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چکیده 
هدف این مقاله ،تحلیل جهتگیریهای سیاست کیفری برمبنای دانش مخاطرات و آسیبشناسی مقررات کیفری از منظرر حمایرتهرای
پیشگیرانه و جبرانی از عوامل زمینهساز سیل و تشدیدکنندة نتایج آن پس از وقوع است .دانش مخراطرات برا دغدغرۀ ترأمین سرالمت در
برابر وقایع احتمالی مخاطرهآمیز ،در علوم جنایی بهطور عام و سیاست کیفری بهطور خاص بهتدریج اهمیت یافتره اسرت و قانونگرذاران در
مقام تدوین قوانین جامع برای آیندگان درصدد مقابله با تهدیدهای احتمالی ناشی از برخری جررایم و وقرایع برآمردهانرد .در ایرن زمینره،
قانونگذار درصدد بر میآید تا با وضع مجازاتها ،جهتگیریهایی را ترسیم کند تا از هزینههای احتمالی وقایع زیستمحیطری برر افرراد و
جوامع بکاهد .بر این اساس ،چنانچه دغدغۀ مخاطرهشناسی ،یعنی حفظ و ارتقای سالمت محیط و انسان و تالش برای مراقبتهرای قبرل
از وقوع ،به حوزة سیاست کیفری وارد شود ،میتوان حمایت حداکثری را از انسان و محیط زیست به عمل آورد .وقروع سریالبهرایی کره
بنا به نظر کارشناسان ،در اثر عوامل انسانی و اقدامات ضعیف نظارتی ،نتایج فاجعهبارشران تشردید شرده ،بریش از پریش ضرعف مقرررات
کیفری و سیاست کیفری را نشان داد .سؤال اساسی مقاله این است که برمبنا ی مالحظرات دانرش مخراطرات ،بره چره شرکلی و در چره
ابعادی میتوان این دانش را در جرایم زمینهساز وقوع سیالب و پاسخهای کیفری متناسب با این رفتارها لحرا کررد .روش مقالرۀ حاضرر
کتابخانهای با ابزار توصیفی -تحلیلی است .برای این کار ،ضمن مطالعۀ منابع مختلف ،مثالهای عملی بهویرهه در زمینرۀ سریالب اخیرر در
خوزستان و شیراز بررسی شده است .در نهایت در نتیجۀ آسیبشناسی سیاست کیفری برمبنای مالحظات دانرش مخراطرات نشران داده
شده که در ابعاد مختلف حقوق کیفری ،از جرمانگاری رفتارهای مخاطرهزا گرفته تا پاسرخ بره ایرن رفتارهرا و همچنرین ترسریم سراختار
متناسب با آن ،ورود و لحا دانش مخاطرات اولویت راهبردی دارد؛ زیرا بنابر مطالعات ،در سیالبهای رخداده ،رفتارها و قصور مسروونن،
در تغییر محیط زیست و تصمیمگیری نادرست تأثیر اساسی داشته که این رفتارها در مقررات جررمانگراری نشرده و پاسرخهرای مقبرولی
برای آن به رسمیت شناخته نشده است .از اینرو برای اینکه یر سیاسرت کیفرری همزمران کارامرد ،عادننره و انسرانی باشرد ،بایرد در
پیشبینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری متناسب با تنوع جرایم مؤثر در وقوع سیل ،گوناگونی مجرمان و تفاوت شرایط ارتکراب برزه از
انواع و مقادیر مختلف مجازاتها بهره جوید و همواره هدف اصلی سیاست کیفری برتر ،یعنی برقرراری عردالت در جامعره را مردنظر قررار
دهد .نتیجۀ دیگر آنکه پاسخهای مقررات کیفری باید بهسرمت جبرران خسرارات برزهدیردگان آسریبدیرده سروق پیردا کنرد .برخری از
آسیبهای اشخاص و جامعه پس از وقوع سیل رخ میدهد و حمایت یا جبران خسارات آنها از بیتالمال یا صندوق تأمین خسرارت یرا برا
همکاری دولت و بیمه میتواند سیاست کیفری را توانمندتر جلوهگر کند .افزونبر آن ،با توجه به اینکه برخری از زمینرههرای وقروع سریل
بهدلیل نبود محافظت قانونی از بستر رودخانهها صورت میگیرد ،میتوان با جلب نظر کارشناسان مخاطرهشناسی علمی در سیاسرتگذاری
کیفری ،قوانین نظاممند کیفری را تدوین کرد که هدف آن تقویت کارکرد پیشگیرانه از وقوع چنین حوادثی باشد.
واژههایکلیدی:جرمانگاری ،جبران خسارت ،حمایت و پیشگیری ،دانش مخاطرات ،سیاست کیفری ،سیل.

