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محیطزیســت یــک ارزش بنیادیــن
قابــل حمایــت اســت از ایــنرو حمایــت
حقــوق کیفــری از چنیــن ارزشــی ماننــد
ســایر ارزشهــای انســانی ضــروری اســت.
محیطزیســت ســالم ،در حفــظ اســتمرار
حیــات بشــر و دیگــر موجــودات زنــده،
یعنــی گیاهــان و حیوانــات و نیــز در
اســتفاده بهینــه از امکانــات موجــود ،اشــیا
و امــوال ،نقــش اساســی بــر عهــده دارد.
آلودگیهــای دریاهــا ،گــرم شــدن فضــای
کــره زمیــن ،گســترش فراینــد آب شــدن
یخهــای قطــب ،از بیــن رفتــن جنگلهــا
و گســترش بیابانهــا و مــوارد دیگــر،
از مســائل و مشــکالت زیســت محیطــی
هســتند کــه انســانها بــا آن مواجــه
هســتند .اصــل پنجاهــم قانــون اساســی
در خصــوص حفاظــت از محیطزیســت
مقــرر مــیدارد« :در جمهــوری اســامی،
حفاظــت محیــط زیســت کــه نســل امــروز
و نســلهای بعــد بایــد در آن حیــات
اجتماعــی روبــه رشــدی داشــته باشــند،
وظیفــه عمومــی تلقــی میگــردد .از اینــرو
فعالیتهــای اقتصــادی و غیــر آن کــه
بــا آلودگــی محیــط زیســت یــا تخریــب
غیرقابــل جبــران آن مالزمــه پیــدا کنــد،

خ
س
ن سرد ربی
سال دوم  /شماره ششم  /زمستان 98

ممنــوع اســت» .بــرای آنکــه بتوانیــم از
محیــط زیســت بــه خوبــی حمایــت کنیــم
عــاوه بــر ضمانتاجراهای مدنــی و اداری،
وضــع ضمانتاجراهــای کیفــری نیــز الزم
و ضــروری اســت .در واقــع ،مجــازات
زیســتمحیطی پاســخ و عکسالعملــی
اســت کــه جامعــه در برابــر جرائــم
زیســتمحیطی از خــود نشــان میدهــد
و بــه ایــن وســیله ســعی میکنــد تــا از
محیطزیســت خــود در مقابــل جرائــم
و مجرمیــن حمایــت کنــد .در حقــوق
کیفــری ایــران ،مــاده  688قانــون مجازات
اســامی (بخــش تعزیــرات) بــه جرائــم
زیســتمحیطی اشــاره کــرده اســت و
همچنیــن در قوانیــن متفرقــه و پراکنــده
و بــه صــورت خــاص جرمانگاریهایــی
صــورت گرفتــه اســت کــه بــر وســعت
جرائــم حــوزه زیســتمحیطی افــزوده
اســت .بــا توجــه بــه ضــرورت حمایــت از
محیطزیســت ،شــماره ششــم خبرنامــه
عدالــت کیفــری را بــه حقــوق کیفــری
محیــط زیســت اختصــاص دادهایــم.
در مصاحبــه بــا آقــای دکتــر رمضانــی
قوامآبــادی ،دانشــیار دانشــکده حقــوق
دانشــگاه شــهید بهشــتی ،ایشــان بــه
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تبییــن فلســفه جرمانــگاری جرایــم
زیســتمحیطی و ارزیابــی سیاســت
تقنبینــی ایــران و حقــوق بینالملــل در
حمایــت از محیطزیســت و در مقالــه
تحلیــل جرمشــناختی تغییــرات اقلیــم،
نویســندگان بــه تحلیــل تغییــرات اقلیــم از
منظــر جرمشناســی میپردازنــد.
در مــاه آذر نشســت علمــی بــا همــکاری
گــروه حقــوق جــزا و جرمشناســی و
انجمــن ایرانــی حقــوق جــزا برگــزار شــد،
جنــاب آقــای دکتــر محمدعلــی اردبیلــی،
اســتاد دانشــکدة حقــوق دانشــگاه
شهیدبهشــتی و آقــای مرتضــی نــادری،
دانشجــوی دورة دکتــری حقــوق
بینالملــل دانشــگاه عالمــه طباطبایــی،
بــا موضــوع «پیشنویــس کمیســیون
حقــوق بینالملــل دربــارة پیشگیــری و
مجــازات جنایــات علیــه بشــریت در پرتــو
تحــوالت حقــوق بینالمللــی کیفــری»
بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد؛ گــزارش
ایــن نشســت در ایــن شــماره آمــده
اســت .بــه رســم معمــول نیــز تازههــای
رویدادهــای کیفــری ،موضوعــات نویــن
حقــوق کیفــری  ،تازههــای قوانیــن و ...
در ایــن شــماره آمــده اســت.
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دانشیار و عضو هیات
علمی گروه حقوق بشر و
حقوق محیطزیست

