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چکیده
 یهرا  تیر حمانظرر  مقررات کیفری از مشناسی  آسیب وی دانش مخاطرات برمبناسیاست کیفری  یها یریگ تحلیل جهت ،قالهماین  هدف

ترأمین سرالمت در    ۀدغدغر دانش مخراطرات برا   نتایج آن پس از وقوع است.  ةدکنندیتشدساز سیل و  زمینهپیشگیرانه و جبرانی از عوامل 
در  نو قانونگرذارا تدریج اهمیت یافتره اسرت    بهطور خاص  طور عام و سیاست کیفری به آمیز، در علوم جنایی به مالی مخاطرهتبرابر وقایع اح

، زمینره در ایرن  . انرد  برآمرده  و وقرایع  میجررا احتمالی ناشی از برخری   هایآیندگان درصدد مقابله با تهدید مقام تدوین قوانین جامع برای
افرراد و   برر محیطری   زیست وقایعاحتمالی  یها نهیهز تا ازترسیم کند را  ییها یریگ جهت، ها مجازاتوضع آید تا با  می رقانونگذار درصدد ب

قبرل   یهرا  مراقبت ایشناسی، یعنی حفظ و ارتقای سالمت محیط و انسان و تالش بر دغدغۀ مخاطرهچنانچه بر این اساس،  اهد.بک جوامع
کره   ییهرا  البیسر وقروع   .و محیط زیست به عمل آورد  را از انسانحمایت حداکثری  توان یم ،شودسیاست کیفری وارد  ةاز وقوع، به حوز

، بریش از پریش ضرعف مقرررات      شرده بارشران تشردید    فاجعهنتایج  ،و اقدامات ضعیف نظارتیعوامل انسانی در اثر  ،بنا به نظر کارشناسان
ی مالحظرات دانرش مخراطرات، بره چره شرکلی و در چره        برمبنا اساسی مقاله این است که سؤال .کیفری و سیاست کیفری را نشان داد

حاضرر   ۀروش مقالر  .کررد لحرا    متناسب با این رفتارها کیفری یها پاسخو   البیسساز وقوع  زمینه میجرااین دانش را در  توان یمابعادی 
سریالب اخیرر در    ۀویرهه در زمینر   هعملی ب یها مثالمنابع مختلف،  ۀمطالع . برای این کار، ضمنتحلیلی است -با ابزار توصیفی یا کتابخانه
داده نشران   ی مالحظات دانرش مخراطرات  برمبنایفری سیاست ک شناسی آسیب ۀدر نتیجدر نهایت  .بررسی شده استو شیراز  خوزستان
گرفته تا پاسرخ بره ایرن رفتارهرا و همچنرین ترسریم سراختار         زا مخاطرههای انگاری رفتار جرماز  که در ابعاد مختلف حقوق کیفری، شده

 ،مسروونن  رفتارها و قصورداده،  خر یها البیسبنابر مطالعات، در  زیرا؛ نش مخاطرات اولویت راهبردی داردمتناسب با آن، ورود و لحا  دا
لی وقبر م یهرا  پاسرخ  انگراری نشرده و   در مقررات جررم  هااین رفتار که اساسی داشتهنادرست تأثیر گیری  تصمیمدر تغییر محیط زیست و 

در  بایرد ، انسرانی باشرد   و مرد، عادننره  اکه یر  سیاسرت کیفرری همزمران کار    برای اینرو  از این .برای آن به رسمیت شناخته نشده است
، گوناگونی مجرمان و تفاوت شرایط ارتکراب برزه از   در وقوع سیل مؤثر میجرابینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری متناسب با تنوع  پیش

جامعره را مردنظر قررار    در برقرراری عردالت    ر، یعنیها بهره جوید و همواره هدف اصلی سیاست کیفری برت انواع و مقادیر مختلف مجازات
برخری از   .سروق پیردا کنرد   دیرده   آسریب دیردگان   جبرران خسرارات برزه    سرمت  ات کیفری باید بهمقرر یها پاسخ دیگر آنکه ۀجینت .دهد
یا صندوق تأمین خسرارت یرا برا    المال  و حمایت یا جبران خسارات آنها از بیت دهد یماشخاص و جامعه پس از وقوع سیل رخ  یها بیآس

وقروع سریل    یهرا  نره یزماینکه برخری از  با توجه به  بر آن، افزون .کندگر  ری را توانمندتر جلوهسیاست کیف تواند یمهمکاری دولت و بیمه 
 یاسرتگذاری در س علمی شناسیمخاطره کارشناسان نظر جلب با توان یم ،ردیگ یمصورت  ها رودخانهظت قانونی از بستر فمحانبود دلیل  به
 ین حوادثی باشد.چن وقوع از انهریشگید پکرکار یتتقو آن هدف که کرد ینتدو را کیفری مندنظام قوانین ،یفریک

 .سیلسیاست کیفری، انگاری، جبران خسارت، حمایت و پیشگیری، دانش مخاطرات،  جرمکلیدی:هایهواژ
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 مقدمه

علروم در   گرر یدآن را جدا از  توان ینمرو  نیاسالمت دانست؛ از  ةندیجوعلم  دیبارا  یشناس مخاطره

، اقتصراد،  اتیاضر یر، فلسرفه،  ایر جغرافاز  یریر گ بهرره نرافع برا    یدانشر  مثابۀ به علم نیانظر گرفت. 

 یهرا  دهیر پد ییفضرا علرم هرم بره نظرم      نیر ا. کنرد  یمر علوم خود را توانمنرد   گریدو  یشناس روان

دانرش مخراطرات   .توجره دارد  یو یزنردگ  طیمحو هم به انسان و  دهیپدهم به خود  ،زیآم مخاطره

 ،بره تعبیرری   .دشرو  یمر توانایی بشر در تبدیل فکر بره عمرل نیرز تعبیرر     به بر درک مفهومی  افزون

گرفتره در خصروص آن یرا واکرنش مرردم، دولرت و        چگونگی تفسیر مخاطرات و اقردامات انجرام  »

 یا جامعره ک مخاطرات از در.[86]« حکایت از درک مخاطرات توسط هر ی  دارد حکومت به آن

شرکلی روزافرزون گسرترش یافتره      ان درک مخاطرات بهایر ۀدر جامعدیگر متفاوت است.  ۀبه جامع

جرایگزینی اقردامات مناسرب و در نهایرت انتخراب       ةارزیابی خطر، مطالعره و پرهوهش دربرار    است.