 نویسندة مسوول

Email: y.seyghal@mohaddes.ac.ir
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مقدمه
مخاطرهشناسی را باید علم جویندة سالمت دانست؛ از اینرو نمیتوان آن را جدا از دیگرر علروم در
نظر گرفت .این علم بهمثابۀ دانشری نرافع برا بهررهگیرری از جغرافیرا ،فلسرفه ،ریاضریات ،اقتصراد،
روانشناسی و دیگر علوم خود را توانمنرد مریکنرد .ایرن علرم هرم بره نظرم فضرایی پدیردههرای
مخاطرهآمیز ،هم به خود پدیده و هم به انسان و محیط زنردگی وی توجره دارد.دانرش مخراطرات
افزونبر درک مفهومی به توانایی بشر در تبدیل فکر بره عمرل نیرز تعبیرر مریشرود .بره تعبیرری،
«چگونگی تفسیر مخاطرات و اقردامات انجرامگرفتره در خصروص آن یرا واکرنش مرردم ،دولرت و
حکومت به آن حکایت از درک مخاطرات توسط هر ی دارد» [.]86درک مخاطرات از جامعرهای
به جامعۀ دیگر متفاوت است .در جامعۀ ایران درک مخاطرات بهشرکلی روزافرزون گسرترش یافتره
است .ارزیابی خطر ،مطالعره و پرهوهش دربرارة جرایگزینی اقردامات مناسرب و در نهایرت انتخراب
بهترین اقدام در برابر مخاطره را میتوان رویکرد مبنایی در دانش مخاطرات دانست .سه عامل مهم
ادراک مخاطره یعنی ترس ،شناخت و قرار گرفتن در معرض آن نوع و میزان توجره بره خطرهرا را
تحت تأثیر قرار میدهند .امروزه رفتارهای متعددی در جامعه وجود دارند که جنبههرای مختلفری
از حیات انسانها را در معرض خطر قرار داده و میدهند .بیشرتر آنهرا موضروع جررمانگراری قررار
گرفتهاند و قانونگذار برای آنها مجازات در نظر گرفته است .این رفتارها ،گاه به صرف اینکه مجازات
میشوند ،آثار و تهدیدهای شایان توجهی را در آینده بهدنبال دارنرد .مسرولۀ مهرم دیگرر در مقالرۀ
حاضر به مفهوم سیاست کیفری بازمیگردد .این اصطالح بهمعنای اقدامات واکنشی رسرمی اسرت
که فقط از جانب دولت و نهادهای وابسته به آن اعمال میشوند و سعی دارد بهصورت غیرمسرتقیم
از ارتکاب جرایم پیشگیری کند .در وقوع سیالبها بیشتر دنیل وقوع یا تشدیدکنندة نتایج ناشری
از آنها به اقدامات نهادهای دولتی مرتبط بوده و در رسیدگیهای دو سیل خوزستان و شهر شریراز
این امر به تأیید کارشناسان رسیده است .لذا اینکه دولت در مفهوم عام ،چه سیاست کیفرریای را
علیه خود به رسمیت شناخته یا باید به رسمیت بشناسد خود محل بحث مفصلی است کره برخری
از جنبههای آن در این مقاله اشاره میشود .با وجود توضیحات بان ،یکری از دنیرل دیگرری بررای
ارتباط مخاطرة محوری با سیاست کیفری آن است که در مفهوم مخاطره واژة تهدید نهفته است و
مجرد فرض کردن وقوع آن ضرورت دانش مخاطرات را توجیره مریکنرد []81؛ دانشری کره دارای
نظریه ،روش و تکنی است و توانایی ردیابی و پیشبینی مخراطره را دارد» [ .]87برهموجرب بنرد
الف مادة  3قانون مدیریت بحران کشور مصوب  8331مخاطره چنین تعریف شرده اسرت« :پدیرده
طبیعی یا کنش انسانی (بهجز موارد نظامی -امنیتی و اجتماعی) که در صورت وقوع در محریط یرا
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جامعۀ آسیب پذیر میتواند تبدیل به ی بحران و حادثه خسارت بار شرود» .ارتبراط مهرم دیگرر را
میتوان در موارد دخالت عوامل انسانی در تشدید وقرایع اقلیمری شراهد برود .برهعنروان مثرال در
مطالعۀ موردی مقالۀ حاضر ،سیل فروردین  8331در شهرهای متعدد از جمله خوزسرتان و شریراز
حاکی از ارتباط تنگاتنگ میان دانش مخاطرات و مقابلۀ حقوقی کیفری با مسببان انسرانی چنرین
وقایعی است .سؤانت اساسی آن است که چنانچره بنرا باشرد از متضررران از ایرن وقرایع حمایرت
حقوقی کرد باید با چه جهتگیری سیاستی این حقوق کیفری ترسیم شود و آیا این مالحظات در
حقوق کیفری کنرونی کشرور مرا وجرود دارد یرا خیرر سیاسرت کیفرری برهمعنرای شریوههرای
سرکوبکنندة دولتی در برابر جرم تعریف و بیان شده است که در قالب اجزای خود مفهوم جررم و
دولت و قانونگذاری کیفری مرتبط را شامل میشود .با نظر به مالحظات مخاطرهشناسری ،سیاسرت
کیفری ناگزیر میشود تا برای اثربخش بودن خویش به دانش آینده محوری چون دانش مخاطرات
توسل جوید و از این حیث در برابر تهدیدهایی که قرار است در ی زمان و مکان عینیرت یابنرد -
مانند وقوع سیل در اثر باران معمول در شهرهای شیراز و اهواز -مؤثرترین پاسخ حقوقیِ کیفرری را
تدارک ببیند .همنشینی و پیوند میان دانش مخاطرات و سیاست کیفری ،برای ایمنسازی جامعرۀ
ملی و فراملی در برابر مخاطرات فرضیۀ اساسی پرهوهش حاضرر اسرت .برمبنرای ایرن فررض و برا
بررسی همۀ مقررات کیفری میتوان به جهتگیریهایی رسید که التزام به آنها موجرب مقابلره برا
هزینههای احتمالی برخاسته از برخی جرایم در برابر سالمت انسان و محیط زیست خواهد شد.
بر این اساس ،تالش بر تحلیل آن دسته از مصادیقی است که برمبنای مخاطره قابل فهمانرد
و قانونگذار به آنها وصف جرم داده و برایشان مجازات تعیرین کررده اسرت.برا بررسری مقرررات
مختلف میتوان دریافت که در وقایع دارای نتایج و آسیبهای چشمگیر چون سیالبهای اخیرر
خوزستان و شیراز ،نگاه مخاطرهمحور یا ریسر مردار قانونگرذار برا هردف پیشرگیری ،امنیرت و
حمایت در کاهش آنم و همچنین جبران خسارت در قوانین کیفری بسیار کمرنگ است .با این
فرضیه میتوان مهمترین ابعاد سیاست کیفری را در قالب نوعی ادبیات قانونی ،نوع جررمانگراری
افعال و تصمیمهای متولیان دولتی و سیاستهای زیربنایی در مقابلۀ کیفری به بحرث گذاشرت.
بر این اساس هدف این سیاست کیفری آن است کره برا پریشبینری صرحیح اقردامات مرؤثر در
مخاطراتی چون سیل ،در صورت رخ دادن چنین وقایعی ،ایمنی ،امنیت و نظم عمومی جامعه را
برقرار کند .
روشوچارچوببحث 
روش اتخاذی در این پهوهش ،توصیفی– تحلیلی اسرت؛ از یر سرو نویسرندگان درصرددند بره
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بررسی توصیفی از کلیت مقررات و مباحث حقروقی موجرود بپردازنرد و از سروی دیگرر پرس از
تحلیل جزئیات قانونی و آسیبشناسی آنها ،جهتگیریهای مرؤثر در ترسریم سیاسرت کیفرری
جامع برمبنای دانش مخاطرات نسبت به حادثه سیل را معرفی کنند .ازآنجا که مخاطرهشناسری
ماهیت پیشبینری و پیشرگیری دارد [ ،]86سیاسرت کیفرری در مقرررات مختلرف مبتنری برر
جرمانگاری ،حمایت ،جبران خسارت و پیشگیری از وقوع این رخدادها یا تشدید نتایج آنها پرس
از وقوعشان ،میتواند با الهام از دانش مخاطرات بهشکل مؤثری بازبینی و آسریبشناسری شرود.
مطالعۀ موردی سیل فروردین  8331در خوزسرتان و شریراز ،برا نظرر بره کاسرتیهرای قرانونی
نهادهای قضایی در برخورد کیفری با این وقایع صورت میگیرد و در مواردی بهشکل پیمایشری
و با نظر به رویۀ قضایی محاکم خواهد بود.
.8نگاهحمایتیدرسیاستکیفریناظربرمخاطرات 