تنظیمکننده :پریسا پورهاشمی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
فلسفه جرمانگاری جرایم زیستمحیطی چیست؟
سیاســت تقنینــی ایــران را در زمینــه حمایــت از حقــوق
محیــط زیســت چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
معمــوالً جامعــه در مقابــل اقداماتــی کــه موجــب برهــم زدن نظــم
عمومــی و تعــرض بــه حقــوق افــراد میشــود از خــود واکنش نشــان
مــی دهــد .یکــی از ایــن واکنــش هــا یــا بهتــر بگوییــم شــدیدترین
آنهــا ،واکنــش کیفــری اســت .در حــوزه حقــوق جــزا ،جرایــم به ســه
دســته جرایــم علیــه اشــخاص ،امــوال و امنیــت تقســیم میشــوند.
ســوالی کــه پیــش میآیــد آن اســت کــه جرایــم علیــه محیــط
زیســت در کدامیــک از ایــن دســته بندیهــا قــرار میگیــرد؟
جرمانــگاری محیــط زیســتی در چارچــوب کدامیــک از ایــن جرایــم
یعنــی جرایــم علیــه اشــخاص ،امــوال یــا علیــه امنیــت میگنجــد و
مــورد مطالعــه قــرار میگیــرد؟ پــر واضــح اســت کــه نمــی تــوان
بــه ســادگی محیــط زیســت را از ایــن ســه مقولــه منفــک کــرد چــه
اینکــه جرایــم مذکــور در قالــب آلودگــی و تخریــب آثــار مســتقیم
یــا غیرمســتقیمی بــر انســان دارد .بــرای تبییــن بهتــر موضــوع الزم
اســت ابتــدا مقدمـهای کوتــاه در بــاب محیــط زیســت مطــرح کنیم.
محیــط زیســت در لغــت بــه معنــای محــل زندگــی و زیســتن اســت.
در اصطــاح عبارتســت از جایــی کــه انســان را احاطــه میکنــد.
تمرکــز ایــن تعریــف بــر مرکزیــت «انســان» اســت .ایــن تعریــف
در ادبیــات حقــوق بینالملــل محیطزیســت برگرفتــه از رویکــرد
«انســانمحوری» اســت .چنیــن نگرشــی بــه محیــط زیســت متاثــر
از نــگاه نفــع طلبانـهی انســان اســت .پــس اگــر محــور انســان اســت
الجــرم همــه چیــز نیــز بایــد در خدمــت وی باشــد .تلقــی خــود
محورانــه انســان ،وی را مجــاز بــه بهرهبــرداری حداکثــری از منابــع
طبیعــی بــدون رعایــت حقــوق نس ـلهای فعلــی و آینــده میدانــد.
آنچــه در ایــن رویکــرد مهــم مینمایــد و در اولویــت قــرار دارد رفــع
نیازهــای انســانی اســت و بــس.
رویکــرد زیســت مــداری نقطــه مقابــل رویکــرد انســان محــوری
اســت .در ایــن دیــدگاه ،انســان در کنــار ســایر عناصــر قــرار دارد.

انســان هــم هماننــد ســایر عناصرســت .در الهیــات محیــط زیســت،
انســان خلیفــة اهلل اســت ،پــس چطــور میتوانــد بــا بقیــه عناصــر
یکســان باشــد! در اینجــا نمیخواهیــم وارد الهیــات محیطزیســت
شــویم ولــی ایــن رویکــرد نافــی آنچــه کــه در تعالیــم الهــی و
اســامی آمــده ،نمیباشــد .در دیــدگاه زیس ـت محــوری ،توجــه بــه
محیطزیســت در اولویــت قــرار دارد .انســان مثــل ســایر عناصــر
محیــط اســت ،هیــچ برتــریای وجــود نــدارد .اگــر از محیطزیســت
بایــد حفاظــت شــود نــه بــه خاطــر نفعــی اســت کــه بــرای انســان
دارد بلکــه بــه خاطــر ارزش ذاتــی اســت کــه بــرای آن در نظــر مــی
گیرنــد.
رویکــرد ســومی نیــز مطــرح شــده کــه نقطــه مصالحــه و آشــتی
میــان دو نظریــه فــوق اســت .آن چیــزی نیســت جــز « توســعه
پایــدار» .توســعه پایــدار منکــر اســتفاده از منابــع طبیعــی و محیــط
زیســت نیســت بلکــه در ایــن رویکــرد بــر پرهیــز و جلوگیــری از
تخریــب و آلودگــی غیرقابــل جبــران محیــط زیســت تاکیــد دارد.
بــه عبــارت دیگــر بایــد بــه تمامــی ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی و
زیســت محیطــی بــرای رفــع نیازهــای نســلهای فعلــی و آتــی
توجــه کــرد.
قطعــا بایــد از تخریــب و آلودگــی غیــر قابــل جبــران جلوگیــری
شــود چــون انســان از خیلــی از مواهــب طبیعــی اســتفاده میکنــد
و اســتفاده بــی حــد و حصــر از ایــن منابــع بــدون رعایــت ابعــاد
گوناگــون توســعه پایــدار میتوانــد آثــار ســوئی نــه تنهــا بــرای
محیــط زیســت بلکــه بــرای «همــه» انســانها داشــته باشــد .بــه
عنــوان مثــال ،جنــگل را درنظــر بگیریــد :جنــگل یک عنصــر طبیعی
اســت ،یــک اکوسیســتم خــاص دارد ،نــه تنهــا یــک عنصــر بــزرگ
اســت بلکــه زیســتگاه خیلــی از گونههاســت .بــا تخریــب جنــگل،
هــم جنــگل از بیــن م ـیرود و هــم زیســتگاه خیلــی از موجــودات.
بیــن عناصــر زیســت محیطــی ارتبــاط تنگاتنگــی وجــود دارد؛
عناصــر زیســت محیطــی «مرزگــذر» هســتند؛ مرزهــای سیاســی
فقــط بــرای انســانها معنــا دارد نــه بــرای عناصــر زیس ـتمحیطی.
مطابــق منشــور اروپایــی آب« :آب مــرز نمیشناســد».

