در
قانــون برنامههــای پنــج ســاالنه توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی
و فرهنگــی هــم قانونگــذار بــه دســتهای از یافتههــای جــرم
شناســانه توجــه کــرده اســت.
امــا نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه افــزون بــر ایــن توجــه
فراگیــر در ســطح قوانیــن و مقررات،سیاســتگذاران حقوقــی
بــه مناســبت،عمیقتر و چهبســا دقیقتــر و بــا جزییــات
بیشــتر بــه یافتههــای جرمشناســانه در قلمــرو سیاســت
گــذاری حقوقــی توجــه نشــان دادهانــد .نمونــه بــارز آن قانــون
پیشــگیری از وقــوع جــرم 1394اســت .بــر اســاس آن مقنــن
بــرای نخســتین بــار بــه یــک شــاخه جــرم شناســی آنهــم
بــرای عملیاتــی شــدنش اعتبــار قانونــی بخشــیده اســت .یــا
نمونــه دیگــر پرونــده شــخصیت اســت کــه در مــاده 203
قانــون آییــن دادرســی کیفــری 1392بــه رســمیت شــناخته
شــده اســت .در کنــار اینهامیتــوان بــه مقــررات دیگــری
هــم اشــاره کــرد .بــرای نمونــه در آییننامــه اجرایــی ســازمان
زندانهــا و اقدامــات تنبیهــی و تربیتــی کشــور1400
یافتههــای جرمشناســی بالینــی بــه شــکلهای مختلــف
موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت.
البتــه؛ در گذشــته رویکــرد اصالحــی درمانــی بهصــورت فراگیــر
وجــود داشــت .امــا در آییننامــه تــازه تصویــب شــده شــماری
از مفاهیــم مبنــا در جرمشناســی بالینــی نیــز موردتوجــه قــرار
گرفتــه و در ســطح قوانیــن و مقــررات دارای پایــگاه هنجــاری
شــده اســت .نمونــه آن حالــت خطرنــاک اســت کــه در ایــن
آییننامــه بــرای نخســتین بــار تعریــف شــده اســت.
بنابرایــن ،میتــوان از هنجارمنــد شــدن یافتههــای جــرم
شناســانه در نظــام حقوقــی ایــران ســخن رانــد .همــه ایــن
توجههــا و رســیدن بــه ایــن مرحلــه در ســطح نظــام هنجــاری
در آمــوزش و پژوهــش جرمشناســی ریشــه دارد .ایــن کــه نظــام
دانشــگاهی ایــران از یــک زمــان بــه بعــد نســبت بــه توســعه
ایــن شــاخه گام برداشــته اســت و برآمــد کنشــگریهای نظــام
دانشــگاهی در ایــن زمینــه ،در قوانیــن و مقــررات تبلــور یافتــه
اســت.
ً
اساســا آمــوزش جرمشناســی در ایــران از دهــه 1330
آغــاز شــده اســت .در آن زمــان در چارچــوب رشــته حقــوق،
درس هــای متعــددی باعنــوان جرمشناســی ،کیفرشناســی
و بزهــکاری اطفــال و نوجوانــان پیشبینــی شــده بــود و از