بدیهی است که آنچه در ابتدا در برابر رویههای مخاطرهآمیز ،مقتضری و نزم ارزیرابی مریشرود،
حمایت از جامعه در برابرر ریسر هرای گسرترده و احتمرالی اسرت .در جامعرۀ مخراطرهآمیرز،
حمایتگرایی بهنوعی به کارکرد اصلی و مهم تبدیل میشود که برهموجرب آن تضرمین امنیرت
جامعه و آزادیهای فردی و حمایت در برابر ریس ها و مخراطرات احتمرالی از وظرایف حقروق
کیفری ناظر بر مخاطرات تلقی میشرود .سراختار حمایرتمحرور برودن ،یکری از سیاسرتهرای
محوری در حقوق کیفری است و همۀ فرایندهای ترسیم و تصویب قوانین مرتبط را تحت ترأثیر
قرار میدهد .در قالب این حمایتمحرور برودن و برا توجره بره سریالبهرای اخیرر در شریراز و
خوزستان ،باید نتیجۀ بررسی همۀ مقررات ،اذعان برر حمایرت از برزهدیردگان و محریط زیسرت
آسیبدیده در صورت وقوع و مقررات جامع برای حمایتهای جامع پیش از وقوع باشد .حمایت
در قانون مدیریت بحران کشور مصوب  8331در بند ح مادة  3چنین به رسمیت شناخته شرده
است« :برنامهریزی ،هدایت و حمایت بررای ایجراد و ارتقرای روشهرای جبرران خسرارت نظیرر
استفاده از بیمهها ،حمایتهای مالی و سرازوکارهای تشرویقی ،تسرهیالت ویرهه و صرندوقهرای
حمایتی در چهارچوب قوانین» .از آنجا که گاه هیچ عامل انسرانی در وقروع مخراطرات محیطری
مانند سیل صورت نمیگیرد ،مقتضی است که در برابر این مخاطرات برر سرازوکارهای حمرایتی
تأکید ورزید .سیاست کیفری میتواند با ترسیم دسرتورها و وظرایف نهادهرای مختلرف دولتری،
ارشادکنندة این حمایتی بودن باشد .در ضمن تبیین ایرن دسرتورها مریتروان برا بره رسرمیت
شناختن ضمانت اجرا برای این مصادیق ،برای پیشبینی جامع این رویکرد حمایتی اقردام کررد.
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حمایتی بودن مقررات کیفری زمانی به اوج میرسد که سازوکار و فرایند حقوقی 8مقابله با اقدام
نکردن برای حمایت از آسیبدیدگان ناشی از سیل نیز مشخص شده و در ایرن راسرتا نهادهرای
متولی تا نوع پاسخها و انواع حمایت بهمثابۀ فرایند اجرایی حمایت ،پیشبینی شود.
حمایتمحوری در کنار پیشگیری در قانون پیشگیری و مبارزه برا خطرهرای سریل مصروب
 8331رویکرد مهمی است که نشاندهندة ترک عمرل نهادهرای دولتری شرهرداریهرا و وزارت
کشور در زمینۀ اقدام در راستای وظایف مقرر در این قانون است .بهموجرب مرادة  8ایرن قرانون
«بهمنظور حفظ جان و مال مردم از خطرهای سریل و ترأمین بهداشرت عمرومی ،وزارت کشرور
مکلف است بالفاصله پس از تصویب این قرانون ،کلیرۀ اقردامات نزم را بررای حفرظ و اصرالح و
احداث مسیل و سیلبرگرردان و کشریدن کانرال فاضرالب بره عمرل آورده و از کلیرۀ اراضری و
مستحدثات و ساختمانهای متعلق به دولت و مؤسسات یا اشخاص اعم از حقیقی و یرا حقروقی
در هر نقطه که برای تأمین منظورهای مذکور ضرورت داشته باشد اسرتفاده نمروده و تعررف یرا
تمل نماید .در نقاطی که شهرداری وجود دارد ،اراضی و مسرتحدثات و سراختمانهرای مرورد
تصرف یا تمل از طرف وزارت کشور در اختیرار شرهرداری قررار خواهرد گرفرت ترا شرهرداری
خسارت مربوط را بهترتیب مقرر در این قانون بپردازد».
نگاه حمایتی در این قانون تا بدانجاست که در مادة  2مقرر شده است« :برای مبارزه با خطر
سیل و سایر حوادث طبیعی در سراسر مملکت ،وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مکلف هسرتند
کلیۀ امکانات خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهند» .دخالت وزارت کشور بهعنروان یکری از
نهادهای حساس کشور حمایت در برابر سیلهای آینده را نشان میدهد .یکی از مواد مهم دیگر
که نیازمند بازنگری برمبنای نگرش حمایتمحور در خصوص وضعیت مخاطرهزای سریل اسرت،
مادة  230است .بهموجب این ماده «هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یرا وسریلۀ نقلیره برر اثرر
عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید ،ضمان منتفری اسرت» .بردیهی اسرت کره نبرود
ضمان به پرداخت دیه در خصوص طرفین آسیب در شرایط سیل کامالً بدیهی است ،اما به نظرر
 .8برای مثال رویکرد حمرایتی مرادة  883قرانون آیرین دادرسری کیفرری مصروب  8333مقررر داشرته اسرت کره
«جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یرا تولیردی از قبیرل امرور تجرارتی ،کشراورزی ،فعالیرت
کارگاهها ،کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است ،مگر در مواردی که حسب قرائن
معقول و ادلۀ مثبته ،ادامۀ این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانرهای باشرد کره مضرر بره سرالمت ،مخرل
امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت ،بازپرس مکلف است با اطالع دادستان ،حسرب مرورد از
آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند .ایرن تصرمیم ظررف پرنج روز
پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است» .حمایت از امنیت ،سالمت و نظم عمرومی جامعره محروری
است که مقام قضایی را به اتخاذ تصمیم قبل از اثبات جرم سوق میدهد.
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میرسد که حمایت بیتالمال نسبت به چنین وقایعی نیازمند تصریح است ،زیرا در نظام قضایی
پرداخت چنین خسارتهایی بهسختی ممکن است و همیشه به دیدة تردید نگریسته میشود .از
اینرو الزام قانونی مبنی بر حمایت مالی از آسیبدیدگان در این مادة قانونی باید تقویت شود.
دستگاههاومسئوالندولتی 