خبرنامه
عدالت
کیفری
مثالهــای متعــددی میتــوان آورد کــه بــه نحــوی بُعــدی از
ابعــاد محیــط زیســت را در ارتبــاط بــا انســان مطــرح میســازند.
محصــوالت تراریختــه یــا دســتکاری شــده ژنتیکــی یــا نوترکیــب
یکــی از آنهاســت کــه اســتفاده از آنهــا دارای موافقــان و مخالفانــی
اســت .بدیــن منظــور در حقــوق محیــط زیســت ســعی شــده اصــول
و قواعــد و مقرراتــی تدویــن شــود تــا حمایــت بیشــتری از انســان و
محیــط زیســت صــورت گیــرد .اصــل پیشــگیری و رویکــرد احتیاطی
جملگــی از قواعــد و مقرراتــی هســتند کــه در حقــوق موضوعــه بــا
اســتعانت از آنهــا در صــدد حمایــت از انســان و محیــط زیســت بــر
آمدیــم .اقدامــات «پیشــگیرانه احتیاطــی» جهــت جلوگیــری از ورود
ایــن محصــوالت در چرخــه تولیــدات خوراکــی و دامــی بــه منظــور
حفاظــت از انســان و محیطزیســت تلقــی میگردنــد .اعالمیــه ریــو
مصــوب  ،1992اصــول مهــم حقــوق بیــن الملــل محیطزیســت
را صورتبنــدی میکنــد و از دولتهــا میخواهــد بــرای حفاظــت
از محیطزیســت بــه صــورت گســترده تدابیــر پیشــگیرانه و
احتیاطــی را اتخــاذ نماینــد .نبــود قطعیــت و یقیــن علمــی در مــورد
بهکارگیــری یــک محصــول یــا اقــدام مانــع نخواهــد بــود کــه
دولتهــا اقدامــات پیشــگیرانه احتیاطــی را اتخــاذ کننــد .در مــورد
محصــوالت تراریختــه اگــر قطعیــت و یقیــن علمــی نداریــم کــه آیــا
بــرای انســان یــا محیــط زیســت مضــر اســت یــا خیــر ،میتوانیــم
رویکــرد احتیاطــی را بــهکار بندیــم .در احتیــاط بــا خطــر بالقــوه
مواجــه هســتیم نــه خطــر بالفعــل .بــه همیــن دلیــل هــم هســت
کــه اصــل  15اعالمیــه ریــو از واژه  Risqueاســتفاده کــرده اســت.
رویکــرد احتیاطــی درســت مقابــل اصل پیشــگیری اســت کــه در آن
قطعیــت و یقیــن علمــی وجــود دارد و بــه همیــن دلیــل هــم بجــای
خطــر بالقــوه از خطــر بالفعــل یــا  Dangerاســتفاده میشــود.
بــی تردیــد موضــوع حفاظــت از محیــط زیســت چــه بــه جهــت
نفعــی کــه بــرای انســان بــه ارمغــان مــیآورد و چــه بهواســطه
ارزش ذاتــی کــه بــرای آن متصــور هســتیم از اهمیــت زیــادی
برخــوردار اســت .حقــوق کیفــری یکــی از ابزارهــای مهــم جهــت
صیانــت از محیــط زیســت محســوب میشــود .در همیــن جــا الزم
بــه ذکــر اســت کــه دولتهــا بــا اســتعانت از حقــوق کیفــری در دو
ســطح ملــی و بینالمللــی تــاش کردهانــد تــا بــه اهــداف واالی
حفاظتــی نائــل گردنــد.
در عرصــه بینالمللــی تاکنــون اســناد مختلفــی چــه مســتقیم
و چــه غیــر مســتقیم جهــت حفاظــت از محیــط زیســت تدویــن
شــده اســت .ویژگیهــای اکثــر ایــن اســناد را میتــوان بــه ایــن
صــورت خالصــه کــرد :نخســت آنکــه ،ایــن اســناد از تکثــر و تنــوع
زیــادی برخوردارنــد .دوم آنکــه ،از حیــث ماهیــت حقوقــی اغلــب
ایــن اســناد نــرم و قــوام نایافتهانــد .ســوم آنکــه ،هماننــد عمــده
اســناد بینالمللــی دیگــر از دولتهــا میخواهنــد تــا تدابیــری
در حقــوق داخلــی خــود اتخــاذ نماینــد .بــه هرحــال تعهــدات
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دولتهــا در ایــن اســناد بیشــتر تعهــد بــه وســیله اســت تــا تعهــد
بــه نتیجــه .بــرای مثــال شــورای اروپــا کنوانســیونی تحــت عنــوان
حفاظــت از محیــط زیســت توســط حقــوق کیفــری 1در ســال 1998
تصویــب کــرد .شــورای مذکــور در ایــن کنوانســیون در صــدد ایجــاد
نوعــی هماهنگــی و همــکاری بیــن آنهــا در جلوگیــری از تخریــب و
آلودگــی محیطزیســت اســت .ایــن کنوانســیون در تــاش اســت تــا
زمینههــای احصــاء اعمــال مجرمانــه و مقابلــه بــا آن و مباحــث
مســوولیت کیفــری نســبت بــه محیطزیســت را فراهــم نمایــد.
در حــوزه حقــوق مخاصمــات مســلحانه نیــز شــاهد تدویــن اســناد
بینالمللــی در زمینــه حفاظــت از محیــط زیســت هســتیم.
کنوانســیون ملــل متحــد مربــوط بــه فنــون تغییــر محیــط زیســت
بــرای مقاصــد نظامــی یــا ســایر مقاصــد خصمانــه (انمــد) 2مصــوب
 1976و پروتــکل اول  1977مربــوط بــه مخاصمــات مســلحانه
بینالمللــی الحاقــی بــه کنوانســیونهای چهارگانــه 1949
ژنــو 3جملگــی از دیگــر اســناد مرتبــط محســوب میشــوند.
توضیــح اینکــه ایــن اســناد حفاظــت از محیــط زیســت را بیشــتر
در چارچــوب ممنوعیــت برخــی شــیوهها و روشهــای جنگــی
جســتجو میکننــد.
پروتــکل اول از محیــط زیســت در قالــب مــواد  35و  55حمایــت
میکنــد و ناظــر بــه جنگهــای بینالمللــی اســت امــا پروتــکل
دوم مربــوط بــه جنگهــای غیــر بیــن المللــی (داخلــی) میشــود
کــه مقــررهی مشــابهای مثــل مــواد  35و  55در بــر نــدارد .البتــه
بایــد بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کــرد کــه کنوانســیونهای
چهارگانــه  1949بــه صــورت عــام از دولتهــا میخواهنــد تــا
تدابیــری را در ســطح داخلــی بــرای مقابلــه بــا نقضهــای حقــوق
بینالملــل بشردوســتانه کــه بیشــتر ناظــر بــه جنایــات جنگــی
اســت ،اتخــاذ نماینــد.
اگــر تدویــن اســناد فــوق را ناظــر بــه ممنوعیــت برخــی اعمــال
تلقــی کنیــم ،بــی تردیــد اساســنامه رم  1998گام تعیینکننــدهای
را در راســتای مقابلــه بــا جنایــات ارتکابــی علیــه محیــط زیســت
در چارچــوب مخاصمــات مســلحانه بینالمللــی برداشــته اســت.
اساســنامه رم ســند تاســیس دیــوان کیفــری بیــن المللــی اســت.
مــاده  8اساســنامه دیــوان کیفــری بینالمللــی بــا توصیــف خســارات
وارده بــه محیــط زیســت بــه عنــوان جنایــات جنگــی گامــی موثــر
در تدویــن و توســعه تدریجــی حقــوق بینالملــل در ایــن عرصــه
بــر مــیدارد .مــاده  8اساســنامه دیــوان بینالمللــی کیفــری بــا
الهــام از اســناد پیــش گفتــه در حــوزهی مخاصمــات مســلحانه بــه
جرمانــگاری آلودگــی محیطزیســت میپــردازد .ایــن مــاده نیــز
هماننــد ســابق در چارچــوب جنگهــای بینالمللــی اســت نــه
جنگهــای داخلــی .اگــر چــه جرمانــگاری مذکــور صراحتـاً مربــوط
بــه مخاصمــات مســلحانه بینالمللــی اســت امــا بــه نظــر میرســد
بتــوان آن را در مــورد مخاصمــات مســلحانه غیــر بینالمللــی هــم