خبرنامه
عدالت
کیفری

سال چهارم /شماره چهاردهم /زمستان 1400

7

رهگــذر ایــن درسهــا یافتههــای جرمشناســانه آمــوزش داده جــرم شناســانه و نیــز شــکل گیــری مــوج عالقهمنــدی بــه
میشــد .البتــه؛ بایــد توجــه داشــت کــه از همــان زمــان درس آن در ایــران شــد .بــه همیــن جهــت ،در دهــه هــای  1380و
نوشــتارها و تألیــف و ترجمــه مقالههــا و کتابهــا در توســعه  1370شــمار گســتردهای از همایشهــا و نشســتهای جــرم
جرمشناســی نقــش آفریــن بودهانــد؛ امــا نهایتــاً جایــگاه شناســانه در دانشــگاهها و نهادهــای مختلــف برپــا شــده اســت.
آمــوزش جرمشناســی بــه رشــته حقــوق و چنــد واحــد درســی از نمونههــای آن میتــوان بــه «همایــش جنبههــای مختلــف
محــدود شــد .آرامآرام ایــن رشــته بــه دوره کارشناســی ارشــد سیاســت جنایــی در قبــال مــواد مخــدر و روانگــردان» اشــاره
وارد گردیــد .بــرای نمونــه دانشــگاه شــهید بهشــتی از ســال کــرد کــه در ســال  1379از ســوی قــوه قضاییــه و بــا همــکاری
 1346دوره کارشناســی ارشــد حقــوق جــزا و جرمشناســی را دانشــگاهها برگــزار شــد .هــم چنیــن ،میتــوان بــه «همایــش
راهانــدازی کــرد؛ امــا هــم چنــان جرمشناســی در کنــار حقــوق پیشــگیری از جــرم» در ســال  1387اشــاره کــرد کــه پلیــس
کیفــری پیشبینــی شــده و آمــوزش جرمشناســی وابســته بــه پیشــگیری از جــرم بــا همــکاری تعــدادی ازدانشــگاهها برگــزار
حقــوق اســت .در دوره دکتــری حقــوق کیفــری و جرمشناســی کــرد .دوره دوم ،کــه در واقــع ،دوره شــکوفا شــدن و شــکل
گیــری «مــوج جــرم شناســانه» بــود تــا دهــه  1390ادامــه
نیــز همیــن وضعیــت وجــود دارد.
بایــد بــه ایــن نکتــه هــم توجــه داشــت کــه در کنــار داشــت .خوشــبختانه در اثــر گامهــای بنیــادی دوره دوم ،در
آمــوزش جرمشناســی در چارچــوب رشــتههای تحصیلــی آغــاز دهــه  1390و قــرن نــو جــرم شناســی در ایــران بــه
و در کالسهــای دانشــکدهها همــواره توســعه جرمشناســی دوره ســوم کــه اهمیــت بســیاری هــم دارد ،رســیده اســت.
ایــن دوره اســتقالل علمی-دانشــگاهی
و پژوهــش در ایــن زیمنــه از رهگــذر
جرمشناســی نــام دارد .در دو دوره
نهادهــای پژوهشــی هــم دنبــال
پیشــین ،جرمشناســی در چارچــوب
میشــده اســت .در دهــه 1340
وجــود رشــته حقــوق کیفــری ضــروری
رشــته حقــوق تعریــف شــده بــود.
شناســی
مؤسســه علــوم جزایــی و جرم
اســت لیکــن شــاخههای تخصصــی بــرای
توســعه ایــن علــم بایــد ایجــاد شــود.
امــا در دوره ســوم ،جرمشناســی بــه
دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی
ســمت تبدیلشــدن بــه یــک رشــته
دانشــگاه تهــران نخســتین نهــادی
مســتقل گام برمــیدارد .ایــن رخــداد
بــود کــه در ایــن زمینــه گام برداشــت.
البتــه؛ از دهــه  1370بــه اینســو در ســطح دانشــکده حقــوق برجســته علمــی در همــه تالشهــای هدفمنــد و اســتواری
دانشــگاه شــهید بهشــتی هــم بــرای نخســتین بــار انجمــن کــه پیشتــر از ســوی اســتادان و پژوهشــگران جرمشناســی
ایرانــی جرمشناســی راه انــدازی شــد کــه در راســتای مطالعــه صــورت پذیرفــت ،ریشــه دارد.
و گســترش جرمشناســی اقــدام میکنــد .بهاینترتیــب،
در کنــار آمــوزش کالسمحــور ،نهادهــای پژوهشــی چــه در  -2ایــده اولیــه ایجــاد رشــته جرمشناســی چــه
دانشــگاه و چــه در ســطح نهادهــای مرتبــط بــا جرمشناســی زمانــی مطــرح شــد و پیشبینــی میکنیــد چهزمانــی
پژوهشهــای متعــددی را در ایــن قلمــرو انجــام میدهنــد .دانشــگاه شــهید بهشــتی نخســتین ورودیهــای ایــن
در نظــام دانشــگاهی ایــران آمــوزش جرمشناســی را میتــوان رشــته را بپذیــرد؟
بــه ســه دوره تقســیم کــرد .دوره نخســت ،درواقــع دوره پیدایش
ایــن شــاخه اســت کــه از دهــه  1330آغــاز شــد و دانشــجویان در دوره دوم همــواره در میــان اســتادان و پژوهشــگران
رشــته حقــوق در کنــار موضوعهــای حقوقــی کــه ریشــه در جرمشناســی ،خصوصــاً اســتاد نجفــی ابرندآبــادی ،رؤیــای
قوانیــن و مقــررات دارنــد ،موضوعهــای جــرم شناســانه را هــم راهانــدازی «دانشــکده جرمشناســی» در ذهنهــا پرورانــده
میآموختنــد.در ایــن دوره اســتادان متعــددی خصوصـاً مرحــوم میشــد .رؤیــا و البتــه؛ واقعیــت و ضــرورت انکارناپذیــری
اســتاد دکتــر مهــدی کــی نیــا نقــش گســتردهای داشــتند .اســت کــه روزگاری نظــام دانشــگاهی ایــران بایــد بــه راه
دوره دوم بــه دهــه  1370مربــوط اســت .در ایــن دهــه جــرم انــدازی ایــن دانشــکده مبــادرت ورزد تــا ایــن شــاخه بــه
شناســی بــه پایــداری /ثبــات رســید .رشــته جرمشناســی در شــکل دقیــق و گســترده تأثیرگــذار باشــد و نقــش نظــام
ایــن دوره بــه گونــهای شــکوفا شــد .در ایــن دوره اســتادان منــدی در یــاری رســاندن بــه نهادهــای کنترلکننــده جــرم
متعــددی بــه ویــژه اســتاد علــی حســین نجفــی ابرندآبــادی در و نظــام حقوقــی ایفــاء کند.ایــن رؤیــا در شــماری از کشــورها
کنــار آمــوزش جــرم شناســی در کالسهــای درس دانشــکده بــه واقعیــت تبدیــل شــده اســت و دانشــکدههای متعــددی در
حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی و یــا ســایر دانشــگاهها بــه زمینــه جرمشناســی بهصــورت مســتقل فعالیــت میکننــد.
انجــام پژوهشهــای جــرم شناســانه و یــا ایجــاد عالق ـه بــرای بایســته رســیدن بــه ایــن رؤیــا و هــدف ،در گام نخســت،
دانشــجویان و پژوهشــگران نســبت بــه ایــن نــوع موضوعهــا راهانــدازی «دوره کارشناســی ارشــد جرمشناســی» اســت کــه
مبــادرت ورزیدهانــد کــه یقینــاً از پایههــای بنیــادی توســعه ایــن رخــداد در نظــام دانشــگاه ایــران در آســتانه بــه وقــوع
ایــن شــاخه بــه شــمار مــی رود .بــه ایــن ســان ،ایــن گونــه پیوســتن اســت .شــماری از اســتادان جرمشناســی ،خصوصــاً
تالشهــا زمینــهای بــرای توســعه موضــوع هــا و نوشــتههای جنــاب آقــای دکتــر عبــاس شــیری دانشــیار محتــرم دانشــکده
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حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران رشــته جرمشناســی
را بــرای دوره کارشناســی ارشــد تعریــف کردهانــد .خوشــبختانه
ایــن رشــته در گــروه حقــوق جــزا و جرمشناســی و ســپس در
شــورای آموزشــی آن دانشــگاه بــه تصویــب رســید و اینــک در
کمیتــه جــرم شناســی کارگــروه حقــوق شــورای تحــول علــوم
انســانی کــه از شــوراهای زیرمجموعــه شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی اســت ،در دســت بررســی اســت .ایــن کمیتــه کــه بــا
ریاســت جنــاب آقــای دکتــر محمدجعفــر حبیــب زاده اســتاد
محتــرم دانشــکده حقــوق دانشــگاه تربیــت مــدرس مدیریــت
میشــود و شــمار گســتردهای از اســتادان جرمشــناس
از دانشــگاههای سرتاســر کشــور در آن عضــو هســتند ،بــه
صــورت منظــم هــر دو هفتــه یکبــار جلســههای منظمــی
بــرای بررســی ســرفصلها و عنوانهــای درسهــای ایــن
رشــته برگــزار میکنــد .بنابرایــن ،چــه بســا دوره کارشناســی
ارشــد جرمشناســی بــهزودی در تعــدادی از دانشــگاهها
راهانــدازی شــود.
البتــه؛ بایــد توجــه داشــت کــه راه رســیدن بــه ایــن مرحلــه
بســیار پرپیچوخــم و ســخت بــوده اســت .شــاید ســایه گســترده
رشــتههای حقــوق و حقــوق کیفــری بــر جرمشناســی از
مهمتریــن ایــن دشــواریها بــود؛ و دلیــل دیگــر چــه بســا
ایــن بــود کــه جرمشناســی در کشــور ایــران بــه جهــت وجــود
شــماری چالــش و محدودیــت بیشــتر بــه ســمت شناســاندن
مفاهیــم و نظریههــای مبنــا پیــش رفتــه اســت .دیگــر ضــروری
اســت کــه بــه مرحلــه نظریهســازی هــای بومــی گام برداشــته
شــود .قاعدتــاً ایجــاد و توســعه ایــن رشــته میتوانــد بــرای
دســت یافتــن بــه ایــن هدفهــا باشــد.
از دهــه  1390بــه اینســو در تعــدادی از دانشــگاهها ماننــد
دانشــگاه علــوم انتظامــی امیــن ،رشــته پیشــگیری از جــرم
کــه از گونههــای برجســته جرمشناســی اســت ،ایجــاد شــده
اســت و در دورههــای کارشناســی ارشــد و دکتــری دانشــجو
میپذیــرد؛ بنابرایــن بــه نظــر میرســد کــه قامــت «ســرو
جرمشناســی» کــه روزگاری تنهــا در ســطح کالسهــای درس
و شــماری از پژوهشهــا تبلــور داشــت ،روزبــه روز اســتوارتر و
بلندتــر میشــود.
ضمن ـاً؛ باتوجــه بــه نقــش گســترده دانشــکده حقــوق دانشــگاه
شــهید بهشــتی در توســعه و شــکوفا شــدن جــرم شناســی و
نیــز جایــگاه برجســتهای کــه ایــن شــاخه در رویکردهــای ایــن
دانشــکده دارد ،پیــش بینــی میشــود کــه اگــر ایــن رشــته
توســط نهادهــای صالحیــتدار بــه تصویــب برســد ،دانشــگاه
شــهید بهشــتی از نخســتین دانشــگاهها بــرای جــذب دانشــجو
در ایــن رشــته باشــد؛ خصوصــاً ایــن کــه ،دوره کارشناســی
ارشــد حقــوق جــزا و جرمشناســی در دانشــکده حقــوق شــهید
بهشــتی ،قدیمیتریــن رشــته اســت و هــم چنیــن ،در ایــن
ســالها در پرتــو تالشهــای علمــی شــماری از اســتادان ایــن
دانشــکده ،جرمشناســی توســعه پیــدا کــرده اســت.
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دارد کــه ایجــاب میکنــد جرمشناســی از چنــد واحــد
درســی کــه در مقاطــع کارشناســی و تکمیلــی ارائــه
میشــود ،فراتــر رود و بهصــورت یــک رشــته جداگانــه
تاســیس شــود؟