یمخاطرهآمیز

.جرمانگاریجامعرفتارها

2

اهمیت زندگی بشر تا بدانجاسرت کره رفتارهرا و تصرمیمات خطرنراک بررای سرالمت و ایمنری
اشخاص بهتدریج وارد مقررات کیفری و جرمانگراری مریشروند .همچنرین برا توجره بره اینکره
مخاطرات مختلف در صورت وقوع لطمات جبرانناپذیری در پی دارنرد ،مریتروان جررمانگراری
رفتارها و تصمیمات مسوونن و کوتاهی برخی از نهادهای دولتی را برهطرور جردی در مقرررات
کیفری پیشنهاد داد.
نیروبی نکردن رودخانهها ،تصمیم نادرست مسوونن استانی مانند استاندار در مردیریت آب
سدها و مدیریت نامناسب در صحنههای وقوع سیل و تشدید نتایج زیانبار در استان خوزسرتان،
همگی از رفتارهایی حکایت دارند که وصف مجرمانه و کیفرری ندارنرد .در شریراز نیرز اقردامات
نسنجیدة شهرداری در تغییر محل خروج آبها در دروازه قرآن یکی از دنیل اصلی وقوع سریل
اعالم شد .مهمترین علل وقوع سیل در شیراز چنین بیان شرده اسرت :تناسرب نداشرتن حجرم
سیالب و ظرفیت سازة احداثی ،کم شدن مقطع ورودی کانال بهدلیل گرفتگی دریچۀ آشغالگیر
نصبشده ،وجود ضایعات ساختمانی در مقاطع مختلف مسیل اصلی و سایر مسیلهرا ،تغییرر در
محیط طبیعی حوضۀ آبریز ،تغییر مسیر کانال و بازنگری نکردن طراحی.
در قانون مجازات اسالمی مصوب  8339در فصل موجبرات ضرمان از کتراب دیرات و در مرادة
 283به سیل و اقدامات مجرمانه قابل مجازات اشخاص و عملکرد نهادهای دولتی پس از وقروع آن
پرداخته شده است .براساس این ماده «هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی برهوجرود
آید و موجب آسیب شود ،هیچکس ضامن نیست ،گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطررف کرردن
آنها را داشته باشند و اگر سیل یا ماننرد آن ،چیرزی را بره همرراه آورد ولکرن کسری آن را جرایی
نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود ،عهدهدار دیره اسرت و
اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضرامن
نیست» .تبصرة  9این ماده دربارة کنشگران مسوول پرس از وقروع سریل تردوین شرده اسرت کره
براساس آن «افراد یا دستگاههایی که مسوولیت اصالح یا رفع آثار ایرنگونره حروادث را برر عهرده
دارند ،در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه ،ضامن میباشند» .بردیهی اسرت کره
این ضامن بودن بهمعنای شمول مجازات دیه در جنایاتی است که بهصرورت غیرعمردی و پرس از
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سیل رخ میدهند و علت وقوع آنها دربارة اشرخاص کوتراهی افرراد و مسروونن اسرت .اخیرراً نیرز
جرمانگاری مرتبط با پرس از وقروع سریل نیرز در قرانون مردیریت بحرران کشرور مصروب 8331
پیشبینی شده است .بهموجب مادة  98این قانون «مسؤولیت اجرای این قانون با بانترین مقام هر
ی از دستگاههای موضوع مادة ( )9این قانون است و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسرط هرر
ی از مقامات ،مسوونن و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون ،وزیر کشور ،رئیس
سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفانرد گرزارش تخلفرات صرورتگرفتره را بره
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند .هیأتهای مزبور مکلفانرد ظررف
مهلت ی ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف ،به نسربت میرزان تخلرف و زیرانهرای وارده
یکی از مجازاتهای بندهای «د» ترا «ک» مرادة ( )3قرانون رسریدگی بره تخلفرات اداری مصروب
 8379/03/07را اعمال کنند» .8مادة بسیار مهم دیگر که نشراندهنردة جررمانگراری قابرل توجره
قصور و کوتاهی است و همسو با جرم مقرر در مادة  283قانون مجازات اسالمی است ،در مرادة 93
این قانون بیان شده است .بهموجب این ماده «چنانچه فرد یا افرادی کره در راسرتای اجررای ایرن
قانون ،وظیفه و مأموریتی به آنها محول شده باشد ،در انجام وظیفه مرتکب تقصریر شرود و از ایرن
حیث ،صدمه و خسارتی حاصل شود ،حسب مورد موجب مسؤولیت مدنی و کیفری خواهرد برود».
 .8تبصرة 8ر هرگاه تخلف هر ی از مقامات و یا کارکنان ،عنوان مجرمانره نیرز داشرته باشرد هیرأت رسریدگی بره
تخلفات اداری مطابق مادة ( )83قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل میکند.
تبصرة 9ر در مورد دستگاه ها و نهادهایی که از شمول قرانون رسریدگی بره تخلفرات اداری خرارج هسرتند ،مطرابق
مقررات مربوط به خود عمل میشود.
تبصرة 3ر در صورت عدم پیشبینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات ی نهاد ،گزارش تخلف و عردم اجررای
تکالیف قانونی به مراجع قضایی ارسال میشود.
تبصرة 3ر هر ی از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران ،مطلع شرود
و مراتب را به مراجع ذیصالح قضایی یا اداری اعالم نکند این اقدام بهعنوان تخلف اداری محسوب و بره شرش
ماه تا دو سال انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود.
مادة 99ر هر ی از مسؤونن دستگاههای مشمول ایرن قرانون در سرطوح مختلرف موظفنرد مصروبات و دسرتورات
مکتوب و در چهارچوب این قانونِ وزیر کشور ،رئیس سازمان و رؤسای ستادهای ملی ،اسرتانی و شهرسرتانی را
با تدارک و فعال نمودن کلیۀ امکانات و توانمندیهای دستگاه مربوطه در بازة زمانی تعیینشده اجرایی کنرد و
گزارش عملکرد خود را به رئریس سرازمان و رؤسرای سرتادهای مرذکور ارائره دهرد .عردم اجررای مصروبات و
دستورات مزبور یا عدم ارائۀ گزارش عملکرد ،تخلف محسوب و مشمول احکام مندرج در مادة ( )98ایرن قرانون
خواهد بود.
تبصره ر نمایندگان دستگاههای عضو ستاد موضوع تبصرة ( )3ذیل مادة ( )80این قانون در صورت غیبت غیرمجراز
از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) به هیأت تخلفرات اداری معرفری و حسرب مرورد بره
انفصال از خدمات دولتی از پانزده روز تا ی ماه محکوم میشوند.
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شایان ذکر است که صراحتی به نوع مجازاتها در این قانون مشاهده نمیشود و صررف مسروولیت
کیفری بهمعنای کالن و عدم اشارة شفاف به فرایند مجازاتدهی این موارد کوتاهی کره مریتوانرد
لطمات جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد و مصادیقی از آن در سریالبهرای اخیرر خوزسرتان و
شیراز به آنها اشاره شده است ،از ایرادات اساسی این نوع جرمانگراری اسرت ،زیررا در عرین ابهرام،
خالف اصل قانونی بودن و شفافیت قانونی است.
در این قالب جرمانگاری مبتنی بر اصل صدمه میتوان نوعی حرکت بهسمت کیفری کرردن
پایبند نبودن به اخالق و اخالقگرایی را شاهد بود .نکتۀ مهم این است که ازآنجا کره در جامعرۀ
مخاطرهآمیز و دارای ریس  ،ارزشهای اخالقی جایگاه کمرنگی پیدا میکند ،از این حیرث ایرن
اصل میتواند درصدد مقابلۀ کیفری مؤثر با ریس هرای دارای نترایج زیانبرار احتمرالی برآیرد و
افزونبر آن سبب خواهد شد که اخالق اجتماعی مرتبط با ریس نیز پررنگتر شود .بره اعتقراد
برخی در برخی از جرایم ،پیششرط جرمانگاری ،رعایت اصل صدمه و سرزنش است [.]3
برپایۀ این مالحظات بهطور کلی میتوان نتیجره گرفرت کره اصرل صردمه برا دغدغرههرای
پدرمآبانۀ حاکم بر کیفرگذاری پیوند داشته و در عین توجه به رفتارهای مضر و دارای نتیجه ،به
رفتارهای احتمانً خطرناک نیز توجه ویهه دارد .از این حیث و با توجه به اینکه ریسر معنرای
احتمالی بودن را در بردارد و طرح این مفهوم در علوم مختلفِ مدیریت و جرمشناسی با دغدغرۀ
مدیریت آینده و نگرانی برای آن در جوامع مخراطرهآمیرز مطررح شرده اسرت ،مریتروان مروارد
کوتاهی از سوی مسوونن این دو مفهوم را به یکدیگر پیوند داد .نکتۀ مهم دیگرر آن اسرت کره
اشتراک میان توجه به ریس در جرمانگاری و توجه به احتمال صدمه لزوم این جررمانگراری را
برمبنای اصل احتیاط تقویت میکند .بدیهی است که پس از وقوع سیلهای اخیر در اوایل سال
 ،8331اولین دغدغه آن است که این رفتار براساس چه مادة قانونی یا چه قرانونی جررم اسرت.
این سردرگمی سبب شده است که بسیاری از مصادیق قصرورهایی کره در اصرل تبعرات بسریار
سنگینتری در مقایسه با جرایم دارند ،حداقل ی مادة قانونی مجرمانه داشته باشرند .برهعرالوه
میتوان شاهد بود که حتی ورود نهادهای مختلف دادستانی و سازمان بازرسری از حیرث نترایج
واقعشده بوده است و نه از باب رفتارهایی که خود مسبب این سیلها شرده بودنرد .بررای مثرال
دربارة موارد وقوع جان باختن برخی در حوادث سیل اخیر در شیراز ،ورود دادستان میتواند برا
تمس به مادة  686قانون تعزیرات  8372از حیث قتل غیرعمد صورت گیرد؛ چراکه برراسراس
مادة مذکور در صورتی که قتل غیرعمد بهواسطۀ بی احتیاطی یا بیمبانتی یا اقدام به امری کره
مرتکب در آن مهارت نداشته است یا بهسبب رعایت نکردن نظامات واقع شود ،مسبب به حربس
از ی تا س ه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیرۀ اولیرای دم محکروم خواهرد
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شد .حال این مقررههای کالن قانونهای کیفری که در توسعۀ آنها اختالف نظرهای زیادی میان
حقوقدانان وجود دارد ،نمیتوانند تضمینکنندة سیاست کیفری جامع در زمان وقوع مخراطرات
محیطی به دنیل قصور انسانی باشند.
.9پیشگیریمحوریقانونگذاریکیفری 