1. La Convention sur la protection de l›environnement par le droit pénal, 1998.
2. Convention sur l›interdiction d›utiliser des techniques de modification de l›environnement à des fins militaires ou toutes autres fins
hostiles, 1976.
3. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés
internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
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تســری داد چــه اینکــه مــا در رای معــروف تادیــچ شــاهد بودیــم
کــه دادگاه بینالمللــی یوگســاوی ســابق اعــام داشــت آنچــه کــه
در مخاصمــات مســلحانه بینالمللــی ممنــوع اســت ،نمیتوانــد
در مخاصمــات مســلحانه داخلــی مجــاز شــمرده شــود .اتحادیــه
آفریقایــی هــم بــا تصویــب پروتــکل ماالبــو در ســال  2014در مــاده
 a 28بهرهبــرداری غیــر قانونــی از منابــع طبیعــی را جرمانــگاری
کــرده و آن را در صالحیــت دیــوان آفریقایــی دادگســتری و حقــوق
بشــر قــرار داده اســت .دیــوان آفریقایــی مذکــور بــه ســبب الزم
االجــرا نشــدن پروتــکل ماالبــو هنــوز شــروع ب ـهکار نکــرده اســت.
ایــن اقدامــات نشــانگر حمایتــی اســت کــه جامعــه بیــن المللــی
از ارزشهــای واال و بنیادیــن بهعمــل آورده اســت و موجــب
تســهیل گــذار از ممنوعیــت بــه ســمت جرمانــگاری نقضهــای
محیطزیســتی در چارچــوب جنایــات جنگــی میشــود.
در عرصــه داخلــی ،کشــورهای زیــادی از جملــه ایــران قوانیــن و
مقــررات کیفــری مختلفــی بــرای حفاظــت از محیط زیســت تصویب
کردهانــد .قبــل از انقــاب قوانیــن بســیاری همچــون قانــون شــکار
و صیــد مصــوب  ،1346قانــون حفاظــت و بهســازی محیطزیســت
مصــوب  ،1353قانــون آب و نحــوه ملــی شــدن آن مصــوب 1347
را تصویــب کردیــم .بعــد از انقــاب هــم قوانیــن متعــددی مثــل
قانــون توزیــع عادالنــه آب مصــوب  ،1361قانــون نحــوه جلوگیــری
از آلودگــی هــوا مصــوب  ،1374قانــون مدیریــت پســماندها مصــوب
 .1383قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات مصــوب 1387
و غیــره تصویــب شــده اســت.
در قانــون مجــازات اســامی بــه صــورت مســتقیم موضــوع محیــط
زیســت لحــاظ شــده اســت .مــاده  688قانــون مجــازات اســامی
بخــش تعزیــرات مصــوب  ،1375بــه تعریــف بهداشــت عمومــی و
آلودگــی پرداختــه اســت و ســه نهــاد را مســوول تشــخیص اقــدام
تهدیــد علیــه بهداشــت عمومــی و آلودگــی محیــط زیســت شــناخته
اســت :وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،ســازمان
حفاظــت محیطزیســت و ســازمان دامپزشــکی.
در مــاده  675قانــون مجــازات اســامی (تعزیــرات) مباحــث امنیتــی
مدنظــر اســت (هرکــس عمــدا عمــارت یــا بنــا یــا کشــتی یــا هواپیما
یــا کارخانــه یــا انبــار و بهطــور کلــی هــر محــل مســکونی یــا معــد
بــرای ســکنی یــا جنــگل یــا خرمــن یــا هــر نــوع محصــول زراعــی یا
اشــجار یــا مــزارع یــا باغهــای متعلــق بــه دیگــری را آتــش بزنــد بــه
حبــس از دو تــا پنــج ســال محکــوم میشــود و مطابــق تبصــره ،1
در صورتــی کــه ایــن اعمــال بــه قصــد مقابلــه بــا حکومــت اســامی
باشــد مجــازات محــارب را خواهــد داشــت) .اگــر چــه قانونگــذار
در اینجــا در مقــام حفاظــت مســتقیم از محیــط زیســت نیســت
و بیشــتر موضــوع امنیــت عمومــی را لحــاظ میکنــد ولــی بــه
صــورت غیرمســتقیم از آن حمایــت و صیانــت مینمایــد و بــه
نحــوی میتوانــد مباحــث بیوتروریســم را هــم پوشــشدهــد.
در مــورد قواعــد شــکلی هــم میتــوان بــه مــاده  66ق.ا.د.ک
اشــاره کــرد .ایــن مــاده بــه ســازمانهای مــردم نهــاد حامــی
محیطزیســت و منابــع طبیعــی اشــاره کــرده اســت کــه میتواننــد
نســبت بــه جرایــم علیــه محیطزیســت و منابــع طبیعــی ،اعــام
جــرم کننــد و در تمــام مراحــل دادرســی شــرکت کننــد.