رویکرد مبنایی در دانش مخاطرات دانست. سه عامل مهم  توان یمبهترین اقدام در برابر مخاطره را 

را  هرا نوع و میزان توجره بره خطر  در معرض آن ادراک مخاطره یعنی ترس، شناخت و قرار گرفتن 

مختلفری   یهرا  جنبهامروزه رفتارهای متعددی در جامعه وجود دارند که  .دهند یمتحت تأثیر قرار 

انگراری قررار    موضروع جررم  آنهرا  بیشرتر  . دهند یمرا در معرض خطر قرار داده و  ها انساناز حیات 

ر گرفته است. این رفتارها، گاه به صرف اینکه مجازات نظ و قانونگذار برای آنها مجازات در اند گرفته

 ۀمهرم دیگرر در مقالر    ۀلومسر  دنبال دارنرد.  بهتوجهی را در آینده شایان  های، آثار و تهدیدشوند یم

معنای اقدامات واکنشی رسرمی اسرت    به . این اصطالحگردد یبازم سیاست کیفریحاضر به مفهوم 

مسرتقیم   غیرصورت  سعی دارد بهو  شوند یمه به آن اعمال که فقط از جانب دولت و نهادهای وابست

نتایج ناشری   ةکنند تشدیددنیل وقوع یا بیشتر  ها البیسوقوع  در .پیشگیری کند میجرااز ارتکاب 

ان و شهر شریراز  خوزستدو سیل  یها یدگیرساز آنها به اقدامات نهادهای دولتی مرتبط بوده و در 

را  یا یفرر یکاست. لذا اینکه دولت در مفهوم عام، چه سیاست  سیدهرکارشناسان  تأییدبه این امر 

مفصلی است کره برخری   علیه خود به رسمیت شناخته یا باید به رسمیت بشناسد خود محل بحث 

بررای  ، یکری از دنیرل دیگرری    بانتوضیحات با وجود  .شود میمقاله اشاره  نآن در ای یها جنبهاز 

تهدید نهفته است و  ةواژآن است که در مفهوم مخاطره  کیفریمحوری با سیاست مخاطرة ارتباط 

؛ دانشری کره دارای   [81] کنرد  یمر مجرد فرض کردن وقوع آن ضرورت دانش مخاطرات را توجیره  

بنرد   موجرب  بره . [87]« مخراطره را دارد بینی  نظریه، روش و تکنی  است و توانایی ردیابی و پیش

پدیرده  » :مخاطره چنین تعریف شرده اسرت   8331ب مصو ن کشوراقانون مدیریت بحر 3 ةالف ماد

امنیتی و اجتماعی( که در صورت وقوع در محریط یرا    -جز موارد نظامی طبیعی یا کنش انسانی )به
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 را گرر ید مهرم  ارتبراط . «شرود  بار خسارت حادثه و بحران  ی به لیتبد تواند یم ریپذ بیآس ۀجامع

 درمثرال   عنروان بره شراهد برود.    یمر یاقل عیوقرا  دیدر تشد یدر موارد دخالت عوامل انسان توان یم

 رازیو شر  خوزسرتان متعدد از جمله  یدر شهرها 8331 نیفرورد لیس حاضر، ۀمقال یدمور ۀمطالع

چنرین  انسرانی  مسببان حقوقی کیفری با ۀ مقابلدانش مخاطرات و  انیتنگاتنگ م تباطراز ا یحاک

د از متضررران از ایرن وقرایع حمایرت     چنانچره بنرا باشر   اساسی آن است که  سؤانتوقایعی است. 

و آیا این مالحظات در شود این حقوق کیفری ترسیم  یسیاست  یریگ جهتحقوقی کرد باید با چه 

 یهرا  وهیشر معنرای   سیاسرت کیفرری بره    حقوق کیفری کنرونی کشرور مرا وجرود دارد یرا خیرر       

ای خود مفهوم جررم و  جرم تعریف و بیان شده است که در قالب اجز در برابردولتی   ةکنند سرکوب

، سیاسرت  شناسری  مخاطرهبه مالحظات  نظربا . شود یمدولت و قانونگذاری کیفری مرتبط را شامل 

تا برای اثربخش بودن خویش به دانش آینده محوری چون دانش مخاطرات  شود میناگزیر  کیفری

 - عینیرت یابنرد   که قرار است در ی  زمان و مکان هاییدر برابر تهدیدتوسل جوید و از این حیث 

پاسخ حقوقیِ کیفرری را  مؤثرترین  -شیراز و اهواز یشهرهامانند وقوع سیل در اثر باران معمول در 

جامعرۀ  سازی  ایمنبرای  ،کیفریتدارک ببیند. همنشینی و پیوند میان دانش مخاطرات و سیاست 

فررض و برا    برمبنرای ایرن   اساسی پرهوهش حاضرر اسرت.   فرضیۀ ملی و فراملی در برابر مخاطرات 

مقابلره برا   موجرب   آنها رسید که التزام به ییها یریگ جهتبه  توان یممقررات کیفری همۀ بررسی 

 .خواهد شد سالمت انسان و محیط زیست در برابر یمجرااحتمالی برخاسته از برخی  یها نهیهز

انرد   فهمبر این اساس، تالش بر تحلیل آن دسته از مصادیقی است که برمبنای مخاطره قابل 

برا بررسری مقرررات    و برایشان مجازات تعیرین کررده اسرت.    و قانونگذار به آنها وصف جرم داده

اخیرر   یها البیسچون  چشمگیر یها بیآسدر وقایع دارای نتایج و  دریافت که توان یممختلف 

و  یرت امن یشرگیری، پ هردف  برا  قانونگرذار  دارمر ریسر   یا محور همخاطر نگاه و شیراز، خوزستان

 ینا با .استکمرنگ  یاربس یفریک ینجبران خسارت در قوان یندر کاهش آنم و همچن یتحما

 انگراری جررم نوع  ی،قانون ادبیات نوعی قالب در را کیفری استیابعاد س ترین مهم توان می یهفرض

. گذاشرت  بحرث  به یفریک مقابلۀدر  یربناییز های یاستس و یدولت یانمتول های تصمیم و افعال

در  مرؤثر اقردامات   یحصرح  بینری پریش آن است کره برا    کیفری سیاست ینهدف ااساس  ینبر ا

 ایمنی، امنیت و نظم عمومی جامعه را دادن چنین وقایعی،  رخ صورت در یل،چون س یمخاطرات

.کندبرقرار 

روشوچارچوببحث

ند بره  درصردد نویسرندگان   سرو   تحلیلی اسرت؛ از یر   –روش اتخاذی در این پهوهش، توصیفی
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و از سروی دیگرر پرس از    بپردازنرد  وصیفی از کلیت مقررات و مباحث حقروقی موجرود   بررسی ت

در ترسریم سیاسرت کیفرری     مرؤثر  یها یریگ جهت ،شناسی آنها تحلیل جزئیات قانونی و آسیب

 شناسری  مخاطرهازآنجا که . را معرفی کنندی دانش مخاطرات نسبت به حادثه سیل برمبناجامع 