سیل و وقوع آن بهعنوان یکی از مخاطرههای اساسی در جامعۀ کنونی ،محورها و اقدامات شایان
توجهی را در زمینۀ پیشگیری به رسمیت شناخته است .بررای مثرال در بنرد ج مرادة  3قرانون
مدیریت بحران کشور مصوب  8331مقرر شده است «پیشگیری و کراهش خطرر :بره مجموعرۀ
ترردابیر و اقررداماتی گفترره مرریشررود کرره شررامل شناسررایی ،شررناخت و تحلیررل مخرراطرات،
آسیبپذیریها ،الزام بهکارگیری مدیریت کاهش» است .همچنرین در بنرد ث همرین مراده بره
پیشگیری توجه ویههای شده است« :مدیریت بحران :نظام حاکم بر راهبردها ،رویکردها ،برنامهها
و اقداماتی است که با هدف پیشبینی ،پیشرگیری و کراهش خطرر ،آمرادگی و پاسرخ کارامرد و
بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح ،بهصورت چرخهای صورت میگیررد» .در امرور
بحران نیز بند ژ این ماده تا آنجا به پیشگیری اهمیت داده است که سرتاد خاصری را برا عنروان
«ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران» بررای آن مقررر کررده اسرت.
باید اشاره کرد که در زمان وقوع حوادث سیل سازمان مدیریت بحران ،هم در زمران وقروع ایرن
مخاطرات و هم قبل از آن موظف به وظایفی شده است .بررای مثرال در بنرد م مرادة  3قرانون
مدیریت بحران کشور مصوب « ،8331ارتقای توان شناسایی مخاطرات و درک خطرر حروادث و
سوانح در سطح کشور از جمله تهیۀ اطلس ملی مخاطرات طبیعی و تدوین برنامرههرای کراهش
خطر حوادث و سوانح استانی جهت تصویب ستاد ملی» بهعنوان یر وظیفرۀ قبرل از مخراطره
پیشبینی شده است .در این قانون بر اهمیت پیشگیری در بُعرد همکراری سرازمانی در بنرد ت
مادة  83نیز تأکید شده است « :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از طریرق مؤسسرات وابسرته از
جمله مؤسسۀ ژئوفیزی  ،پهوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزلره ،پهوهشرگاه ملری
اقیانوس شناسی و علوم جوی موظرف اسرت .8 :برا همکراری سرازمان هواشناسری (پهوهشرکدة
هواشناسی و اقلیمشناسی) و انجمنهای علمی نسبت به توسعۀ تحقیقات ،مطالعات و شبکههای
اطالعاتی تخصصی دربارة پیشگیری و کاهش خطرر حروادث و سروانح اقردام کنرد .»...در ابعراد
مختلف و با نظر به مخاطرة سیل میتوان در مقررات کیفری افزونبر مشخص سراختن تکرالیف
نهادهای دولتی به دستورهای پیشگیرانه مانند هشدار بهموقرع ،اقردام عملیراتی پیشرگیرانه ،بره
تشری مساعی میان نهادهای متولی موضوع در قبل از وقوع سیل اشاره کرد .در قانون مدیریت
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بحران کشور دستورها و تکالیف پیشگیرانۀ مختلفی پیشبینی شده اسرت .یکری دیگرر از ابعراد
مهم پیشگیرانۀ نراظر بره سریل هولنراک اوایرل  8331در منراطقی ماننرد شریراز و خوزسرتان،
پیشگیری کیفری مقررات کیفری است .بهموجب این نگرش ،چنانچه متولیان دولتری امرور ،در
برابر این سیل مسوولیت کیفری داشته باشند و مشمول مجازات قرار گیرند ،میتواند به عراملی
برای بازدارندگی از تکرار قصور در آینده از سوی سایر مسوونن تبدیل شود.
پاسخدهیجامعویبهمخاطراتمحیطیدرسیاستکیفری 