خبرنامه
عدالت
کیفری
در نتیجــه ،فلســفه جرمانــگاری را چــه بــا رویکــرد انســانمحوری
و چــه بــا رویکــرد زیس ـتمحوری بررســی کنیــم ،چــه بــه عنــوان
جرایــم علیــه امنیــت ،اشــخاص یــا امــوال بدانیــم ،حمایــت از
محیطزیســت امــری گریــز ناپذیــر و ضــروری اســت.
امــروزه در مباحــث جــرم شناســی ،از جرمشناســی ســبز صحبــت
میشــود و نظریــات زیــادی در ایــن خصــوص مطــرح شــده اســت.
در حقــوق جــزا بــه جرایــم علیــه محیــط زیســت ،جرایــم فاقــد
بزهدیــده گوینــد .رویکــرد ســنتی حقــوق جــزا بــر مجــرم متمرکــز
بــود .امــروزه دیگــر فقــط مجــرم نیســت بلکــه در کنــار مجــرم،
بزهدیــده هــم وجــود دارد .در ادبیــات علــوم جنایــی مباحــث
زیــادی دربــاره بزهدیــده و بــزه دیــده شناســی مطــرح اســت کــه
بــه هیــچ وجــه در تخصــص بنــده نیســت و در نتیجــه از ورود بــه آن
خــودداری میکنــم .بــه
دیگــر ســخن از تمرکــز
ســنتی ،مجرممحــور
قــدری فاصلــه میگیریــم
و بــه ســمت بزهدیــده
و بزهدیــده محــوری
میکنیــم.
حرکــت
محیطزیســت «قربانــی
خامــوش» اســت؛ در
حقــوق کیفــری ســنتی
بــه قربانــی غیرمســتقیم
توجــه نکردهایــم .بــه
نظــر میرســد در تعریــف
حقــوق الاقــل در نظــر نــه
در عمــل جــرح و تعدیلــی
صــورت گیــرد .در تعریــف حقــوق گفتــه مــی شــود مجموعــه
قواعــد و مقرراتــی کــه روابــط اجتماعــی را نظــم میدهــد .ایــن
روابــط اجتماعــی میــان انســان و انســان ،انســان بــا دولــت اســت
کــه ســاختار انسانمدارســت .تصــور کنیــد شــخصی بــه تنهایــی در
جنگلــی اســت و هیــچ انســان دیگــری در آنجا نیســت ،در ایــن مورد
میگوییــم بــا توجــه بــه تعریــف حقــوق ،چــون رابطــه اجتماعــی
در ایــن محیــط وجــود نــدارد پــس حقوقــی هــم وجــود نــدارد،
آنجــا کــه حقــوق اســت جامعــه هــم هســت و بالعکــس .درســته
رابطــه مســتقیم بــا انســان و ســاختار اجتماعــی وجــود نــدارد ،امــا
انســان در برابــر محیطزیســت نمــی توانــد هــر اقدامــی انجــام دهــد.
البتــه چنیــن نگرشــی قطعــاا مــورد انتقــاد قــرار خواهــد گرفــت چــه
اینکــه وقتــی از حقــوق ســخن میگوییــم انتظــار داریــم ضمانــت
اجرایــی وجــود داشــته باشــد و رعایــت آن امــر یــا نهــی را تضمیــن
نمایــد .اکنــون بــا ایــن رویکــرد فاصلــه زیــادی داریــم و بهتــر اســت
در همیــن جــا ســخن را در ایــن بــاب خاتمــه دهیــم!
اگــر بخواهیــم تحلیــل دقیقــی در مــورد سیاســت گــذاری زیســت
محیطــی داشــته باشــیم الجــرم مباحــث هنجــاری و ســاختاری
زیــادی مطــرح خواهــد شــد .سیاســت تقنینــی در حــوزهی محیــط
زیســت اهمیــت زیــادی دارد .قــرار گرفتــن محیــط زیســت در
اولویــت برنامههــای یــک کشــور بیتردیــد در سیاســت تقنینــی