اگــر وضعیــت شایســته چــه در نظــام دانشــگاهی و چــه در
ســطح نهادهــای مهارکننــده جــرم مبنــا قــرار گیــرد ،بــه نظــر
میرســد کــه سلســله خالءهایــی در ایــن زمینــه وجــود دارد؛
نخســتین خــاء ،نبــود متخصــص بــه تعــداد الزم در ایــن
عرصــه اســت تــا ایــن علــم در دانشــگاهها بهصــورت مطلــوب
و نظاممنــد گســترش یابــد .هــم چنیــن ،نیــاز داریــم کــه
مهارتهــای الزم را آمــوزش دهیــم و بــه ســمت بومیســازی
نظریههــای جرمشناســانه گام برداریــم .طبیعتــاً؛ بایســتههای
الزم درایــن زمینــه بایــد ایجــاد شــود کــه مهمتریــن آن راه
انــدازی رشــته جــرم شناســی اســت .قانــون گــذار در قوانیــن
و مقــررات تکلیفهــای متعــددی را بــرای نهادهــای قضایــی و
عدالــت کیفــری پیشبینــی کــرده اســت کــه اتفاقــاً شــماری
از آن هــا جنبــه جــرم شناســانه دارد .مثــ ً
ا تشــکیل پرونــده
شــخصیت ،اســتفاده از مــددکاری اجتماعــی در فرآینــد
دادرســی کیفــری .مقنــن آن گاه کــه در آییــن دادرســی کیفری
اســتفاده از کنشــگران پیراقضایــی یــا پیراکیفــری را پیــش
بینــی میکنــد در واقــع ،بــه دانشآموختــگان جرمشناســی
و ضــرورت تأســیس ایــن رشــته نیــز اشــاره مـی نمایــد .آشــکار
اســت کــه ،از نظــر قانونگــذار بــرای کنتــرل شایســته جــرم،
نیــاز هســت کــه افــراد متخصــص در ایــن زمینــه پــرورش
یابنــد؛ بنابرایــن ،بایــد از پایــه بــه ســمت تربیــت متخصــص
پیــش رفــت و هــم چنیــن بایــد بــه شــکل متمرکــز و گســترده
آموزشهــای دانشــگاهی جرمشناســی مــورد توجــه قــرار
گیــرد تــا بــر ایــن اســاس تربیــت کارشناســان جــرم شــناس
امــکان پذیــر شــود.
خــاء دیگــر ایــن اســت کــه فعــ ً
ا جرمشناســی اســتقالل
علمــی نــدارد .اگــر ایــن اســتقالل علمــی بــه دســت نیایــد
چــه بســا نتوانیــم بــه شــکل متمرکــز پژوهشهایــی را در
ایــن حــوزه انجــام دهیــم .افــزون بــر مــوارد پیشگفتــه ،نبــود
امکانــات مناســب بــرای توســعه ایــن علــم اســت .اکنــون کــه
ایــن رشــته در دانشــگاهها عرضــه میشــوداز رهگــذر رشــته
حقــوق اســت؛ امــا در شــرایط مطلــوب ایــن علــم بایــد امکانــات
مســتقل و مختــص بــه خــود را داشــته باشــد تــا هرچــه بیشــتر
رشــد کنــد .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در حــوزه عملیاتــی
عــاوه بــر ایــن مــوارد بــه پژوهــش جرمشناســی در معنــای
واقعــی هــم نیــاز داریــم .امــروزه در چارچــوب پایاننامههــا
و رســالهها پژوهشهایــی صــورت میگیــرد ،امــا بــه نظــر
میرســد کــه شــیوه مطالعههــای کنونــی ،متناســب بــا
جرمشناســی نیســت .اگــر رشــته جرمشناســی تأســیس شــود
طبیعتــاً در قالــب تعــدادی از درسهــا ،روشهــای پژوهــش
جرمشناســی بــه شــکل دقیــق آمــوزش داده میشــود .نیــز،
 -3چــه خالهــای در عرصــه آکادمیــک و کاری وجــود اکنــون آمــوزش جرمشناســی در دانشــگاهها منحصــر بــه
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چنــد واحــد اســت و همــه موضوعهــای موردنیــاز آمــوزش
داده نمیشــود.
 -4اگــر ممکــن اســت کمــی دربــاره ســرفصل دروس
ایــن رشــته توضیــح دهیــد و آیــا ســرفصلهای
ایــن رشــته بــا رشــته حقــوق جــزا و جرمشناســی
همپوشــانی دارد؟
در حــال حاضــر درسهــای مربــوط بــه جرمشناســی بســیار
محــدود اســت .درس جرمشناســی و جامعهشناســی جنایــی
همــواره ارائــه میشــود.اما درس روان شناســی جنایــی،
اختیــاری اســت و چهبســا در بســیاری از دانشــگاهها
اساس ـاً ارائــه نشــود؛ باوجــود ایــن ،در دوره کارشناســی ارشــد
جرمشناســی کــه اکنــون در فرآینــد بررســی قــرار دارد ،همــه
درسهــای الزم پیشبینــی شــده اســت .تعــدادی از آنهــا
در زمینــه جرمشناســی کاربــردی اســت مثــل جرمشناســی
بالینــی ،جرمشناســی پیشــگیری از جــرم وجرمشناســی
حقوقــی .دســتهای نیــز در عرصــه جرمشناســی نظــری و یــا
رویکردهــای افتراقــی جرمشناســی مثــل جرمشناســی جرائــم
اقتصــادی ،جرمشناســی جرائــم ســایبری و جرمشناســی
جرائــم اطفــال و نوجوانــان هســتند.
 -5ایــن دروس بــا چــه رویکــرد و مبنایــی گزینــش و
تعییــن شــدند؟
در فرآینــد تعریــف ایــن دوره رویکــرد دانشبنیــان موردتوجــه
بــوده اســت؛ امــا بــه نظــر میرســد کــه در تعریــف ایــن دوره
بــه رویکردهــای هنجــاری نیــز توجــه شــده اســت .بههــر رو،
در بنــد  5اصــل  156قانــون اساســی بــه موضــوع پیشــگیری
از جــرم و اصــاح مجرمــان بهعنــوان یکــی از تکلیــف هــای
بنیادیــن قــوه قضاییــه اشــاره شــده اســت .بدیهــی اســت کــه،
بخشــی از نــگاه تدویــن و تصویبکننــدگان دوره مذکــور
ایــن اســت کــه رویکردهــای تقنینــی در ایــن زمینــه نیــز
توجــه صــورت گیــرد .چهبســا؛ توجــه بــه درسهایــی ماننــد
جرمشناســی پیشــگیری یــا جرمشناســی بالینــی میتوانــد
در اصــل مذکــور ریشــه داشــته باشــد.
 -6در حــوزه حقــوق کیفــری ،جــای رشــته دیگــری
را خالــی میبینیــد کــه ضــروری باشــد بهعنــوان
رشــتهای مجــزا -و نــه صرفــا واحــدی درســی -بنیــان
گــذاری شــود؟
علــوم جنایــی حــوزه گســتردهای اســت و مطلــوب اســت کــه
بــه ســمت راهانــدازی دورههایــی تخصصــی بــرای شــاخههای
آن پیــش برویــم .یکــی از ایــن شــاخهها ،شــاخههای هنجــاری
اســت کــه در طــول ســالیان متمــادی در رشــته حقــوق
کیفــری و جرمشناســی تبلــور پیــدا کــرده اســت البتــه؛ بــه
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نظــر میرســد کــه در ایــن زمینــه ضــروری اســت از کلیــات
حقــوق کیفــری خــارج شــویم.اگرچه وجــود رشــته حقــوق
کیفــری ضــروری اســت لیکــن شــاخههای تخصصــی بــرای
توســعه ایــن علــم بایــد ایجــاد شــود .مثــ ً
ا؛ امــروزه جرائــم
ســایبری یــا جرائــم اقتصــادی بســیار مــورد توجــه اســت و
طبیعتــاً نیازمنــد متخصــص مــی باشــد .افــزون بــر حقــوق
کیفــری ســایبری و حقــوق کیفــری اقتصــادی ،میتــوان
و بایــد بــه ســمت راهانــدازی رشــتههایی مثــل سیاســت
جنایــی یــا تاریــخ حقــوق کیفــری پیــش رفــت .اتفاق ـاً گــروه
حقــوق جــزا و جرمشناســی دانشــکده حقــوق دانشــگاه شــهید
بهشــتی نزدیــک بــه پنــج ســال اســت کــه بــرای راهانــدازی
«دوره کارشناســی ارشــد سیاســت جنایــی» پیشــگام شــده
اســت و عنوانهــای درسهــا و ســرفصلهای آن را تهیــه و
تدویــن کــرده اســت کــه اینــک در آغــاز در فرآینــد بررســی و
تصویــب قــرار دارد.
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بررسی تحوالت فراملی در زمینه
داراییهای مجازی
عارف خلیلی پاجی
1
دکتری حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