سیاسرت کیفرری در مقرررات مختلرف مبتنری برر        ،[86] اردپیشرگیری د  و ینر یب شیپ ماهیت

رخدادها یا تشدید نتایج آنها پرس  این انگاری، حمایت، جبران خسارت و پیشگیری از وقوع  جرم

 شناسری شرود.   آسریب بازبینی و مؤثری شکل  بهبا الهام از دانش مخاطرات  تواند یم، وقوعشاناز 

قرانونی   یهرا  یکاسرت و شریراز، برا نظرر بره      در خوزسرتان  8331موردی سیل فروردین مطالعۀ 

شکل پیمایشری   بهو در مواردی  ردیگ یمصورت نهادهای قضایی در برخورد کیفری با این وقایع 

 قضایی محاکم خواهد بود.رویۀ نظر به  با و

مخاطراتبردرسیاستکیفریناظرحمایتینگاه.8

 ،شرود  یمر مقتضری و نزم ارزیرابی    ،آمیز همخاطر یها هیرودر برابر در ابتدا بدیهی است که آنچه 

آمیرز،   مخراطره  ۀجامعر گسرترده و احتمرالی اسرت. در     یهرا  سر  یرحمایت از جامعه در برابرر  

 تیر امن نیتضرم موجرب آن   بره که  شود یمنوعی به کارکرد اصلی و مهم تبدیل  بهگرایی  حمایت

حقروق   فیوظرا از  الیو مخراطرات احتمر   ها س یردر برابر  تیحماو  یفرد یها یآزادجامعه و 

 یهرا  اسرت یسیکری از   ،محرور برودن   حمایرت سراختار   .شرود  میتلقی مخاطرات بر کیفری ناظر 

ترسیم و تصویب قوانین مرتبط را تحت ترأثیر   یندهایفراهمۀ محوری در حقوق کیفری است و 

اخیرر در شریراز و    یهرا  البیسر محرور برودن و برا توجره بره       . در قالب این حمایتدهد یمقرار 

محریط زیسرت    و دیردگان  برزه اذعان برر حمایرت از    ،مقرراتهمۀ بررسی  ۀجینت، باید زستانخو

حمایت  جامع پیش از وقوع باشد. یها تیحمادیده در صورت وقوع و مقررات جامع برای  آسیب

چنین به رسمیت شناخته شرده   3مادة بند ح در  8331در قانون مدیریت بحران کشور مصوب 

هرای جبرران خسرارت نظیرر      ایجراد و ارتقرای روش   بررای هدایت و حمایت   ،یزیر برنامه»: است

 یهرا  صرندوق مالی و سرازوکارهای تشرویقی، تسرهیالت ویرهه و      یها تیحما، ها مهیباستفاده از 

از آنجا که گاه هیچ عامل انسرانی در وقروع مخراطرات محیطری      «.حمایتی در چهارچوب قوانین

در برابر این مخاطرات برر سرازوکارهای حمرایتی    ه ک، مقتضی است ردیگ ینممانند سیل صورت 

و وظرایف نهادهرای مختلرف دولتری،      هابا ترسیم دسرتور  تواند یم. سیاست کیفری ورزیدتأکید 

برا بره رسرمیت     تروان  یمر  هادر ضمن تبیین ایرن دسرتور   .این حمایتی بودن باشدارشادکنندة 

 .کررد  اقردام این رویکرد حمایتی بینی جامع  پیش برای ،شناختن ضمانت اجرا برای این مصادیق
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 مقابله با اقدام 8یند حقوقیاکه سازوکار و فر رسد یمحمایتی بودن مقررات کیفری زمانی به اوج 

و در ایرن راسرتا نهادهرای    شده دیدگان ناشی از سیل نیز مشخص  آسیببرای حمایت از  نکردن

 بینی شود. پیشحمایت، یند اجرایی افر مثابۀ به  تیحماو انواع  ها پاسخمتولی تا نوع 

مصروب   سریل  هرای قانون پیشگیری و مبارزه برا خطر محوری در کنار پیشگیری در  حمایت

و وزارت  هرا  یشرهردار ترک عمرل نهادهرای دولتری     دهندة است که نشان مهمیرویکرد  8331

 ایرن قرانون   8 ةمراد موجرب   به. استاقدام در راستای وظایف مقرر در این قانون در زمینۀ کشور 

کشرور   وزارت ،بهداشرت عمرومی   نیترأم سریل و   هایمنظور حفظ جان و مال مردم از خطر هب»

اصرالح و   اقردامات نزم را بررای حفرظ و    ۀکلیر   ،مکلف است بالفاصله پس از تصویب این قرانون 

اراضری و   ۀکلیر برگرردان و کشریدن کانرال فاضرالب بره عمرل آورده و از        سیلاحداث مسیل و 

حقروقی   متعلق به دولت و مؤسسات یا اشخاص اعم از حقیقی و یرا  یها ساختمان ومستحدثات 

تعررف یرا    نمروده و  اسرتفاده  باشدمنظورهای مذکور ضرورت داشته  نیتأمدر هر نقطه که برای 

مرورد   هرای  اراضی و مسرتحدثات و سراختمان   ،تمل  نماید. در نقاطی که شهرداری وجود دارد

شرهرداری   ر شرهرداری قررار خواهرد گرفرت ترا     کشور در اختیرا   تصرف یا تمل  از طرف وزارت

 .«ترتیب مقرر در این قانون بپردازد بهخسارت مربوط را 

برای مبارزه با خطر » :مقرر شده است 2 ةمادنگاه حمایتی در این قانون تا بدانجاست که در 

های دولتی مکلف هسرتند   و سازمان ها وزارتخانه ،سیل و سایر حوادث طبیعی در سراسر مملکت

 ی ازعنروان یکر   بهدخالت وزارت کشور «. دهند وزارت کشور قرار اریاخت درامکانات خود را  ۀلیک

یکی از مواد مهم دیگر  .دهد یمآینده را نشان  یها لیسنهادهای حساس کشور حمایت در برابر 

 ،زای سریل اسرت   مخاطرهوضعیت  در خصوص محور حمایتی نگرش برمبنا که نیازمند بازنگری

نقلیره برر اثرر     ۀوسریل هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یرا  » موجب این ماده به. ستا 230 ةماد

 نبرود بردیهی اسرت کره     .«وجود آید، ضمان منتفری اسرت   عوامل قهری مانند سیل و طوفان به

بدیهی است، اما به نظرر   کامالًخصوص طرفین آسیب در شرایط سیل  ضمان به پرداخت دیه در

                                                           
مقررر داشرته اسرت کره     8333قرانون آیرین دادرسری کیفرری مصروب       883 ةمراد حمرایتی   دبرای مثال رویکر .8

ا تولیردی از قبیرل امرور تجرارتی، کشراورزی، فعالیرت       جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یر »
مگر در مواردی که حسب قرائن  ،ها و مانند آن ممنوع است های تجارتی و تعاونی ها و شرکت ها، کارخانه کارگاه