خبرنامه
عدالت
کیفری
مربوطــه موثــر خواهــد بــود .در ایــران قوانیــن محیط زیســت بســیار
پراکنــده هســتند و برخــی از آنهــا روزآمــد و بازدارنــده نیســتند.
شــورای عالــی حفاظــت محیطزیســت اقدامــات بســیاری انجــام داده
اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه افزایــش جــزای نقــدی در مورد
کشــتن یوزپلنــگ اشــاره نمــود کــه در نــوع خــود اقدامــی پســندیده
محســوب میشــود .صرفنظــر از بازدارندگــی یــا عــدم بازدارندگــی
قوانیــن ،سیاســت تقنینــی جلوههــای دیگــری هــم دارد .مــا شــاهد
تــورم هنجــاری هســتیم ،مقــررات زیــاد باعــث میشــود تــا در
زمینــه اجــرا خــوب عمــل نکنیــم .در اجــرا ،مشــکالت ســاختاری
زیــادی مشــاهده میشــود .ســازمان حفاظــت محیطزیســت کــه
متولــی عــام اســت بــا مشــکالت زیــادی روب ـهرو اســت بــه عنــوان
نمونــه ،در مــورد محیطبانــان بــرای هــر  24هکتــار ،دو محیطبــان
داریــم .محیطبانــان ضابطــان
خــاص هســتند .اگــر ایــن
ضابطــان بــا قاچاقچیــان
و شــکارچیان غیرمجــاز
درگیــر شــوند ،میترســند
دســت بــه اســلحه ببرنــد؛ در
واقــع حمایتهــای کافــی
از ایــن ضابطــان نمیشــد
اگرچــه ایــن وضعیــت قــدری
التیــام یافتــه اســت .مشــکل
دیگــر مســاله مربــوط بــه
خــود ســازمان حفاظــت
اســت.
محیطزیســت
ایــن ســازمان متولــی عــام
اســت و زیرنظــر شــورای
عالــی محیطزیســت اســت .رئیــس ســازمان یکــی از معاونــان
رئیسجمهورســت و فقــط در مقابــل رئیسجمهــور پاسخگوســت.
مجلــس نمیتوانــد وی را اســتیضاح کنــد چــون کــه از حیــث
ســاختاری متولــی عــام در قالــب یــک وزارتخانــه نیســت .در
اینجــا الزم میدانــم از اقــدام شــجاعانه و تحســین برانگیــز اخیــر
دادســتان عمومــی و انقــاب بنــدر انزلــی جنــاب آقــای ســید زاده
تشــکر و قدردانــی کنــم .اقــدام دادســتان در اعــام جــرم علیــه
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مرتبــط بــا طــرح بایوجمــی نمونــه
بــارز و عینــی حمایــت و صیانــت از حقــوق عامــه را نشــان داد.
اعــام جــرم دادســتان شــجاع انزلــی از جهــات عدیــده قابــل تقدیــر
اســت .احتمــاالً تاکنــون هــر یــک از مــا شــاهد مــوارد متعــددی
از نقــض حقــوق عامــه در حــوزهی محیطزیســت بودهایــم ولــی
متاســفانه واکنــش جــدی در قبــال ایــن نقضهــا صــورت نگرفتــه
اســت .ایــن اقــدام در نــوع خــود میتوانــد موجــب توجــه بیشــتر
بــه حمایــت و صیانــت از محیــط زیســت در فرآینــد کیفــری گــردد.
دادســتان در راســتای وظیفــه و تکلیــف قانونــی کــه بــر عهــده دارد
اقــدام بــه اعــام جــرم علیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مرتبــط با
طــرح بایوجمــی یعنــی رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت،
مدیــر کل اداره حفاظــت محیــط زیســت گیــان ،مجــری پــروژه
بایوجمــی و ناظــر یــا ارزیــاب پــروژه بــه اتهــام آلودگــی محیــط
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زیســت ،تضییــع حقــوق بیــت المــال و نشــر اکاذیــب نمــود .محــور
اصلــی اتهامــات جهــت اعــام جــرم بهوســیله دادســتان بــر مســائل
مربــوط بــه آلودگــی متکــی بــود .تاکیــد دادســتان بــر خطرنــاک
بــودن بــه کارگیــری نانــو ذرات دی اکســید تیتانیــوم و کلریــد نقــره
بــر محیــط زیســت تــاالب انزلــی و تاثیــر آن بــر انســان داللــت دارد.
برخــی ایــرادات وارد بــه ســازمان ،کاســتیهای خــود ســازمان
اســت و برخــی دیگــر مربــوط بــه خــارج از ســاختار ســازمان
میشــود .ترکیــب شــورای عالــی مرتبــط همچــون شــورای عالــی
محیــط زیســت و شــورای عالــی آب هــم حکایــت خــود را دارنــد
کــه از ورود بــه آن خــودداری میشــود.
در زمینــه سیاســت جنایــی قضایــی ،ایــن ســوال پیــش میآیــد
کــه آیــا قضــات رویکــرد زیس ـتمحیطی دارنــد؟ در نظــر گرفتــن
مجازاتهــای تکمیلــی در حــوزه جرایــم زیســتمحیطی اقدامــی
مثبتــی کــه بــه نظــرم امــروزه در حــال تکویــن و تکامــل اســت.
میبایســت در صــدر اقدامــات ،فرهنگســازی صــورت پذیــرد .همــه
مــردم و قضــات کــه نســبت بــه موضــوع محیطزیســت ،دغدغهمنــد
شــوند .در بحــث ســازمانهای مردمنهــاد ،قانــون ا.د.ک ســال 92
از قانــون اصالحــی ســال  ،94بهتــر بــود .در بحــث عدالــت کیفــری
یادمــان باشــد کــه محیطزیســت ،قربانــی خامــوش اســت؛ بنابرایــن
در مرحلــه کشــف و تحقیــق بایــد حســاس باشــیم .در قانون اساســی
در دو جــا از وظیفــه همگانــی یــا عمومــی صحبــت شــده ،اصــل 50
( در جمهــوری اســامی ،حفاظــت محیطزیســت کــه نســل امــروز و
نسـلهای بعــد بایــد در آن حیــات اجتماعــی روبــه رشــدی داشــته
باشــند ،وظیفــه عمومــی تلقــی میگــردد .از اینــرو فعالیتهــای
اقتصــادی و غیــر آن کــه بــا آلودگــی محیطزیســت یــا تخریــب
غیرقابــل جبــران آن مالزمــه پیــدا کنــد ،ممنــوع اســت ).و اصــل 8
قانــون اساســی( در جمهــوری اســامی ایــران دعــوت بــه خیــر ،امــر
بــه معــروف و نهــی از منکــر وظیفـهای اســت همگانــی و متقابــل بــر
عهــده مــردم نســبت بــه یکدیگــر ،دولــت نســبت بــه مــردم و مــردم
نســبت بــه دولــت .)....حفاظــت از محیطزیســت عیــن امــر بــه
معــروف و جلوگیــری از تخریــب محیطزیســت عیــن نهــی از منکــر
اســت (امــر بــه حفاظــت و نهــی از تخریــب آلودگــی) .بــه صراحــت
از وظیفــه عمومــی صحبــت کــرده؛ ارتبــاط تنگاتنگــی میــان اصــل
( 50وظیفــه همگانــی) و اصــل ( 8وظیفــه عمومــی) وجــود دارد.
در نســل ســوم حقــوق بشــر  ،حــق بــر محیطزیســت ســالم بــه
عنــوان یکــی از مصادیــق بــارز و یــا شــاید یکــی از مهمتریــن آنهــا
باشــد .در نهایــت بایــد بــه سیاســت پیشــگیرانه زیســت محیطــی
اشــاره کــرد کــه بایــد مــورد اهتمــام همــه افــراد ،نهادهــا و
ســازمانهای دولتــی و غیــر دولتــی قــرار گیــرد آنچــه در اصــل
 10اعالمیــه ریــو تحــت عنــوان اصــل مشــارکت زیســت محیطــی
از آن یــاد میشــود .مشــارکت زیســت محیطــی دارای ســه وجــه
مهــم یعنــی دسترســی بــه اطالعــات زیس ـتمحیطی ،مشــارکت در
تصمیمســازی و تصمیمگیــری و عدالــت زیســتمحیطی اســت.
اگــر بتوانیــم ایــن امــر را در نظــام حقوقــی ایــران نهادینــه و بــه اجرا
گذاریــم میتــوان امیــدوار بــود کــه گام موثــری در جهــت صیانــت
از محیطزیســت برداشــتهایم.
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تحلیل جرم شناختی تغییرات اقلیم