درآمد
نمونـــه بـــارز پدیدههـــای فنآورانـــه داراییهـــای مجـــازی
اســـت کـــه در کنـــار تمامـــی مزایـــا و کارکردهـــای مثبـــت،
بسترس ــاز تح ــول و ن ــوآوری در ارت ــکاب برخ ــی جرای ــم ش ــده
اســـت .داراییهـــای مجـــازی بازنمایـــی دیجیتالـــی
(رقوم ــی) از ی ــک ارزش ب ــا قابلی ــت معامل ــه و انتق ــال و ب ــا
هـــدف ســـرمایهگذاری و پرداخـــت بـــه صـــورت غیرمتمرکـــز
و شـــفاف اســـت .داراییهایمجـــازی بـــه عنـــوان یـــک
ابـــزار فنآورانـــه بـــا برخـــورداری از کارکردهـــای اقتصـــادی،
نظـــر بزهـــکاران را نیـــز بـــه خـــود جلـــب کـــرده اســـت.
بهگونـــهای کـــه ویژگیهـــای منحصـــر بـــه فـــرد ایـــن
فـــنآوری زمینهســـاز تحـــوالت قابـــل توجهـــی در روش و
شـــگرد ارتـــکاب برخـــی از انـــواع جرایـــم شـــده اســـت .از
ایــنرو ،ض ــرورت مه ــار مخاط ــرات جنای ــی ای ــن فــنآوری،
اتخـــاذ تدابیـــر و اقداماتـــی را در برابـــر آن اجتنابناپذیـــر
ســـاخته اســـت .در اینراســـتا ،گـــروه ویـــژه اقـــدام مالـــی
بـــه عنـــوان یـــک گـــروه فراملـــی نقـــش بـــارزی را ایفـــا
میکنـــد .آنچـــه در رویکـــرد ایـــن گـــروه مدنظـــر قـــرار دارد
پوشـــش قواعـــد مبـــارزه بـــا پولشـــویی بـــر ایـــن فـــنآوری

اســـت تـــا در چارچـــوب آن زمینـــه مهـــار مخاطـــرات
داراییهـــای مجـــازی فراهـــم گـــردد .از ایـــنرو ،در نوشـــتار
حاضـــر ســـیر تکویـــن رویکـــرد ایـــن گـــروه را در خصـــوص
داراییهای مجازی مورد بررســی قرار خواهیم داد.
 .1ارزهــای مجازی؛ دروازه نظام نوین تنظیمگری
گـــروه ویـــژه اقـــدام مالـــی در ژوئـــن  2014ســـند مربـــوط
بـــه «ارزهـــای مجـــازی :تعاریـــف و ریســـکهای بالقـــوه
پولشـــویی و تأمیـــن مالـــی تروریســـم و پاســـخها»(,FATF
 )12 :2014را منتشـــر کـــرد و ضمـــن آن بـــه ظهـــور
ارزهایمجـــازی و ســـازوکار مربـــوط بـــه پرداخــ ِ
ـت آنهـــا بـــه
عن ــوان ی ــک روش نوی ــن انتق ــال ارزش ،از طری ــق اینترن ــت
پرداخ ــت .ای ــن گ ــروه در م ــاه ژوئ ــن س ــال  ،2015نی ــز ب ــه
موجـــب راهنمـــای مربـــوط بـــه «رویکـــرد ریســـکمدار در
برابـــر ارزهایمجـــازی» ( )2015 ,FATFبـــه عنـــوان
بخش ــی از رویک ــرد مقدمات ــی در براب ــر ریســک پولش ــویی و
تأمیـــن مالـــی تروریســـم در ارتبـــاط بـــا ابزارهـــا و خدمـــات
نوظهور پرداخت.
راهنم ــای س ــال  2015ب ــر ای ــن نکت ــه تمرک ــز داش ــت ک ــه
1. Arefkhalilipaji@gmail.com
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ارزهـــای مجـــازی دروازه نظـــام تنظیمگـــری مالـــی ســـنتی
بـــه ســـوی یـــک نظـــام نویـــن تنظیمگـــری اســـت .امـــری
کـــه بـــه تدریـــج توســـعه یافـــت و در نتیجـــه در ســـالهای
اخیـــر ،فضـــای داراییهـــای مجـــازی را در بردارنـــده طیـــف
جدیـــدی از ابزارهـــا و خدمـــات ،مدلهـــای تجـــاری،
فعالیتهـــا و تعامالتـــی از جملـــه تراکنشهـــای
داراییهـــای مجـــازی کـــرده اســـت کـــه ارزهـــای مجـــازی
نیـــز بـــه عنـــوان بخشـــی از آن محســـوب میشـــود .در
واقـــع توســـعه مصداقـــی ابزارهـــای مبتنـــی بـــر فـــنآوری
رمزنـــگاری  2منجـــر بـــه ایجـــاد اَشـــکال گوناگونـــی از
داراییهـــا بـــر پایـــه ایـــن فـــنآوری و بـــه تبـــع آن برخـــی
ابزارهـــای فنآورانـــه مرتبـــط و مشـــاغل ،ماننـــد
ارائهدهنـــدگان خدماتـــی چـــون تبدیـــل و صرافـــی
3
داراییها و ارزها ،شده است.
از ایـــنرو ،بـــا توجـــه بـــه توســـعه ابزارهـــا و خدمـــات و
معرفـــی انـــواع جدیـــدی از ارائهدهنـــدگان خدمـــات در
ایـــن فضـــای مجـــازی ،گـــروه ویـــژه اقـــدام مالـــی نیـــاز بـــه
ارائـــه توضیحـــات تکمیلـــی در مـــورد بکارگیـــری
اســـتانداردهای خـــود در خصـــوص رویکـــرد ریســـکمدار در
برابـــر پولشـــویی را در زمینـــه فنآوریهـــای جدیـــد و
ارائهدهنـــدگان آن ضـــروری دانســـت .بهطـــور خـــاص در
اکتبـــر ســـال  ،2018گـــروه مزبـــور بـــه تعریـــف دو واژه
جدیـــد «داراییهـــای مجـــازی» و «ارائهدهنـــدگان
خدمـــات مربـــوط بـــه داراییهـــای مجـــازی» و روزآمـــد
کـــردن توصیـــه شـــماره  4 15خـــود پرداخـــت .هـــدف از
ا ِعم ــال ای ــن تغیی ــرات از ی ــک س ــو ،آش ــکار ک ــردن کارب ــرد
توصیههـــای گـــروه ویـــژه اقـــدام مالـــی در خصـــوص
فعالیتهـــای مربـــوط بـــه داراییهـــای مجـــازی و
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ارائهدهنـــدگان خدمـــات مربـــوط بـــه آن اســـت تـــا شـــرایط
را بـــرای ایجـــاد چارچـــوب تنظیمگـــری در خصـــوص ایـــن
ارائهدهنـــدگان فراهـــم ســـازد و از ســـوی دیگـــر ،بـــه
کشـــورها جهـــت کاهـــش مخاطـــرات پولشـــویی و تأمیـــن
مالـــی تروریســـم مرتبـــط بـــا داراییهـــای مجـــازی کمـــک
نماید.
 .2اتخــاذ رویکــرد ریســکمدار در برابــر داراییهــای
مجا ز ی
در ژوئـــن  ،2019گـــروه ویـــژه اقـــدام مالـــی بـــا روزآمـــد
کـــردن ســـند ســـال  5 2015و افـــزودن یـــک یادداشـــت
تفســـیری بـــه توصیـــه شـــماره )15 :2019 ,FATF(15
تـــاش کـــرد تـــا بـــه تشـــریح ایـــن امـــر بپـــردازد کـــه
چگون ــه الزام ــات ای ــن نه ــاد بای ــد در رابط ــه ب ــا داراییه ــای
مجـــازی و ارائهدهنـــدگان خدمـــات مربـــوط بـــه آن ا ِعمـــال
شـــود .در ایـــن چارچـــوب ،هـــدف ایـــن اســـت تـــا زمینـــه
بـــرای تحقـــق رویکـــرد ریســـکمدار ،بـــا الزاماتـــی چـــون
ضـــرورت اخـــذ مجـــوز ،اتخـــاذ تدابیـــر پیشـــگیرانه همچـــون
شناســـایی مشـــتری ،ثبـــت ســـوابق و ارائـــه گزارشهـــای
مش ــکوک ،نظ ــارت و کنت ــرل و برخ ــی الزام ــات مه ــم دیگ ــر
ماننـــد همکاریهـــای بینالمللـــی فراهـــم شـــود .امـــری
ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه کارکرده ــای اقتص ــادی ارزه ــای مج ــازی
از منظـــر ایـــن گـــروه در تـــاش اســـت تـــا رویکـــرد
تنظیمگــری آن را تبیین نماید )15 :2019 ,FATF(.
بـــر ایـــن اســـاس از یکســـو ،تـــاش جهـــت ایجـــاد درکـــی
صحیـــح در خصـــوص مقرراتگـــذاری و پاســـخگذاریهای
نظارتـــی در مـــورد دارایـــی مجـــازی و ارائهدهنـــدگان