.پیشبینی

4

این پاسخ جامعوی در دو دستۀ مهم تبیینپذیر است .8 :پذیرش روزافزون اقامۀ دعوای گروهری
کیفری دربارة فعالیتهای آسیبرسان؛  .9دخالت سرازمانهرای مرردمنهراد در تعقیرب کیفرری
رفتارهایی که برای جامعه خطرناکاند .در این بُعد مادة  66قانون آیین دادرسی کیفری مصروب
 8339مقرر میدارد« :سازمانهای مردمنهادی که اساسنامۀ آنها در زمینۀ حمایرت از  ...محریط
زیست و منابع طبیعی ...است ،میتوانند دربارة جرایم ارتکابی در زمینرههرای فروق اعرالم جررم
کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند» .اعالم جرم ی رویکرد مشارکتی تلقی میشرود
که به افزایش اثربخشی نهادهرای قضرایی کیفرری در تحقرق حمایرت از جامعره قبرل از وقروع
مخاطرات منتهی میشود .در این قالب ،اعالم جرم نهتنها ی اقدام پس از وقوع مخاطرة سریل،
بلکه قبل از وقوع آن و مرتبط با اقداماتی است که زمینههای وقوع سیل را فراهم میکند.
در ُبعد مشارکت جامعوی مردم عادی و نه سمنها میتوان اقامۀ دعوای گروهی را شاهد مثال
بسیار مهمی برای قانونگذار دانست ترا بره مردد آن در زمینرۀ تقویرت حقروق کیفرری مررتبط برا
رفتارهای مخاطرهآمیز اقدام شود .بدیهی است که بهدلیل وسعت جررایم و انحرافرات مخراطرهزای
مختلف و بهتبَع آن گستردگی بزهدیدگی در آنها در حوزة مخراطراتی چرون سریل ،مریتروان ایفرا
نشدن حق همۀ متضرران را در آن انتظار داشت .8از طریق این شیوة اقامۀ دعروا ،کرارایی سیسرتم
 .8دادخواهی انفرادی شیوة رایج پیگیری تضییع حق در نظامهای حقوقی اسرت؛ امرا در مرواردی کره خواسرته یرا
ارزش آن ناچیز باشد ،اشخاص عموماً طرح دعوا نمیکنند ،زیرا هزینۀ آن بیشرتر از سرودش اسرت .در مقابرل،
خوانده برخالف قانون ،ثروت بادآوردهای بهدست مری آورد .ایرن وضرعیت وقتری تشردید مریشرود کره تعرداد
خواهانها زیاد بوده ،اکثر آنان بهعلت کم بودن ارزش خواسته ،طررح دعروا نکننرد .در حقروق آمریکرا و کانرادا
دعوای گروهی را برای مواجهه با چنین وضعیتهایی طراحی کردهاند .در آمریکا چندین گروه پیشبینی شرده
که افراد مشمول هر ی از آنها میتوانند با جمع شرایط مقرر اقدام به طرح دعوا کنند .شرط تعردد ،اشرتراک،
شاخصیت و شایستگی نماینده باید در همۀ گروهها وجود داشته باشد (شرایط عرام) ترا دادگراه گرروه را تأییرد
کند؛ اما در دعوای گروهی مطالبۀ خسارت نزم است .این شیوه برای رسیدگی به اختالف بر دیگرر شریوههرای
تجمیع دعاوی متعدد برتری دارد و مسائل مشترک دادرسی بر مسائل فردی آن غالب اسرت (شررایط خراص).
در حقوق کانادا چنین تفکیکی وجود ندارد [.]6
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قضایی افزایش مییابد و طرح دعوا از سوی تعداد زیادی از افراد ،مقرونبهصرفه جلوه میکنرد [.]3
دعاوی گروهی در زمینۀ جرایم علیه محیط زیست [ ،]82و جرایم زمینهساز یا تسهیلکنندة وقروع
سیل ،بهدلیل گستردگی بزهدیدگان آنها قابلیت طرح و پیشبینری دارنرد .لرذا مریتروان برا ایجراد
سامانههای دعوای گروهی و پیشبینی سازوکار قانونی آن ،اقامۀ دعوای گروهی را برهعنروان منشرأ
تعقیب دعوای حقوقی و اداری-انتظامی و همچنین عاملی برای آغاز تعقیب کیفری جرایم ناظر برر
رفتارهای مخاطرهآمیز زمینهساز وقوع سیل و تشدید نتایج آن به رسمیت شناخت .مزایای متعردد
اقامۀ دعوای گروهی نهتنهرا کراربرد روزافزونری را بررای آن در تعقیرب جررائم حروزهی ریسر و
رفتارهای مخاطرهآمیز ایجاد میکند ،بلکه عالوه بر آن ،میتوان نظاممندترین کنترل شرکلی نراظر
به این جرائم را به وجود آورد .اهمیت مشرارکت در پاسرخ بره جررائم در جامعرهی مخراطرهآمیرز
راهبردی است که جایگاه ویههای را برای ایفای نقش این اقامهی دعوا از سروی متضررران از سریل
اخیر فراهم میسازد .اثربخشی سازمانهای مردمنهاد در قالب دادخرواهی در جررایم علیره محریط
زیست ،میتواند از مخاطرات احتمالی ناظر به این محیط بکاهد [ .]2
بند ذ از مادة  3قانون مدیریت بحران کشور مصوب  8331بهعنوان یکری از وظرایف سرامان
مدیریت بحران کشور مقرر میدارد «توسعۀ مشارکت های مردمی برای تقویت مردیریت بحرران
جامعه محور و ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه از طریق برنامهریزی و همراهنگی بررای آمروزش،
سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمی ،نهادهای غیردولتی ،فدراسیونهای ورزشی،
نیروهای داوطلب مردمی و بخش خصوصی در مدیریت بحران ،تردوین سرازوکارهای حمرایتی و
تشویقی جهت آموزش و ارتقای آمادگی مردم در برابرر بحرران» .بردیهی اسرت کره حمایرت از
مشارکت مردمی پس از وقوع بحرانهایی چون سیل لزوماً نباید به ارائۀ کم منتهی شود ،بلکه
در قالب آن میتوان مجرای شکایت کیفری را نیز فراهم آورد.
پاسخهایترمیمی-جبرانیبهمخاطراتمحیطیدرسیاستکیفری 

شبینی
.5پی 

امروزه جنبۀ نوینی در مجازات دهی به عوامرل مخراطرات در حقروق کیفرری مطررح اسرت کره
بهموجب آن ،بهجای تأکید صرف بر مجازات و حرذف مجررم ،نسربت بره درگیرر کرردن وی در
جبران خسارت اقدام شود .در این زمینه ،امروزه مجازاتها بهسمت التیام بخشی پرس از وقروع
جرم سوق یافتهاند .از اینرو ،در سیالب اخیر در استانهای مختلف از جمله فارس و خوزستان،
آنچه در وهلۀ اول برای آسیبدیدگان مهم است جبران خسارت است .عمومراً جبرران خسرارت
نیز با توجه به اینکه برخی از عوامل مؤثر در وقوع یا گسترش نتایج زیانبرار خسرارات ،نهادهرای
دولتی هستند و همچنین نظر به اینکه دولت متولی بیتالمال است و در بودجه نیرز بررای ایرن