1

نگارندگان:
دکتر یزدان صیقل (عضو هیات علمی دانشگاه عالمه محدث نوری (ره))
دکتر امیر ایرانی (دانشآموخته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شیراز)
 -1مقدمه

تغییــرات اقلیمــی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن و پیچیدهتریــن
چالشهــای ملــی و بینالمللــی ناشــی از جهانــی شــدن،
تهدیدهــای بالقــوهای را متوجــه امنیــت در انــواع گوناگــون آن نمــوده
اســت کــه خــود بــه منازعاتــی از قبیــل جنــگ دارفــور ،بــه عنــوان
2
اولیــن درگیــری در حــوزه تغییــرات اقلیمــی ،منجــر شــده اســت.
امــروزه ايــن تغييــرات کــره زمیــن را بــه ســمت وضعیتــی ســوق
میدهــد کــه کمتــر کســی آمــاده آن اســت .تغییــرات اکوسیســتم،
حیــات گونههــای جانــوری و نباتــی ،شــرایط زندگــی ،اقتصــاد و
حتــی حیــات انســانها را در معــرض خطــر قــرار داده اســت .ايــن
وضعيــت همچنيــن تهدیدکننــده صلــح و منشــاء بالقــوه بســیاری از
مخاصمــات مســلحانه اســت .بــه همیــن دلیــل جایــزه صلــح نوبــل
ســال  2007بــه گــروه کارشناســان بیــن دولتــی فعــال ()IPCC
در زمینــه تحــوالت آب و هوایــی اعطــا شــد 3.در ایــن چارچــوب،
اگرچــه پیامدهــای تغییــرات اقلیمــی در ابتــدا خــود را بــه صــورت
"فیزیکــی" و بــه صــورت افزایــش دمــا ،ســیل ،تغییــرات آب و هوایــی
شــدید ،فرســایش خــاک و بیابانزایــی در طبیعــت نشــان میدهــد
امــا در نهايــت ،حوزههــای اجتماعــی و اقتصــادی نیــز همچــون
مهاجــرت ،تلــف یــا خــروج منابــع ،جابهجایــی مــردم ،اختــال
فرهنگــی ،اضطــراب ،اســترس اجتماعــی و غیــره را دربــر خواهــد
4
گرفــت.