2. Encryption/Cryptography

 .3بدینســـان ،فضـــای داراییهـــای مجـــازی بـــا افزایـــش ناگهانـــی رمزارزهـــا ،گمنامســـازها ،پِلتفرمهـــای غیرمتمرکـــز و صرافیهـــا و دیگـــر ابزارهـــا و خدماتـــی
کـــه قابلیـــت کاهـــش شـــفافیت و افزایـــش تداخـــل جریانهـــای مالـــی را دارنـــد و نیـــز ظهـــور مدلهـــای تجـــاری مجـــازی یـــا فعالیتهـــای چـــون عرضـــه
ســـکههای اولیـــه ( ))Initial Coin Offerings (ICOsکـــه در بردارنـــده ریســـک کالهبـــرداری و دســـتکاری بـــازار اســـت رو بـــهرو شـــده اســـت .امـــری کـــه
زمینهســـاز شـــکلگیری فنآوریهـــایِ مالـــی غیرقانونـــی نویـــن و توســـعه آنهـــا نیـــز شـــده کـــه بـــا افزایـــش اســـتفاده از ســـامانههای مجـــازی انجـــام معامـــات
را با اهدافی مجرمانه به شیوههای آسان ،ارزان و امن ارائه میکنند.
 .4توصی ــه اصالح ــی ش ــماره  15بی ــان مــیدارد« :کش ــورها و مؤسس ــات مال ــی بای ــد ریســکهای پولش ــویی و تأمی ــن مال ــی تروریس ــم ک ــه در ارتب ــاط ب ــا :ال ــف.
عرض ــه محص ــوالت جدی ــد و نی ــز رویهه ــای جدی ــد م ــورد اس ــتفاده در مش ــاغل از جمل ــه س ــازوکارهای جدی ــد ب ــرای تحوی ــل کاال؛ و ب .اس ــتفاده از فنآوریه ــای
جدیـــد یـــا در حـــال توســـعه بـــرای محصـــوالت جدیـــد و محصـــوالت قبلـــی ،بـــروز پیـــدا میکننـــد را مـــورد شناســـایی و ارزیابـــی قـــرار دهنـــد .در مـــورد
مؤسس ــات مال ــی ،ای ــن ن ــوع ریس ــک بای ــد پی ــش از عرض ــه محص ــوالت جدی ــد ،اعم ــال رویهه ــای جدی ــد کس ــب و کار و ی ــا اس ــتفاده از فنآوریه ــای جدی ــد
یا در حال توسعه ،انجام شود .مؤسسات مالی باید برای مدیریت و کاهش اینگونه ریسکها ،تدابیر مناسب اتخاذ کنند.
بـــرای مدیریـــت و کاهـــش ریســـکهای ناشـــی از داراییهـــای مجـــازی ،کشـــورها بایـــد اطمینـــان حاصـــل کننـــد کـــه ارائهدهنـــگان خدمـــات دارایـــی مجـــازی
بـــرای اهـــداف ضـــد پولشـــویی و ضـــد تأمیـــن مالـــی تروریســـم مجـــوز خواهنـــد گرفـــت ،ثبـــت میشـــوند و مشـــمول ســـامانههای مؤثـــر بـــرای نظـــارت و
اطمینان از رعایت اقدامات مرتبط با توصیههای گروه ویژه اقدام مالی قرار میگیرند.».
 .5سند سال  2019روزآمد شده سند سال  2015با عنوان رویکرد ریسکمدار  FATFبه ارزهای مجازی است .نک:
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/guidance-rba-virtual-currencies.html
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خدمـــات مربـــوط بـــه آن در میـــان مقامـــات ملـــی و از داراییهـــای مجـــازی را مشـــمول مشـــاغل و حرفههـــای
7
س ــوی دیگ ــر ،اش ــخاص خصوص ــی ک ــه تمای ــل ب ــه ورود در غیرمالـــی معیـــن  6مذکـــور در توصیههـــای خـــود دانســـت
ایـــن حوزههـــا را دارنـــد مدنظـــر قـــرار دارد تـــا بـــا الزامـــات کـــه موظـــف بـــه اجـــرای الزامـــات مبـــارزه بـــا پولشـــویی
مرب ــوط ب ــه مب ــارزه ب ــا پولش ــویی و تأمی ــن مال ــی تروریس ــم هستند .
و چگونگـــی ا ِعمـــال مؤثـــر ایـــن الزامـــات در ایـــن زمینـــه پـــس از توجیـــه شـــمول توصیههـــای گـــروه ویـــژه اقـــدام
مالـــی بـــر داراییهـــای مجـــازی و
آشـــنا شـــوند  )Ibid(.در ایـــن
ارائهدهنـــدگان خدمـــات مربـــوط بـــه
چارچـــوب ،آنچـــه در وهلـــه اول بایـــد
آن ،راهنمـــای مزبـــور اقـــدام بـــه
تبیی ــن ش ــود ،ای ــن نکت ــه اس ــت ک ــه
بررســی رویکــرد فراملــی گــروه ویــژه
اقــدام مالــی در پاســخدهی بــه ریســک
تشـــریح جزییـــات طیـــف وســـیعی از
چگونـــه داراییهـــای مجـــازی و
پذیــرش
گر
ن
نشــا
مجــازی
هــای
ی
دارای
الزامـــات مربـــوط بـــه داراییهـــای
ارائهدهنـــدگان خدمـــات مربـــوط بـــه
رویکــرد ریســکمدار در چارچــوب
مجـــازی و ارائهدهنـــدگان آن
آن مشـــمول توصیههـــای گـــروه
برنامههــای مقابلــه بــا پولشــویی اســت.
مینمایـــد .ایـــن امـــر بـــه وضـــوح
ویـــژه اقـــدام مالـــی قـــرار میگیرنـــد.
روشـــن میســـازد کـــه مفهـــوم
امـــری کـــه بـــه واســـطه تعریـــف
داراییهـــای مجـــازی ،ارائهدهنـــدگان خدمـــات مربـــوط وجـــوه و ارزش در توصیههـــای گـــروه ویـــژه اقـــدام مالـــی
بـــه داراییهـــای مجـــازی و بیـــان مثالهایـــی از (بـــه عنـــوان مثـــال امـــوال ،درآمدهـــا ،وجـــوه و ســـایر
فعالیتهـــای مرتبـــط بـــا دارایـــی مجـــازی در ســـند مزبـــور ،داراییهـــا) شـــامل دارایـــی مجـــازی نیـــز میشـــوند .در
مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت و میتـــوان از آن بـــه نتیجـــه کشـــورها بایـــد اقدامـــات الزم را ذیـــل توصیههـــای
عنـــوان پیششـــرط الزم بـــرای ا ِعمـــال توصیههـــا در ایـــن گـــروه ویـــژه اقـــدام مالـــی در خصـــوص داراییهـــای
مجـــازی و ارائهدهنـــدگان خدمـــات مربـــوط بـــه
زمینه یاد کرد.
ســـپس توصیـــف کارکـــرد توصیههـــای گـــروه ویـــژه اقـــدام داراییهــای مجازی به عمل آورند.
مالـــی بـــه کشـــورها و مقامـــات صالـــح و همچنیـــن بـــه در ایـــن راســـتا ،راهنمـــای مذکـــور ،الزامـــات ثبـــت نـــام و
ارائهدهنـــدگان خدمـــات مربـــوط بـــه داراییهـــای مجـــازی صـــدور مجـــوز بـــرای ارائهدهنـــدگان خدمـــات مربـــوط بـــه
ِ
موظـــف درگیـــر در فعالیـــت داراییهـــای داراییهـــای مجـــازی را تشـــریح میکنـــد ،بـــه ویـــژه نحـــوه
و ســـایر اشـــخاص
مجـــازی ،شـــامل نهادهـــای مالـــی از قبیـــل بانکهـــا و تعییـــن اینکـــه ایـــن عمـــل در کـــدام کشـــور یـــا کشـــورها
چگونگـــی اعمـــال توصیههـــا در ایـــن حـــوزه اهمیـــت بایـــد انجـــام شـــود ،بـــرای نمونـــه در جایـــی کـــه ایـــن
مییابـــد .در ایـــن چارچـــوب ،نـــگاه گـــروه ویـــژه اقـــدام داراییه ــا ایج ــاد ش ــده باش ــند ی ــا قلم ــرو مل ــی ک ــه در آن
مالـــی ایـــن اســـت کـــه تمامـــی توصیه-هـــا بهطـــور مـــورد معاملـــه قـــرار میگیرنـــد .بـــا اینحـــال ،هـــر حـــوزه
مســـتقیم در خصـــوص خطـــرات پولشـــویی داراییهـــای قضای ــی میتوان ــد ال ــزام ب ــه ثب ــت ن ــام ی ــا دریاف ــت مج ــوز
مجـــازی و ارائهدهنـــدگان خدمـــات مربـــوط بـــه آن کاربـــرد را در قلم ــرو خ ــود الزام ــی نمای ــد 8 .در ای ــن زمین ــه ،تأکی ــد
دارد؛ اگرچـــه در توصیههـــا بهطـــور صریـــح از ایـــن راهنمـــا بـــر ایـــن اســـت کـــه مقامـــات ملـــی بایـــد اقـــدام
داراییهـــا و ارائهدهنـــدگان خدمـــات مرتبـــط بـــا آن ب ــه شناس ــایی اش ــخاص حقیق ــی ی ــا حقوق ــی ک ــه در نق ــل
نام ــی ب ــرده نش ــده اس ــت .در واق ــع ،از دی ــدگاه ای ــن گ ــروه ،و انتقـــال دارایـــی ،بـــدون ثبـــت نـــام و دریافـــت مجـــوز،
میتـــوان ارائهدهنـــدگان خدمـــات مربـــوط بـــه فعـــال هســـتند بپـــردازد .ایـــن امـــر زمانـــی قابـــل اعمـــال