986

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،6شمارة  ،3پاییز 8331

موضوع ردیف خاصی پیشبینی شده است ،دولت متولی جبران خسارت است .زیر سریل رفرتن
حدود  830هزار هکتار از اراضری کشراورزی اسرتان خوزسرتان و خرارج شردن آنهرا از شررایط
برداشت نشان میدهد که حجم خسارات دامنۀ متفاوتی دارد.
اگر خسارات کالن و عمومی باشد ،با توجه به مواد  8و  88قانون مسوولیت مدنی و مواد  391و
 338قانون مدنی دولت یا متصدی مربوط ،مسوول جبران خسارات بره حسراب مریآیرد .بنرابراین
دولت و مدیریت شهری افزونبر اینکه ملزم است از محل بودجۀ قانونی استفاده کند ،از ظرفیتهای
ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشوری نیز بهره خواهد گرفت .کوتاهی در اقدامات
پیشگیرانه و مهار بالیای طبیعی ،نقص در اجرای قوانین ،قصور در نظارت برر سرازههرا و کنتررل و
ایمنسازی مسیلها برای مقابله با سیالب از جمله مواردی است که برخی نهادها را ملزم به جبران
خسارت میکند؛ اما در مواردی که سراختوسراز غیرمجراز و بردون پروانره در حرریم رودخانره یرا
محلهای غیرقانونی و ممنوع انجام گیرد و سرازه در اثرر حروادث غیرمترقبره از برین بررود ،افرراد
زیاندیده ،استحقاق دریافت خسارت و غرامت را ندارند .اما اگر مجروز سراخت صرادر شرده باشرد،
مرجع صدور پروانه باید پاسخگو باشد .چون شهرداریها مرجع صدور پروانههای ساختمانی و پایان
کار هستند ،باید کنترل مقاومت ساختمانها در برابر سوانح طبیعی را به دستگاههای صرالحیتدار
مانند نظام مهندسی یا شرکتهای کنترل طراحی بسپارند؛ در غیر اینصرورت قصرور اداری تلقری
میشود .بهطور کلی مسوول کسی است که در نتیجۀ تقصیر او ضرر به وجود آمده است.
با اینحال ،نبود قانون ویههای که ناظر بر نحوة رسریدگی بره خسرارات و قصرور در حروادث
طبیعی مانند سیل باشد ،به تشتت عملی و بیضابطگی منتهی خواهرد شرد و وضرعیت جبرران
خسارت را با چالشهایی مواجه خواهد کررد .بره همرین دلیرل در حرال حاضرر نروعی تکلیرف
اجتماعی مبنی بر بیمه کردن اموال و خانهها در چنین حوادثی مطرح خواهد شد ترا در حالرت
ضعف کنونی مقررات جبرانی ،حداقل بتوان در زمینۀ جبران خسارت و مساعدت به سیلزدگان
به بیمهها مراجعه کرد.
جهگیری 
نتی 
سیاست کیفری جهتگیریهای کالنی است که در مقررات کیفری و از طریرق پریشبینری جررم،
مجازات و رسیدگی نسبت به برخی رفتارها ترسیم میشود .امروزه بیشتر جرایم و رفتارها از نروعی
افتراقی شدن سیاست کیفری بهرهمند مریشروند .بردیهی اسرت کره در رفتارهرای مهمری چرون
رفتارهای زمینهساز انسانی در وقوع نتایج زیانبار در وقوع سیلها نیرز اهمیرت افتراقری و یرا ویرهه
شدن ی سیاست کیفری اهمیت مضاعفی دارد .سیاست کیفری افتراقی نسبت به جرایم مرؤثر در
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وقوع سیل یا تشدید نتایج آن از برخی اصول و معیارهای متعرارف حقروق کیفرری سرنتی عردول
میکند حمایت پیشدستانه و پیشگیری از چنین وقایعی ،مستلزم آن است کره دربرارة رفتارهرای
مجرمانه با لحا اصطالح مخاطره و احتمال وقوع در آینده اقدام به جررمانگراری شرود .برهمنظرور
ترسیم سیاست کیفرری ویرهه و متمرایز دربرارة وقرایعی چرون سریالبهرا مقتضری اسرت کره از
کارشناسان دانش مخاطرات هم در سیاستگذاری کیفری و هم در تعقیب رفتارهای مرؤثر در وقروع
سیالب استفاده کرد؛ زیرا استفاده از این کارشناسان میتوانرد راهکرار مهمری باشرد کره در عرین
تأمین اقتضائات دانش مخراطرات ،در زمینرۀ حمایرت حرداکثری از آسریبدیردگان آینردة واقعرۀ
سیالبها و همچنین آسیبدیدگان واقعی بعد از وقوع آنها مؤثر واقع شرود .در ایرن مقالره فرضریۀ
اثباتشدة ناظر به مطالعۀ موردی سیالبها در خوزسرتان و فرارس نشران مریدهرد کره سیاسرت
کیفری بهشکل ت بُعدی نمیتواند بهطور جامع اهداف حمایتی خرود در برابرر مخراطرات متعردد
احتمالی را محقق کند .در این زمینه ،اقتضای عملکرد فرارشرتهای نیراز ویرههای را بره مالحظرات
برخاسته از دانش مخاطرات به وجود میآورد و میتوان از طریق این نگرش میانرشته ای سیاست
کیفری و دانش مخاطرات ،در عین حمایت حقوقی ،کاهش خسرارات جرانی و مرالی در اثرر وقروع
حوادث طبیعی مانند سیل را موجب شد .در راستای این اهداف ارزشمند ،ممکرن اسرت قانونگرذار
در تعیین کیفرهای متناسب به خطا برود و از ایرن حیرث ،در اجررای نروع کیفرهرای افتراقری برا
چالشهای مختلفی روبهرو شود .از اینرو با توجه اهمیت روزافزون جرایم زمینهساز وقروع سریالب
یا جرایم تشدیدکنندة نتایج زیانبار آن ،میتوان جررمانگراری رفتارهرا و تصرمیمات مخراطرهآمیرز
مسوونن ،مانند تجویز تجاوز به بستر رودخانه و ساختوساز در مسیلهرا را پیشرنهاد داد .در ایرن
قالب ،اصول مهمی چون اصل احتیاط نوعی جهتگیری مشخص بررای تعیرین کیفرهرای مررتبط
ایجاد میکنند و از این حیث ،پاسخهای کیفری نیز درصددند با بازدارندگی و کاهش تکررار جررایم
مسوونن ذیصالح در تصمیمگیری دربارة زمینههای وقوع سیالب یا قصور آنران در پیشرگیری از
این وقایع ،اهتمامی جدی دربارة اعاده وضع به حالت سرابق و جبرران خسرارت اتخراذ شرود .ولری
تصویب روزافزون قوانین مرتبط نباید سیاست متشتتی را برای قانونگذار در پی داشته باشد و نروع
پاسخها بدون توجه به مطالعات کارشناسیشده و توجه به عقالنیت محوری تعیین شوند .از ایرنرو،
میتوان تعریف دامنۀ مخاطرات و رفتارهای زمینهساز آنها و همچنین سراختار پاسرخدهری و نروع
تدابیر متناسب با آنها را با استفاده از نظرهای متخصصان دانرش مخراطرات تردوین کررد و از ایرن
طریق بر دقت مقررات کیفری افزود .از این نظر ،پیشبینی جبرران آسریبهرای ناشری از حروادث
قهری در باب موجبات ضمان از قانون مجازات اسالمی  8339از سوی بیتالمال ،اصالح و تصرریح
دقیق به جرم مقرر در مادة  93قانون مدیریت بحران مصوب  8331مبنی بر تعیین نوع پاسخهرا و
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اصطالح مجرمانه و همچنین جرمانگاری صریح کوتاهی نهادهرا در زمران قبرل از وقروع سریل (در
قالب از بین بردن بستر رودخانهها و مسیلها) و اقدامات کارشناسینشدة حین و بعد از وقوع سریل
پیشنهادهای مهم این مقالهاند .برای مثال میتوان مادة  303قانون مجازات آلمان را بهعنروان یر
الگو مدنظر قرار داد که بر اساس بند ی این ماده « هرکسی که باعث جاری شردن سریل شرود و
در نتیجۀ آن جان یا تمامیت جسمانی شخص دیگر یا سایر اموال باارزش متعلق بره دیگرری را در
معرض خطر قرار دهد ،به حبس از ی تا ده سال محکوم خواهد شد».
منابع 
[ .]8اس.ریگاکاس ،جورج (« .)8330جامعۀ خطر و جرمشناسی سنجشی :جنبههایی برای یر
گفتمان انتقادی» ،ترجمۀ افشین عبداللهی ،فصلنامۀ مطالعات بینالمللی پلیس ،سال  ،3ش
 ،83ص .827-879
[ .]9آقابابایی ،حسین (« .)8330امنیت ،آزادی شخصی و مدیریت خطر جرایم امنیتی» ،ضمیمۀ
فصلنامۀ تحقیقات حقوقی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،یادنامۀ شادروان دکتر رضا
نوربها.
[ .]3دلماس مارتی ،میرِی ( .)8333نظامهای بزرگ سیاست جنایی ،ترجمۀ علیحسرین نجفری
ابرندآبادی ،چ  ،9تهران :میزان.
[ .]3حاجیدهآبادی ،احمد؛ و سلیمی ،احسان (« .)8333اصول جرمانگراری در فضرای سرایبر»،
فصلنامۀ راهبرد ،ش  ،10ص .68-11
[ .]2رمضانی قوام آبادی ،محمدحسین (« .)8330پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطری در
پرتو اقدامات سازمان های غیردولتی در نظام حقوقی ایران» ،مجلۀ حقوقی دادگستری ،سرال
 ،72ش  ،72ص .833-992
[ .]6طهماسبی ،علی(« .)8333مطالعۀ تطبیقی شرایط دعوای گروهی در حقوق آمریکا و کانادا؛
آموزههایی برای حقوق ایران» ،فصلنامۀ پهوهشهرای حقروق تطبیقری ،دورة  ،81ش  ،3ص
.823-872
[ .]7عالی پور ،حسن ( .)8313جرایم ضد امنیت ملی ،تهران :خرسندی.
[ .]1فروغی ،فضل اهلل؛ و ایرانی ،امیر (« .)8337بازشناسی معیارمدار از تحونت ارکان رفتارهرای
مجرمانۀ مخاطرهآمیز» ،فصلنامۀ مدیریت مخاطرات محیطی ،دورة  ،2ش  ،9ص .833-862
[ .]3قاسمی ،محمدعلی («.)8311جامعۀ ریس و اهمیرت آن بررای مطالعرات اسرتراتهی »،
فصلنامۀ مطالعات راهبردی ،دورة  ،89ش ،32ص .97-37