باشرد کره مضرر بره سرالمت، مخرل        یا این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانره  ۀاداممثبته،  ۀادلمعقول و 
نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطالع دادستان، حسرب مرورد از    امنیت جامعه و یا

آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. ایرن تصرمیم ظررف پرنج روز     
محروری  حمایت از امنیت، سالمت و نظم عمرومی جامعره    .«پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است

 .دهد یماست که مقام قضایی را به اتخاذ تصمیم قبل از اثبات جرم سوق 
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ل نسبت به چنین وقایعی نیازمند تصریح است، زیرا در نظام قضایی الما بیتکه حمایت  رسد یم

از . شود یمتردید نگریسته دیدة و همیشه به  استممکن  یسخت به ییها خسارتپرداخت چنین 

 .شودتقویت  بایدقانونی مادة دیدگان در این  آسیبالزام قانونی مبنی بر حمایت مالی از رو  این

دولتیهاومسئوالندستگاهآمیزیمخاطرهرفتارهاجامعانگاری.جرم2

سرالمت و ایمنری   بررای  اهمیت زندگی بشر تا بدانجاسرت کره رفتارهرا و تصرمیمات خطرنراک      

برا توجره بره اینکره     . همچنرین  شروند  یمر انگراری   جرمتدریج وارد مقررات کیفری و  اشخاص به

انگراری   جررم  تروان  یمر  ،دارنرد  پی درناپذیری  جبرانمخاطرات مختلف در صورت وقوع لطمات 

طرور جردی در مقرررات     بره رفتارها و تصمیمات مسوونن و کوتاهی برخی از نهادهای دولتی را 

 کیفری پیشنهاد داد.

انی مانند استاندار در مردیریت آب  تمسوونن اس، تصمیم نادرست ها رودخانهنکردن نیروبی 

 ،زیانبار در استان خوزسرتان وقوع سیل و تشدید نتایج  یها صحنهدر  نامناسب سدها و مدیریت

اقردامات  در شریراز نیرز    کیفرری ندارنرد.  مجرمانه و دارند که وصف حکایت از رفتارهایی همگی 

در دروازه قرآن یکی از دنیل اصلی وقوع سریل   ها آبتغییر محل خروج  درشهرداری  ةنسنجید

نداشرتن حجرم   : تناسرب  در شیراز چنین بیان شرده اسرت   علل وقوع سیل نیتر ممه اعالم شد.

گیر  آشغال ۀدریچدلیل گرفتگی  به، کم شدن مقطع ورودی کانال  احداثی ةسازسیالب و ظرفیت 

هرا، تغییرر در    شده، وجود ضایعات ساختمانی در مقاطع مختلف مسیل اصلی و سایر مسیل نصب

 .طراحینکردن آبریز، تغییر مسیر کانال و بازنگری  ضۀحومحیط طبیعی 

مرادة  در فصل موجبرات ضرمان از کتراب دیرات و در      8339می مصوب در قانون مجازات اسال

آن وقروع  کرد نهادهای دولتی پس از لعم اقدامات مجرمانه قابل مجازات اشخاص و به سیل و 283

وجرود   هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی بره »اساس این ماده  برپرداخته شده است. 

ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطررف کرردن    کس ، هیچشودآید و موجب آسیب 

آنها را داشته باشند و اگر سیل یا ماننرد آن، چیرزی را بره همرراه آورد ولکرن کسری آن را جرایی        

دار دیره اسرت و    عهدهنامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، 

تری قرار دهد ضرامن   جای مناسبمصلحت عابران در  اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت

کنشگران مسوول پرس از وقروع سریل تردوین شرده اسرت کره        بارة این ماده در 9 ةتبصر«. تنیس

عهرده   گونره حروادث را برر    ولیت اصالح یا رفع آثار ایرن وهایی که مس افراد یا دستگاه» اساس آن بر

بردیهی اسرت کره    «. باشند جام وظیفه، ضامن میتقصیر یا قصور قابل استناد در ان در صورتدارند، 

صرورت غیرعمردی و پرس از     معنای شمول مجازات دیه در جنایاتی است که به بهاین ضامن بودن 
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نیرز   راًیر اخاشرخاص کوتراهی افرراد و مسروونن اسرت.       دربارةو علت وقوع آنها  دهند یمسیل رخ 

 8331یت بحرران کشرور مصروب    در قرانون مردیر  مرتبط با پرس از وقروع سریل نیرز      انگاری جرم

مسؤولیت اجرای این قانون با بانترین مقام هر » این قانون 98ة ماد موجب به. بینی شده است پیش

و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسرط هرر    است( این قانون 9) ةمادهای موضوع  ی  از دستگاه

ل این قانون، وزیر کشور، رئیس ها و نهادهای مشمو و یا کارمندان دستگاه مسووننی  از مقامات، 

گرفتره را بره    گرزارش تخلفرات صرورت    انرد  مکلفسازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد 

ظررف   انرد  مکلفهای مزبور  های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیأت هیأت

هرای وارده   ن تخلرف و زیران  ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسربت میرزا    مهلت ی 

مصروب   قرانون رسریدگی بره تخلفرات اداری     (3)ة مراد « ک»ترا  « د» یبندهاهای  یکی از مجازات

قابرل توجره    انگراری  جررم  دهنردة  بسیار مهم دیگر که نشران مادة  .8«ندرا اعمال کن 07/03/8379

 93ة مراد  در ،ستاقانون مجازات اسالمی  283مادة و همسو با جرم مقرر در  و کوتاهی استقصور 

چنانچه فرد یا افرادی کره در راسرتای اجررای ایرن     »موجب این ماده  به .بیان شده استاین قانون 

در انجام وظیفه مرتکب تقصریر شرود و از ایرن     ،وظیفه و مأموریتی به آنها محول شده باشد  قانون،

 «.واهرد برود  حسب مورد موجب مسؤولیت مدنی و کیفری خ  صدمه و خسارتی حاصل شود،  حیث،

                                                           
ی  از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانره نیرز داشرته باشرد هیرأت رسریدگی بره         ر هرگاه تخلف هر8ة تبصر .8

  . کند می عمل اداریتخلفات  به رسیدگی( قانون 83) مادة مطابق اداری تخلفات

مطرابق   ،ها و نهادهایی که از شمول قرانون رسریدگی بره تخلفرات اداری خرارج هسرتند       دستگاه مورد ر در9ة تبصر
 د.شو مقررات مربوط به خود عمل می

بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات ی  نهاد، گزارش تخلف و عردم اجررای    صورت عدم پیش ر در3ة تبصر
 .شود ی ارسال مییتکالیف قانونی به مراجع قضا