)6. Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs

 .7ایـــن امـــر بـــا توجـــه بـــه توصیـــه شـــماره  22گـــروه ویـــژه اقـــدام مالـــی و توصیـــف و تشـــریح مشـــاغل و حرفههـــای غیرمالـــی معیـــن قابـــل اســـتنباط
است(.)19 :2021 ,FATF
 .8بـــر ایـــن اســـاس ،کشـــورها بایـــد اقدامـــات و ســـازوکارهای الزم جهـــت دریافـــت مجـــوز فعالیـــت توســـط صرافیها/ارائهدهنـــدگان خدمـــات مربـــوط بـــه
داراییهـــای مجـــازی را فراهـــم ســـازند .امریکـــه میتوانـــد در عمـــل منجـــر بـــه ایجـــاد انضبـــاط در فعالیـــت ایـــن اشـــخاص شـــود .بـــرای نمونـــه ،تـــا مدتهـــا
اس ــتفاده از خدم ــات صراف ــی باینن ــس  binanceی ــه عن ــوان بزرگتری ــن صراف ــی فع ــال در عرص ــه داراییه ــای مج ــازی ،نیازمن ــد اح ــراز هوی ــت از جان ــب کارب ــران
ت اجراه ــای مش ــخص ش ــده،
نب ــود .ب ــا اینح ــال ،ا ِعم ــال برخ ــی قواع ــد ب ــر صرافیه ــا ،ای ــن صراف ــی را ناگزی ــر س ــاخته ت ــا جه ــت مواج ــه نش ــدن ب ــا ضمانــ 
جه ــت ادام ــه فعالی ــت ،اح ــراز هوی ــت کارب ــران را پیشش ــرط ارائ ــه خدم ــات ب ــه آنه ــا نمای ــد .نمون ــه دیگ ــر ،بررس ــی تراکنشه ــای مش ــکوک ب ــه فعالیته ــای
مجرمان ــه اس ــت ک ــه ای ــن صراف ــی بهط ــور فعال ــی ب ــه رص ــد آنه ــا میپ ــردازد و م ــوراد مش ــکوک را ب ــه اط ــاع مقام ــات ذیص ــاح میرس ــاند .بنگری ــد :تاری ــخ
مشاهده 1400/09/10
https://academy.binance.com/en/articles/what-is-anti-money-laundering-aml
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خواهـــد بـــود کـــه داراییهـــای مجـــازی در ســـطح ملـــی
مـــورد پذیـــرش قـــرار گیرنـــد و ســـپس چنیـــن
9
محدودیتهایی بر آنها اعمال شــود.
برآمد
بررســـی رویکـــرد فراملـــی گـــروه ویـــژه اقـــدام مالـــی در
پاســـخدهی بـــه ریســـک داراییهـــای مجـــازی نشـــانگر
پذیـــرش رویکـــرد ریســـکمدار در چارچـــوب برنامههـــای
مقابلـــه بـــا پولشـــویی اســـت .بـــر ایناســـاس ،کشـــورها
تـــاش میکننـــد بـــا تحـــت شـــمول قوانیـــن پولشـــویی
قـــرار دادن داراییهـــای مجـــازی نســـبت بـــه کاهـــش
مخاطـــرات مجرمانـــه ایـــن فـــنآوری اقـــدام نماینـــد .در
ایـــن راســـتا ،در ژوئـــن  ،2019گـــروه ویـــژه اقـــدام مالـــی،
بـــه عنـــوان تخصصیتریـــن نهـــاد فراملـــی در زمینـــه
پیشـــگیری و مقابلـــه بـــا پولشـــویی ،بـــه روزآمـــد کـــردن
دســـتورالعمل خـــود در مـــورد رویکـــرد ریســـکمدار در
ِ
برابـــر دارایـــی مجـــازی و ارائهدهنـــدگان خدمـــات مربـــوط
بـــه آن پرداخـــت .دســـتورالعمل روزآمـــد شـــده در عمـــل
پیـــشروی کشـــورها اســـت تـــا در پرتـــو آن بـــا
الگویـــی
ِ
اتخ ــاذ برخ ــی تدابی ــر و اقدام ــات ،اصالح ــات ض ــروری را در
قوانی ــن ض ــد پولش ــویی مل ــی اعم ــال نماین ــد و از گ ــذر آن
ش ــرایط الزم جه ــت ش ــمول الزام ــات مب ــارزه ب ــا پولش ــویی
را بـــر داراییهـــای مجـــازی فراهـــم ســـازند .بی-تردیـــد،
پیششـــرط ایـــن امـــر ،شناســـایی قانونـــی داراییهـــای
مجـــازی و ارائهدهنـــدگان خدمـــات مربـــوط بـــه آن اســـت.
امریکـــه در دســـتور کار بســـیاری از کشـــورها قـــرار گرفتـــه
است.
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 .9افـــزون بـــر ایـــن ،راهنمـــا بـــه طـــور شـــفافی بیـــان مـــیدارد کـــه ارائهدهنـــدگان خدمـــات مربـــوط بـــه داراییهـــای مجـــازی و دیگـــر نهادهـــای درگیـــر در
فعالیـــت داراییهـــای مجـــازی ،بایـــد تمـــام اقدامـــات پیشـــگیرانه ارائهشـــده در توصیههـــای  10تـــا  21گـــروه ویـــژه اقـــدام مالـــی را اعمـــال نماینـــد .راهنمـــا
توضیـــح میدهـــد کـــه چگونـــه ایـــن وظایـــف بایـــد در مـــورد داراییهـــای مجـــازی در پرتـــو توصیـــه  10بـــه منظـــور شناســـایی کامـــل مشـــتریان و بـــا توجـــه
به توصیه  16مبنی بر الزام دریافت ،نگهداری ،انتقال فوری و ایمن اطالعات ضرورت یابد.
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خبرنامه
عدالت
کیفری