جهتگیری سیاست کیفری برمبنای دانش مخاطرات...

983

[ .]80قرهخانی ،محسرن؛ و ماجردی ،زهررا ( .)8332راهنمرای جرامع طراحری و پیرادهسرازی
چارچوب مدیریت ریس  ،آتینگر.
[ .]88کولیور ،ساندرا؛ و آقرایی ،علریاکبرر (« .)8373آزادی ،حرق و امنیرت» ،مجلرۀ فصرلنامۀ
مطالعات راهبردی ،دورة  ،3ش  ،80ص .877-839
[ .]89مهدویپور ،اعظم؛ و شهرانی کرانی ،نجمه (« .)8333امنیتی شدن جرم شناسی :راهبردها
و آثار آن بر حقوق کیفرری» ،دو فصرلنامۀ پهوهشرنامۀ حقروق کیفرری ،دورة  ،2ش  ،8ص
.823-811
[ .]83قاسمی حامرد ،عبراس؛ و فرالح ،آرزو (« .)8333دعروای گروهری و ترأثیر آن برر حقروق
مصرفکننده» ،فصلنامۀ دیدگاههای حقوقی قضایی ،دورة  ،83ش  ،62ص .13-899
[ .]83مندنی ،اسالم ( ،)8333سیاست جنایی امنیتمدار و نظام کیفری حقوق بشر ،تهران :مجد.
[ .]82محسنی ،حسن؛ غفار فارسانی ،بهنام؛ و شوشینسب ،نفیسه (« .)8338دعراوی جمعری و
نقش آنها در احقاق حقوق مصرف کنندگان» ،فصلنامۀ پهوهش حقوق خصوصی ،دورة  ،8ش
 ،8ص .827-819
[ .]86مقیمی ،ابراهیم ( .)8333دانش مخاطرات (برای زندگی با کیفیت بهترر) ،چ دوم ،تهرران:
انتشارات دانشگاه تهران.
[ .]87مقیمی ،ابراهیم ( .)8336چرا دانش مخاطرات (دانش مخراطرات امرری فطرری اسرت) ،
فصلنامۀ مدیریت مخاطرات محیطی ،دورة  ،3ش  ،8ص .8-7
[ .]81مقیمی ،ابراهیم (« .)8333چرا مخاطرات (( ،)8تعریف و ضررورت)» ،فصرلنامۀ مردیریت
مخاطرات محیطی ،دورة  .8ش  ،8ص .8-3
[ .]83نجفی ابرندآبادی ،علی حسرین( .)8339تقریررات درس جررمشناسری (از جررمشناسری
انتقادی تا جرمشناسی امنیتی) ،دورة دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشرکدة حقروق
دانشگاه شهید بهشتی.
[20]. Hudson, Barbara (2003). Justice in the Risk Society; Challenging and Reaffirming Justice in Late Modernity, Opcit, P: 46.
[21]. Luhmann, Niklas. (1993) Risk: A Sociological Theory, New York: Aldine/de
Gruyter.
[22]. Mythen, Gabe, (2014). Underestanding the Risk Society, Risk, Security and
Justice, Palgrave Macmillan publication, London, P: 12.
[23]. Simester, Andrew & von Hirsch, Andrew . (2011). Crimes, harms, and
wrongs: On the principles of criminalisation, Oxford: Hart.