هر ی  از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شرود   ر3ة تبصر
 عنوان تخلف اداری محسوب و بره شرش   ی یا اداری اعالم نکند این اقدام بهیصالح قضا و مراتب را به مراجع ذی

 .شود یت دولتی و عمومی محکوم متکرار به انفصال دائم از خدما در صورتسال انفصال موقت و  ماه تا دو 
مشمول ایرن قرانون در سرطوح مختلرف موظفنرد مصروبات و دسرتورات         یها ر هر ی  از مسؤونن دستگاه99ة ماد

اسرتانی و شهرسرتانی را     وزیر کشور، رئیس سازمان و رؤسای ستادهای ملی، مکتوب و در چهارچوب این قانونِ
ی کنرد و  یشده اجرا زمانی تعیین ةبازهای دستگاه مربوطه در  وانمندیامکانات و ت ۀکلینمودن   با تدارک و فعال

گزارش عملکرد خود را به رئریس سرازمان و رؤسرای سرتادهای مرذکور ارائره دهرد. عردم اجررای مصروبات و           
( ایرن قرانون   98) ةمادگزارش عملکرد، تخلف محسوب و مشمول احکام مندرج در  ۀارائدستورات مزبور یا عدم 

 .خواهد بود
غیبت غیرمجراز   در صورت( این قانون 80) ةماد( ذیل 3) ةتبصرهای عضو ستاد موضوع  تبصره ر نمایندگان دستگاه 

از جلسات در شرایط اضطراری )به تشخیص رئیس ستاد( به هیأت تخلفرات اداری معرفری و حسرب مرورد بره      
 .شوند انفصال از خدمات دولتی از پانزده روز تا ی  ماه محکوم می
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و صررف مسروولیت    شود ینمدر این قانون مشاهده  ها مجازاتکه صراحتی به نوع  شایان ذکر است

 توانرد  یمر دهی این موارد کوتاهی کره   فرایند مجازاتشفاف به اشارة معنای کالن و عدم  بهکیفری 

و  وزسرتان خاخیرر   یهرا  البیسر و مصادیقی از آن در  ال داشته باشدبناپذیری به دن جبرانلطمات 

 ،زیررا در عرین ابهرام   اسرت،   انگراری  جرماساسی این نوع ست، از ایرادات شیراز به آنها اشاره شده ا

 .خالف اصل قانونی بودن و شفافیت قانونی است

سمت کیفری کرردن   بهنوعی حرکت  توان یممبتنی بر اصل صدمه  انگاری جرمدر این قالب 

 ۀجامعر مهم این است که ازآنجا کره در   ۀنکتشاهد بود. گرایی را  اخالقبه اخالق و  نبودن پایبند

، از این حیرث ایرن   کند یماخالقی جایگاه کمرنگی پیدا  یها ارزشآمیز و دارای ریس ،  مخاطره

 و دارای نترایج زیانبرار احتمرالی برآیرد     یهرا  س یربا  مؤثرکیفری  ۀمقابلصدد در تواند یماصل 

. بره اعتقراد   شود تر پررنگاعی مرتبط با ریس  نیز خواهد شد که اخالق اجتمسبب بر آن  افزون

 [.3] اصل صدمه و سرزنش است تیرعا، انگاری جرمشرط  شیپ، میجرابرخی در برخی از 

 یهرا  دغدغره نتیجره گرفرت کره اصرل صردمه برا        توان یمطور کلی  بهمالحظات  برپایۀ این

رهای مضر و دارای نتیجه، به حاکم بر کیفرگذاری پیوند داشته و در عین توجه به رفتا پدرمآبانۀ

خطرناک نیز توجه ویهه دارد. از این حیث و با توجه به اینکه ریسر  معنرای    احتمانًرفتارهای 

 ۀدغدغر شناسی با  جرماحتمالی بودن را در بردارد و طرح این مفهوم در علوم مختلفِ مدیریت و 

مروارد   تروان  یمر ه اسرت،  آمیرز مطررح شرد    مخراطره مع مدیریت آینده و نگرانی برای آن در جوا

مهم دیگرر آن اسرت کره     ۀنکتاین دو مفهوم را به یکدیگر پیوند داد.  کوتاهی از سوی مسوونن

را  انگراری  جررم لزوم این و توجه به احتمال صدمه  انگاری جرمس  در یاشتراک میان توجه به ر

اوایل سال ر در اخی یها لیسکه پس از وقوع  . بدیهی استکند یمی اصل احتیاط تقویت برمبنا

قانونی یا چه قرانونی جررم اسرت.    مادة آن است که این رفتار براساس چه   دغدغه، اولین 8331

کره در اصرل تبعرات بسریار      ییقصرورها شده است که بسیاری از مصادیق سبب این سردرگمی 

 وهعرال  بره قانونی مجرمانه داشته باشرند.  مادة حداقل ی  ند، دار میجرادر مقایسه با  یتر نیسنگ

سازمان بازرسری از حیرث نترایج    شاهد بود که حتی ورود نهادهای مختلف دادستانی و  توان یم

مثرال   بررای  شرده بودنرد.   ها لیسشده بوده است و نه از باب رفتارهایی که خود مسبب این  واقع

برا   تواند یمموارد وقوع جان باختن برخی در حوادث سیل اخیر در شیراز، ورود دادستان  دربارة

اسراس   برر ؛ چراکه صورت گیرداز حیث قتل غیرعمد  8372قانون تعزیرات  686مادة مس  به ت

مبانتی یا اقدام به امری کره   احتیاطی یا بی بی ۀواسط بهمذکور در صورتی که قتل غیرعمد  ةماد

نظامات واقع شود، مسبب به حربس   نکردن سبب رعایت بهمرتکب در آن مهارت نداشته است یا 

اولیرای دم محکروم خواهرد     ۀناحیر ه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از از ی  تا س
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میان  زیادیآنها اختالف نظرهای  ۀتوسعکیفری که در  یها قانونکالن  یها مقررهحال این  .شد

سیاست کیفری جامع در زمان وقوع مخراطرات   ةکنند تضمین توانند ینمحقوقدانان وجود دارد، 

 د.نی به دنیل قصور انسانی باشمحیط

پیشگیریمحوریقانونگذاریکیفری.9

شایان کنونی، محورها و اقدامات  ۀجامعاساسی در  یها مخاطرهعنوان یکی از  بهسیل و وقوع آن 

 قرانون  3مرادة  مثرال در بنرد ج    بررای پیشگیری به رسمیت شناخته است. زمینۀ توجهی را در 

 ۀمجموعر پیشگیری و کراهش خطرر: بره    »است شده مقرر  8331مصوب کشور مدیریت بحران 

شررود کرره شررامل شناسررایی، شررناخت و تحلیررل مخرراطرات،     ترردابیر و اقررداماتی گفترره مرری 