گزارش

پایاننامهها و رسالههای دفاع شده
زمستان 1400
تنظیمکننده :سعدی ابراهیمزاده
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
الف) پایاننامههای کارشناسی ارشد
 .1چالشهای تأمین حقوق بزهدیدگان در رویة قضایی (ســالهای  1394تا )1399
پژوهشگر :سجاد شهسواری
اســتاد راهنما :دکتر رجب گلدوست جویباری/استاد مشاور :دکتر علی صفاری
ب) رسالههای دکتری
 .1ارتبــاط میــان مصــرف مــواد مخــدر و ارتــکاب جرایــم خشــونتآمیز؛ بررســی علــل و راهکارهــای
پیشــگیری
پژوهشگر :طاهره قوانلو
استاد راهنما :دکتر علی صفاری
اســاتید مشاور :دکتر لمیاء رستمی تبریزی و دکتر حسین کارشکی
 .2تحوالت نظام سیاسـتگذاری پیشگیرانه ایران در پرتو یافتههای جرمشناسی
پژوهشگر :پگاه نادری
استاد راهنما :دکتر علی صفاری
اســاتید مشاور :دکتر محمدعلی اردبیلی و دکتر امیرحسن نیازپور
 .3پدرساالری قانونی به مثابة اصل جرمانگار
پژوهشگر :علیرضا نوبهاری طهرانی
استاد راهنما :دکتر رحیم نوبهار
اســاتید مشاور :دکتر محمدعلی اردبیلی و دکتر باقر شاملو
 .4سیاسـتگذاری جنایی در زمینة جرایم بازار سرمایه در ایران و آمریکا
پژوهشگر :محبوبه منفرد
استاد راهنما :دکتر حسین میرمحمدصادقی
اســاتید مشاور :دکتر امیرحسن نیازپور و دکتر محمد سلطانی
 .5کاربرد روانشناســی جنایی در مرحلة بازجویی و تحقیق
پژوهشگر :میررضا سلیمی
استاد راهنما :دکتر رجب گلدوست جویباری
اســاتید مشاور :دکتر امیرحسن نیازپور و دکتر لمیاء رستمی تبریزی

خبرنامه
عدالت
کیفری

سال چهارم /شماره چهاردهم /زمستان 1400

15

تنظیمکننده :سعدی ابراهیم زاده
دانشاموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

آراء وحدت رویه
1ـ رأی وحــدت رویــه شــماره  816مــورخ 1400/9/16
بــا موضــوع دادســرای صالــح بــرای نظــارت بــر امــور
محجــور در صــورت تغییــر محــل اقامــت وی پــس از
تعییــن قیــم:
بــا عنایــت بــه اینکــه قانونگــذار در مــاده  ۴۸قانــون امــور
حســبی ،بــا هــدف تســریع در رســیدگی بــه امــور قیمومــت،
دادگاه محــل اقامــت محجــور را بــرای رســیدگی بــه ایــن امــور
صالــح دانســته اســت ،بنابرایــن در مواردیکــه پــس از تعییــن
قیــم ،اقامتــگاه قانونــی محجــور تغییــرکنــد ،دادگاه و دادســرای
محــل اقامــت جدیــد محجــور بــرای رســیدگی و اقــدام بــه امــور
مذکــور صالــح اســت و مفــاد مــاده  ۵۴قانــون یــاد شــده بــا
توجــه بــه فلســفه وضــع مــاده صدرالذکــر ،منصــرف از ایــن
مــوارد اســت.
2ـ رأی وحــدت رویــه شــماره  817مــورخ 1400/9/16
بــا موضــوع امــکان فرجامخواهــی نســبت بــه آراء
صــادره از دادگاه کیفــری یــک بــا موضــوع اعســار از
پرداخــت دیــه:
بــا عنایــت بــه اینکــه برابــر مــاده  ۲۲قانــون نحــوه اجــرای محکومیتهــای مالــی مصــوب  ،۱۳۹۴محکومیــت بــه پرداخــت دیــه
در زمــره محکومیتهــای مالــی مشــمول ایــن قانــون اســت و مطابــق دیگــر مــواد همیــن قانــون از جملــه مــواد  ۱۰و  ۱۴آن،
دعــوای اعســار دعوایــی «غیرمالــی» اســت کــه بــه موجــب دادخواســت و بــه طــور مســتقل مطــرح و رســیدگی میشــود و در
مــاده  ۱۴اخیرالذکــر تنهــا بــه «مرحلــه تجدیدنظــر» ایــن دعــوا اشــاره شــده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه قابــل فرجــام بــودن
آراء دادگاههــا ،امــری اســتثنائی و نیازمنــد نــص اســت و در هیچیــک از مقــررات مربــوط چنیــن نصــی وجــود نــدارد ،بنابرایــن
آراء صــادره از ســوی دادگاههــای کیفــری یــک در خصــوص اعســار از پرداخــت دیــه ،قابــل فرجامخواهــی در دیــوان عالــی
کشــور نیســت.
3ـ رأی وحــدت رویــه شــماره  818مــورخ  1400/10/7بــا موضــوع قابــل اســتماع بــودن اعتــراض ثالــث نســبت
بــه قســمتی از رأی کیفــری کــه راجــع بــه رد مــال اســت:
بــا توجــه بــه تبصــره  ۱مــاده  ۲۱۵قانــون مجــازات اســامی مصــوب  ۱۳۹۲و تبصــره  ۲مــاده  ۱۴۸قانــون آییــن دادرســی
کیفــری مصــوب  ۱۳۹۲بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی ،اعتــراض شــخص ثالــث متضــرر از رأی دادگاه کیفــری راجــع بــه اشــیاء
و امــوال مذکــور در ایــن مــواد ،قابــل رســیدگی در دادگاه تجدیدنظــر اســتان اســت .بنابرایــن در مــواردی کــه شــخص ثالــث بعــد
از مرحلــه تجدیدنظــر نســبت بــه آن قســمت از رأی کیفــری دادگاه تجدیدنظــر اســتان کــه راجــع بــه ر ّد مــال اســت ،اعتــراض
کــرده اســت ،بــا عنایــت بــه مــاک مــواد یادشــده و مقــررات مربــوط در قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب
در امــور مدنــی از جملــه مــواد  ۴۲۰ ،۴۱۸ ،۴۱۷و  ۴۲۵آن ،دادگاه تجدیدنظــر صادرکننــده رأی بــا رعایــت تشــریفات آییــن
دادرســی مدنــی بایــد بــه ایــن اعتــراض رســیدگیکنــد.

16

سال چهارم /شماره چهاردهم /زمستان 1400

خبرنامه
عدالت
کیفری

تازههای نشر
تنظیمکننده :فرشید نظری
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 -1حقــوق جــزای عمومــی /1نویســندگان :دکتــر محمدرضــا الهیمنــش ،دکتــر محســن مــرادی اوجقــاز /انتشــارات مجــد /چــاپ اول/
ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 700000ریــال /شــابک.9786222257811
 -2کلیــات حقــوق شــهروندی /نویســندگان :دکتــر اکبــر قاســمی پیربلوطــی ،میثــم جعفــری /انتشــارات مجــد /چــاپ اول /ســال/1400
نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمت1250000ریــال /شــابک.9786222254940
 -3صالحیــت در امــور کیفــری /نویســنده :دکتــر وحیــد نکونــام /انتشــارات مجــد /چــاپ اول /ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع
وزیــری /قیمــت 650000ریــال /شــابک.9786222257736
 -4محاضــرات فــی القانــون العــام /نویســنده :دکتــر ابراهیــم موســی زاده /انتشــارات مجــد /چــاپ اول /ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز/
قطــع وزیــری /قیمــت 1200000ریــال /شــابک.9786222256739
 -5ترافعــی شــدن آییــن دادرســی کیفــری /نویســندگان :دکتــر شــهرام محمــدی ،دکتــر طیبــه بیژنــی میــرزا /انتشــارات مجــد /چــاپ
اول /ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 950000ریــال /شــابک.9786222257057
 -6موســوعه القواعــد و الضوابــط الفقهیــه /نویســندگان :امیــر بارانــی بیرانونــد ،عبدالــه مختــاری /انتشــارات مجــد /چــاپ اول /ســال/1400
نــوع جلــد :شــومیز /قطع وزیــری /قیمــت 850000ریــال /شــابک .9786222257231
 -7قوانیــن کیفــری ترکیه«ویراســت دوم» /نویســندگان :علیرضــا شــکربیگی ،معیــن مرادی(کرتویجــی) /انتشــارات مجــد /چــاپ اول/
ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع رقعــی /قیمــت 450000ریــال /شــابک .9786001936838
 -8حقــوق کیفــری اقتصادی(جلــد اول :جــرم اقتصــادی) /نویســندگان :دکتــر بهــروز جوانمــرد ،دکتــر علیاصغــر شــفیعی خورشــیدی/
انتشــارات مجــد /چــاپ اول /ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت  600000ریــال /شــابک .9786222256715
 -9جرایــم علیــه اشــخاص(حقوق کیفــری اختصاصــی /)3نویســندگان :دکتــر محمدرضــا الهیمنــش ،دکتــر محســن مــرادی اوجقــاز/
انتشــارات مجــد /چــاپ اول /ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 1550000ریــال /شــابک .9786222257026
 -10جرایــم علیــه امــوال و مالکیت(حقــوق کیفــری اختصاصــی /)1نویســندگان :دکتــر محمدرضــا الهیمنــش ،دکتــر محســن مــرادی
اوجقــاز /انتشــارات مجــد /چــاپ اول /ســال /1400نوع جلد :شــومیز /قطــع وزیری /قیمــت 1350000ریــال /شــابک .9786222257514
 -11جرایــم علیــه امنیــت و آســایش عمومی(حقــوق کیفــری اختصاصــی /)2نویســندگان :دکتــر محمدرضــا الهیمنــش ،دکتــر
محســن مــرادی اوجقــاز /انتشــارات مجــد /چــاپ اول /ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 1100000ریــال /شــابک
.9786222257507
 -12مجموعــه آزمونهــای دکتــری حقــوق جــزا و جرمشناســی /نویســنده :دکتــر رضــا شــکری /انتشــارات مجــد /چــاپ اول/
ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 1800000ریــال /شــابک.9786222257620
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 -13مجموعــه قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه کاربــری اراضــی /نویســنده :شــقایق اکبــری /انتشــارات مجــد /چــاپ اول /ســال /1400نــوع
جلــد :شــومیز /قطــع جیبــی /قیمــت 200000ریــال /شــابک .9786001939686
 -14مجموعــه آرای وحــدت رویــه دیــوان عالــی کشــور«جزایی» /نویســنده :ســید حســین شــاکری /انتشــارات مجــد /چــاپ اول/
ســال /1400نــوع جلــد :گالینگــور /قطــع وزیــری /قیمــت 2550000ریــال /شــابک .9786222251949
 -15نگرشــی نــو بــر مســئولیت کــودکان و نوجوانــان در حــوزه تعزیــرات /نویســنده :دکتــر هوشــنگ آبروشــن /انتشــارات مجــد /چــاپ
اول /ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 650000ریــال /شــابک.9786222257682
 -16مســئولیت پزشــک در نظــام حقوقــی ایــران و فرانســه /نویســندگان :مریــم کریمینیــا ،ســحر کریمنیــا /انتشــارات مجــد /چــاپ
اول /ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع رقعــی /قیمــت 400000ریــال /شــابک .9786001938030
 -17حــق بــر متفــاوت بودن«رهیافــت فلســفی،حقوقی و جرمشــناختی» /نویســنده :دکتــر جهانبخــش هراتــی /انتشــارات مجــد /چــاپ
اول /ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 700000ریــال /شــابک .9786222256760
 -18واکاوی مبانــی مســئولیت کیفــری دولــت در پرتــو اســناد بینالمللــی /نویســنده :دکتــر ســاالر صادقــی /انتشــارات مجــد /چــاپ
اول /ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 1350000ریــال /شــابک .9786222256869
 -19دانشــنامه جرمشناســی آکســفورد(جلد /)6نویســندگان :مایــک مگوایــر ،راد مــورگان ،رابــرت رینــر /مترجــم :دکتــر حمیدرضــا
ملکمحمــدی /انتشــارات میــزان /چــاپ اول /ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت  1350000ریــال /شــابک
.9786222122447
 -20جرایــم علیــه محرمانگــی دادههــا و ســامانههای رایانــهای /نویســنده :دکتــر زهــرا محمدنســل /انتشــارات میــزان /چــاپ اول/
ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت  650000ریــال /شــابک .9786222122348
 -21آسیبشناســی شــهری /نویســنده :دکتــر رضاعلــی محســنی /انتشــارات میــزان /چــاپ اول /ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع
وزیــری 1100000 /ریــال /شــابک .9786222122539
 -22جرمشناســی حقــوق کیفــری اطفــال و نوجوانــان /نویســنده :دکتــر مســعود مصطفیپــور /انتشــارات میــزان /چــاپ اول /ســال/1400
نــوع جلد :شــومیز /قطــع وزیری /قیمــت 900000ریــال /شــابک.9786222122553
 -23حقــوق و هــوش مصنوعــی /نویســنده :دکتــر مهرنــوش ابــوذری /انتشــارات میــزان /چــاپ اول /ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز/
قطــع وزیــری /قیمــت  850000ریــال /شــابک .9786222122332
 -24دانشــنامه بزهدیــدگان و بزهدیدهشناســی /نویســنده :ســاندرا والکلیــت /مترجــم :دکتــر حمیدرضــا ملکمحمــدی /انتشــارات
میــزان /چــاپ اول /ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 1800000ریــال /شــابک .9786222122454
 -25اعــام جــرم در فرآینــد کیفــری /نویســنده :دکتــر علیرضــا مهدیپورمقــدم /انتشــارات میــزان /چــاپ اول /ســال /1400نــوع جلــد:
شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 1000000ریــال /شــابک .9786222122300
 -26آییــن توقیــف و اســترداد امــوال ناشــی از جــرم /نویســنده :دکتــر عطاالــه رودگــر کوهپــر /انتشــارات میــزان /چــاپ اول /ســال/1400
نــوع جلد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت  1150000ریــال /شــابک .9786222122256
 -27جرایــم مالی(جلــد دوم :ســرقت) /نویســنده :دکتــر امیــر اعتمــادی /انتشــارات میــزان /چــاپ اول /ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز/
قطــع وزیــری /قیمــت 1700000ریــال /شــابک .9786222122355
 -28متــون حقوقــی دانشــگاهی کاربــردی /نویســندگان :دکترامیــن پاشــا امیــری ،مهــران طرحــی /انتشــارات میــزان /چــاپ اول/
ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 1500000ریــال /شــابک .9786222122416
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تازههای التین
 منصوره قنبریان بانوئی:تنظیمکننــده
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
Articles:
1-Disability, Human Rights Violations and Crimes Against Humanity, William I. Pons, Janet E.
Lord, and Michael Ashley Stein, The American Journal of International Law, Vol.116, No.1, 2022.
2-Character and Repeat-Offender Sentencing, Jeffrey Brand, Canadian Journal of Law and
Jurisprudence, Vol. 35, No.1, 2022.
3-Locked up While Locked Down, Prisoner`s experiences of the Covid 19 Pandemic, Olga
Suhomlinova, The British Journal of Criminology, Vol. 62, No. 2 2022.
4-Prison Medical Death and Qualified Immunity, Andrea Craig Armstrong, Journal of Criminal
law and Criminology, Vol.112, No.1, 2022.
5-The Hidden Harms of Prison Life for People with Learning Disabilities, Caitlin Gormley, The
British Journal of Criminology, Vol. 62, No. 2, 2022.
6-Reflecting on the Genocide Convention in its Eighth Decade, How Universal Jurisdiction
Developed over Genocide, Journal of International Criminal Justice, Vol.19, No. 5, 2021.
Books:
1-Crime, Violence and Modernity, Connecting Classical and Contemporary Practice in
Sociological Criminology, Gordon Hughes, Routledge, London, First Edition, 2022.
2-Economic Crime, From Conception to Response, Mark Button, Branislav Hock, David
Shepherd, Routledge, London, First Edition, 2022.
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