همرین مراده بره    ث . همچنرین در بنرد   است «کارگیری مدیریت کاهش ها، الزام به پذیری آسیب

ها  بردها، رویکردها، برنامهمدیریت بحران: نظام حاکم بر راه» :شده است یا ههیوپیشگیری توجه 

و مرد  اکاربینی، پیشرگیری و کراهش خطرر، آمرادگی و پاسرخ       و اقداماتی است که با هدف پیش

در امرور  «. گیررد  ای صورت می صورت چرخه بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح، به

عنروان  برا  خاصری را  بحران نیز بند ژ این ماده تا آنجا به پیشگیری اهمیت داده است که سرتاد  

اسرت.  کررده  مقررر  بررای آن  « ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران»

هم در زمران وقروع ایرن    ، اشاره کرد که در زمان وقوع حوادث سیل سازمان مدیریت بحرانباید 

 قرانون  3 ةمثرال در بنرد م مراد    بررای اطرات و هم قبل از آن موظف به وظایفی شده است. خم

ارتقای توان شناسایی مخاطرات و درک خطرر حروادث و   » ،8331مدیریت بحران کشور مصوب 

هرای کراهش    اطلس ملی مخاطرات طبیعی و تدوین برنامره  ۀتهیسوانح در سطح کشور از جمله 

قبرل از مخراطره    ۀفر یوظعنوان یر    به« خطر حوادث و سوانح استانی جهت تصویب ستاد ملی

 ت بنرد اهمیت پیشگیری در بُعرد همکراری سرازمانی در    بر قانون  در این بینی شده است. پیش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریرق مؤسسرات وابسرته از    » :است شدهنیز تأکید  83مادة 

شناسی و مهندسی زلزلره، پهوهشرگاه ملری     المللی زلزله ژئوفیزی ، پهوهشگاه بین ۀمؤسسجمله 

 ةپهوهشرکد برا همکراری سرازمان هواشناسری )     .8: شناسی و علوم جوی موظرف اسرت   اقیانوس

های  تحقیقات، مطالعات و شبکه ۀتوسعهای علمی نسبت به  شناسی( و انجمن هواشناسی و اقلیم

در ابعراد   ...«.پیشگیری و کاهش خطرر حروادث و سروانح اقردام کنرد      ةدرباراطالعاتی تخصصی 

بر مشخص سراختن تکرالیف    ونافزدر مقررات کیفری  توان یمسیل  ةمخاطرمختلف و با نظر به 

موقرع، اقردام عملیراتی پیشرگیرانه، بره       بهپیشگیرانه مانند هشدار  هایدستورنهادهای دولتی به 

تشری  مساعی میان نهادهای متولی موضوع در قبل از وقوع سیل اشاره کرد. در قانون مدیریت 
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کری دیگرر از ابعراد    ی بینی شده اسرت.  پیشمختلفی  ۀرانیشگیپو تکالیف  هابحران کشور دستور

، خوزسرتان شریراز و   منراطقی ماننرد  در  8331نراظر بره سریل هولنراک اوایرل       ۀرانیشگیپمهم 

در موجب این نگرش، چنانچه متولیان دولتری امرور،    به. استپیشگیری کیفری مقررات کیفری 

لی به عرام  تواند یمشمول مجازات قرار گیرند، و مباشند این سیل مسوولیت کیفری داشته برابر 

 در آینده از سوی سایر مسوونن تبدیل شود.بازدارندگی از تکرار قصور  برای

محیطیدرسیاستکیفریجامعویبهمخاطراتدهیپاسخبینی.پیش4

دعوای گروهری   ۀاقامپذیرش روزافزون . 8است:  پذیر مهم تبییندستۀ این پاسخ جامعوی در دو 

نهراد در تعقیرب کیفرری     مرردم  یهرا  سرازمان الت دخ .9؛ رسان آسیب یها تیفعال دربارة کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری مصروب   66 ةماد. در این بُعد اند خطرناکرفتارهایی که برای جامعه 

محریط   ...حمایرت از   ۀآنها در زمین ۀنهادی که اساسنام مردم یها سازمان» :دارد یممقرر  8339

فروق اعرالم جررم     یهرا  نره یزمم ارتکابی در یراج دربارة توانند یماست،  ...منابع طبیعی و زیست

 شرود  یمقی اعالم جرم ی  رویکرد مشارکتی تل .«کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند

قبرل از وقروع   جامعره   حمایرت از که به افزایش اثربخشی نهادهرای قضرایی کیفرری در تحقرق     

سریل،   ةمخاطرم پس از وقوع تنها ی  اقدا نهدر این قالب، اعالم جرم  .شود میمخاطرات منتهی 

   .دکن یموقوع سیل را فراهم  یها نهیزمبلکه قبل از وقوع آن و مرتبط با اقداماتی است که 

دعوای گروهی را شاهد مثال اقامۀ  توان یم ها سمندر ُبعد مشارکت جامعوی مردم عادی و نه 

ق کیفرری مررتبط برا    تقویرت حقرو   در زمینرۀ برای قانونگذار دانست ترا بره مردد آن     بسیار مهمی

 یزا مخراطره  انحرافرات و  میجررا دلیل وسعت  بهبدیهی است که  شود.اقدام آمیز  رفتارهای مخاطره

 ایفرا  تروان  یمر ، مخراطراتی چرون سریل   حوزة در  دیدگی در آنها بزهتبَع آن گستردگی  بهمختلف و 

سیسرتم  کرارایی  ا، دعرو شیوة اقامۀ . از طریق این 8داشت انتظار متضرران را در آن ۀهمحق  نشدن

                                                           
های حقوقی اسرت؛ امرا در مرواردی کره خواسرته یرا        رایج پیگیری تضییع حق در نظام ةشیواهی انفرادی دادخو. 8

آن بیشرتر از سرودش اسرت. در مقابرل،      ۀهزینکنند، زیرا  ارزش آن ناچیز باشد، اشخاص عموماً طرح دعوا نمی
کره تعرداد    شرود  مری د آورد. ایرن وضرعیت وقتری تشردی     دست مری  بهای  خوانده برخالف قانون، ثروت بادآورده

علت کم بودن ارزش خواسته، طررح دعروا نکننرد. در حقروق آمریکرا و کانرادا        بهها زیاد بوده، اکثر آنان  خواهان
بینی شرده   اند. در آمریکا چندین گروه پیش هایی طراحی کرده دعوای گروهی را برای مواجهه با چنین وضعیت

شرط تعردد، اشرتراک،    .مع شرایط مقرر اقدام به طرح دعوا کنندتوانند با ج ی  از آنها می که افراد مشمول هر
ها وجود داشته باشد )شرایط عرام( ترا دادگراه گرروه را تأییرد       گروه ۀهمشاخصیت و شایستگی نماینده باید در 

هرای   این شیوه برای رسیدگی به اختالف بر دیگرر شریوه   .خسارت نزم است ۀمطالبکند؛ اما در دعوای گروهی 
)شررایط خراص(.    اسرت مسائل مشترک دادرسی بر مسائل فردی آن غالب  دارد واوی متعدد برتری تجمیع دع

 .[6] در حقوق کانادا چنین تفکیکی وجود ندارد
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. [3] نرد ک یمجلوه  صرفه  به مقرونو طرح دعوا از سوی تعداد زیادی از افراد،  ابدی یمقضایی افزایش 

وقروع   ةکنندتسهیل یا ساززمینه یماجرو  ،[82] یستز یطمح یهعل میجرا ۀینزمدر  یگروه دعاوی

 یجراد اتروان برا    لرذا مری  . ارنرد د بینری پیش و طرح قابلیت دیدگان آنها دلیل گستردگی بزه به ،یلس

منشرأ   عنروان  بره  را یگروه یدعوا ۀاقام ،بینی سازوکار قانونی آن و پیش یگروه یدعوا یها سامانه

 رناظر بر  میجرا یفریک یبآغاز تعق یبرا و همچنین عاملی یانتظام-یو ادار یحقوق یدعوا یبتعق

. مزایای متعردد  به رسمیت شناخت ساز وقوع سیل و تشدید نتایج آن زمینه آمیزمخاطره یرفتارها

ریسر  و   ی حروزه  جررائم کراربرد روزافزونری را بررای آن در تعقیرب      تنهرا  نهدعوای گروهی  ۀاقام

کنترل شرکلی نراظر    نیتر مند نظام توان یم، بلکه عالوه بر آن، کند یمایجاد  زیآم مخاطرهرفتارهای 

 زیر آم مخراطره  ی جامعره در  جررائم ه اهمیت مشرارکت در پاسرخ بر    آورد. به وجودرا  جرائمبه این 

از سروی متضررران از سریل    دعوا  ی اقامهرا برای ایفای نقش این  یا ههیوراهبردی است که جایگاه 

محریط   هیر عل میجررا در قالب دادخرواهی در   نهاد مردم یها سازماناثربخشی  .سازد یمفراهم اخیر 

.[2] اهداز مخاطرات احتمالی ناظر به این محیط بک تواند یمزیست، 
یکری از وظرایف سرامان     عنوان به 8331قانون مدیریت بحران کشور مصوب  3مادة از ذ بند 

های مردمی برای تقویت مردیریت بحرران    مشارکت ۀتوسع» دارد یممدیریت بحران کشور مقرر 

ریزی و همراهنگی بررای آمروزش،     محور و ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه از طریق برنامه جامعه

های ورزشی،  مردمی، نهادهای غیردولتی، فدراسیون یها تشکلی و استفاده از ظرفیت سازمانده

حمرایتی و   یسرازوکارها نیروهای داوطلب مردمی و بخش خصوصی در مدیریت بحران، تردوین  

ی اسرت کره حمایرت از    هیبرد . «تشویقی جهت آموزش و ارتقای آمادگی مردم در برابرر بحرران  

کم  منتهی شود، بلکه ارائۀ نباید به  لزوماًچون سیل  ییها نبحرامشارکت مردمی پس از وقوع 

 .آوردمجرای شکایت کیفری را نیز فراهم  توان یمدر قالب آن 

سیاستکیفریدرمخاطراتمحیطیبهجبرانی-یترمیمیهاپاسخینیبشیپ.5

دهی به عوامرل مخراطرات در حقروق کیفرری مطررح اسرت کره         مجازاتی در نینو ۀجنبامروزه 

وی در کرردن  مجازات و حرذف مجررم، نسربت بره درگیرر      تأکید صرف بر  یجا بهآن،  موجب به

سمت التیام بخشی پرس از وقروع    به ها مجازاتامروزه زمینه، جبران خسارت اقدام شود. در این 

مختلف از جمله فارس و خوزستان،  یها استان، در سیالب اخیر در رو نیا. از اند افتهیجرم سوق 

جبرران خسرارت    عمومراً دیدگان مهم است جبران خسارت است.  آسیباول برای هلۀ ودر  آنچه

در وقوع یا گسترش نتایج زیانبرار خسرارات، نهادهرای     مؤثرنیز با توجه به اینکه برخی از عوامل 

بررای ایرن   نیرز   بودجهاست و در  المال تیبدولتی هستند و همچنین نظر به اینکه دولت متولی 
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زیر سریل رفرتن   شده است، دولت متولی جبران خسارت است.  ینیب شیپردیف خاصی موضوع 

از شررایط  خرارج شردن آنهرا    و هزار هکتار از اراضری کشراورزی اسرتان خوزسرتان      830حدود 

 متفاوتی دارد. ۀدامنکه حجم خسارات  دهد یمنشان برداشت 

و  391نی و مواد قانون مسوولیت مد 88و  8اگر خسارات کالن و عمومی باشد، با توجه به مواد 

آیرد. بنرابراین    قانون مدنی دولت یا متصدی مربوط، مسوول جبران خسارات بره حسراب مری    338

های  قانونی استفاده کند، از ظرفیت ۀبودجملزم است از محل  کهنیابر  ن افزودولت و مدیریت شهری 

اهی در اقدامات کوت .ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشوری نیز بهره خواهد گرفت

هرا و کنتررل و    پیشگیرانه و مهار بالیای طبیعی، نقص در اجرای قوانین، قصور در نظارت برر سرازه  

ها برای مقابله با سیالب از جمله مواردی است که برخی نهادها را ملزم به جبران  مسیل یساز منیا

ر حرریم رودخانره یرا    غیرمجراز و بردون پروانره د    وسراز  سراخت اما در مواردی که  ؛کند خسارت می

و سرازه در اثرر حروادث غیرمترقبره از برین بررود، افرراد         گیردهای غیرقانونی و ممنوع انجام  محل

ندارند. اما اگر مجروز سراخت صرادر شرده باشرد،      را ، استحقاق دریافت خسارت و غرامت دهید انیز

ای ساختمانی و پایان ه ها مرجع صدور پروانه چون شهرداری باشد.مرجع صدور پروانه باید پاسخگو 

 دار تیصرالح های  ها در برابر سوانح طبیعی را به دستگاه کار هستند، باید کنترل مقاومت ساختمان

صرورت قصرور اداری تلقری     در غیر این ؛های کنترل طراحی بسپارند مانند نظام مهندسی یا شرکت

 .د آمده استتقصیر او ضرر به وجو ۀنتیجکلی مسوول کسی است که در  طور بهشود.  می

رسریدگی بره خسرارات و قصرور در حروادث       ةنحو برکه ناظر  یا ههیوقانون  نبود حال، با این

منتهی خواهرد شرد و وضرعیت جبرران      یضابطگ یببه تشتت عملی و  ،مانند سیل باشد طبیعی

بره همرین دلیرل در حرال حاضرر نروعی تکلیرف         .خواهد کررد مواجه  ییها چالشخسارت را با 

در حالرت   ترا  در چنین حوادثی مطرح خواهد شد ها خانهبر بیمه کردن اموال و  اجتماعی مبنی

 زدگان لیسبتوان در زمینۀ جبران خسارت و مساعدت به ضعف کنونی مقررات جبرانی، حداقل 

 .کردمراجعه   ها مهیببه 

یریگجهینت

 ،جررم   ینر یب شیپر و از طریرق  که در مقررات کیفری  است کالنی یها یریگ جهتسیاست کیفری 

و رفتارها از نروعی   بیشتر جرایم. امروزه شود یمترسیم برخی رفتارها به نسبت گی یدو رس مجازات

بردیهی اسرت کره در رفتارهرای مهمری چرون        .دنشرو  یمر  مند بهرهافتراقی شدن سیاست کیفری 

ویرهه   اهمیرت افتراقری و یرا   نیرز   ها لیسانسانی در وقوع نتایج زیانبار در وقوع  ساز نهیزمرفتارهای 

در  مرؤثر  میجرانسبت به  سیاست کیفری افتراقی شدن ی  سیاست کیفری اهمیت مضاعفی دارد.
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سرنتی عردول   از برخی اصول و معیارهای متعرارف حقروق کیفرری     وقوع سیل یا تشدید نتایج آن

رفتارهرای  دربرارة  مستلزم آن است کره   ،و پیشگیری از چنین وقایعی دستانه شیپحمایت  کند یم

 منظرور  بره  .شرود  انگراری  جررم اقدام به  احتمال وقوع در آینده لحا  اصطالح مخاطره وبا مجرمانه 

از  مقتضری اسرت کره    هرا  البیسر وقرایعی چرون    دربرارة سیاست کیفرری ویرهه و متمرایز     ترسیم

در وقروع   مرؤثر و هم در تعقیب رفتارهای  کیفری هم در سیاستگذاریدانش مخاطرات کارشناسان 

در عرین  باشرد کره    مهمری راهکرار   توانرد  یم این کارشناساناستفاده از یرا ز؛ استفاده کرد سیالب

 ۀواقعر  ةنرد یآدیردگان   آسریب حمایرت حرداکثری از   زمینرۀ  دانش مخراطرات، در  اقتضائات تأمین 

 ۀیفرضر در ایرن مقالره    .واقع شرود  مؤثر دیدگان واقعی بعد از وقوع آنها آسیبو همچنین  ها البیس

سیاسرت  کره   دهرد  یمر در خوزسرتان و فرارس نشران     ها البیسموردی  ۀناظر به مطالع ةشد اثبات

جامع اهداف حمایتی خرود در برابرر مخراطرات متعردد      طور به تواند ینم یعدبُ ت  شکل بهکیفری 

را بره مالحظرات    یا ههیر ونیراز  ای  فرارشرته ، اقتضای عملکرد زمینه. در این کنداحتمالی را محقق 

رشته ای سیاست  ش میانتوان از طریق این نگر و می آورد یم به وجودبرخاسته از دانش مخاطرات 

ارات جرانی و مرالی در اثرر وقروع     کاهش خسر  حقوقی،ش مخاطرات، در عین حمایت کیفری و دان

 در راستای این اهداف ارزشمند، ممکرن اسرت قانونگرذار    را موجب شد. ادث طبیعی مانند سیلحو

نروع کیفرهرای افتراقری برا      اجررای ایرن حیرث، در   برود و از  در تعیین کیفرهای متناسب به خطا

وقروع سریالب    ساز نهیزم مایجربا توجه اهمیت روزافزون رو  از این. شود رو روبهمختلفی  یها چالش

 آمیرز  مخراطره  رفتارهرا و تصرمیمات   انگراری  جررم  توان یم ،نتایج زیانبار آن ةدکنندیتشد میجرایا 

. در ایرن  پیشرنهاد داد را  هرا  لیمسدر  وساز ساختانه و بستر رودخ تجویز تجاوز به مانند ،مسوونن

مشخص بررای تعیرین کیفرهرای مررتبط      یریگ جهتقالب، اصول مهمی چون اصل احتیاط نوعی 

 میجررا ند با بازدارندگی و کاهش تکررار  درصددکیفری نیز  یها پاسخو از این حیث،  کنند یمایجاد 

وقوع سیالب یا قصور آنران در پیشرگیری از    یها نهیزم دربارة یریگ میتصمصالح در  مسوونن ذی

ولری  خسرارت اتخراذ شرود.    جبرران  و اعاده وضع به حالت سرابق  دربارة اهتمامی جدی ، وقایعاین 

داشته باشد و نروع   یدر پتصویب روزافزون قوانین مرتبط نباید سیاست متشتتی را برای قانونگذار 

 ،رو ایرن  از .شوندتوجه به عقالنیت محوری تعیین شده و  کارشناسیبدون توجه به مطالعات  ها پاسخ

و نروع   دهری  پاسرخ  سراختار  و همچنین ساز آنها و رفتارهای زمینه مخاطرات دامنۀ یفتعرتوان  می

د و از ایرن  کرر تردوین   مخراطرات  دانرش متخصصان  هاینظراز  استفادهمتناسب با آنها را با  یرتداب

ناشری از حروادث    یهرا  بیآسر  جبرران  ینیب شیپظر، ناز این  طریق بر دقت مقررات کیفری افزود.

اصالح و تصرریح  ، المال تیباز سوی  8339قهری در باب موجبات ضمان از قانون مجازات اسالمی 

و  هرا  پاسخمبنی بر تعیین نوع  8331قانون مدیریت بحران مصوب  93مادة دقیق به جرم مقرر در 



 8331 پاییز، 3، شمارة 6/ دورة  مخاطرات سابق( دانشمدیریت مخاطرات محیطی )  981

ر قبرل از وقروع سریل )د   زمران  ی نهادهرا در  صریح کوتاه انگاری جرماصطالح مجرمانه و همچنین 

 حین و بعد از وقوع سریل  ةنشد کارشناسیها( و اقدامات  ها و مسیل قالب از بین بردن بستر رودخانه

یر   عنروان   بهقانون مجازات آلمان را  303 ةتوان ماد مثال می برای .اند مقالهمهم این  هایپیشنهاد

هرکسی که باعث جاری شردن سریل شرود و     »این ماده الگو مدنظر قرار داد که بر اساس بند ی  

آن جان یا تمامیت جسمانی شخص دیگر یا سایر اموال باارزش متعلق بره دیگرری را در    ۀدر نتیج

 «.معرض خطر قرار دهد، به حبس از ی  تا ده سال محکوم خواهد شد
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