بــرای نمونــه در ســوریه تغییــرات آب و هوایــی و بــه دنبــال آن
خشــک شــدن منابــع آب و خشکســالیهای متعــدد ،زمینــه شــروع
اعتراضــات را فراهــم کــرد .در ایــن شــرایط روســتاها خالــی از ســکنه
شــد و شــهرها بــا مــوج مهاجــرت روبـهرو گشــت؛ ایــن در حالــی رخ
میدهــد کــه ایــن کشــور پیشــتر میزبــان مهاجــران و پناهنــدگان
عراقــی بــود .بدینســان ایــن تغییــرات آب و هوایــی یکــی از عوامــل
موثــر در انفجــار اختالفــات و اعتراضــات تلقــی شــد 5.در ایــن
شــرایط ،داعــش از وضعیــت پیــش آمــده سوءاســتفاده کــرد و بــا در
اختیــار گرفتــن کنتــرل منابــع مهــم آبــی ،در عمــل بــه جایگزیــن
دولــت در ارائــه خدمــات آبرســانی و توزیــع آب تبدیــل شــد و از
ایــن منابــع آبــی بــه عنــوان ســاح اســتفاده کــرد کــه حتــی در
مــواردی منابــع اساســی آب را بــه ســم آلــوده نمــود 6.از جملــه دیگــر
کشــورها در آمریــکای مرکــزی گواتمــاال اســت کــه جــزء ده کشــور
قربانــی تغییــرات آب و هوایــی شــدید در دنیــا اســت .خشکســالی
و یــا ســیالب ناشــی از ایــن تغییــرات همــواره جريــان دارد در حالــی
کــه اقتصــاد ایــن کشــور بــه صــادرات قهــوه و نیشــکر وابســته
اســت .در ايــن اوضــاع و احــوال ،باندهــای مجرمانــه ســازمانیافته
از توســعهنایافتگی روســتاها و شــرایط نامناســب محیطــی اســتفاده
کردهانــد و کنتــرل ایــن منابــع را بــر عهــده گرفتنــد .بدیــن ترتیــب،
تغییــرات آب و هوایــی از یــک ســو میتوانــد در مناطقــی کــه دولــت
حضــور ضعیفــی دارد ،اختالفــات مربــوط بــه منابــع زیرزمینــی را

1. Climate changes
 .2فاضلی ،حبیب اله و دیگران ،بررسی تغییرات اقلیمی به عنوان تهدیدی جدید علیه صلح و امنیت بین المللی در دوران پس از جنگ سرد ،فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی ،شماره  ،21زمستان ،1395
ص49
3. GIEC
 .4برای مطالعه آثار تغییرات آب و هوا بر جامعه و آسیب ها یا مخاطرات مرتبط ر.ک صالحی و پازوکی نژاد.1396 ،
5. Mezopotamya Ajansı, Nazım Daştan, (2019), Bringing ISIS to justice Towards an international tribunal in North East Syria, Rojava
Information Center, P 9.
 .6به اعتقاد آنتونی گیدنز «اگر پدیده گرمایش سیارهی ما عنانگسیخته پیش رود ،تهدیدی جدی برای تمدن ما ایجاد میکند .این تغییراتی که ما در اقلیم جهان ایجاد میکنیم ،باعث میشود آب و هوا
به طور فزاینده حاد و آشفته گردد و مناطق وسیعی از جهان در معرض خشکسالی قرار گیرد و سرانجام غیر قابل سکونت شود .»...وی در کتاب خود به کندوکاوی طوالنی دربارهی یک پرسش میپرازد
که میتواند قرائت جرم شناختی بسیار قابل توجهی داشته باشد که« :چرا اکثر مردم ،درغالب مواقع ،چنان عمل میکنند که انگار میتوان این مشکل بزرگ را نادیده گرفت؟  ...انتشار گازهای گلخانهای
از سوی صنایع مدرن ،باعث میشود اقلیم زمین گرمتر شود که میتواند نتایج مخربی برای آینده به همراه داشته باشد .با این حال ،اکثریت مردم برای تغییر عادات روزانهای که منبع خطراتی است که
تغییرات اقلیم برای ما دارد ،کار ناچیزی انجام میدهند و یا اصال هیچ کاری نمیکنند( .» ...گیدنز)3-6 :1394 ،
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تشــدید کننــد و از ســوی دیگــر دسترســی بــه آب و محصــوالت  -3تغییــر اقلیــم و پیشــینه ظهــور تحلیــل جرمشــناختی
6
کشــاورزی را در برخــی مناطــق دنیــا محــدود کننــد ،جمعیــت آن تغییــرات اقلیمی
مناطــق را آســیبپذیر نمــوده و در اســتخدام خــود در آورنــد .ایــن
وضعیــت حتــی میتوانــد کشــورهای بــا ثبــات را تهدیــد کنــد .بديــن
ترتيــب ،اگرچــه چارهانديشــي در خصــوص آثــار زيســتمحيطي
تغييــر اقليــم از مدتهــا پيــش آغــاز شــده اســت 1امــا ايــن پديــده
از منظــر جرمشــناختي کمتــر مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت.

 -2اقلیم و جرمشناسی

اقلیــم پرکاربردتریــن واژهای اســت کــه معــادل  climatesمعنــا
شــده اســت .ایــن واژه علمیتــر از اصطــاح آب هــوا دانســته
شــده اســت و جامعیــت قابــل توجهــی دارد .اقلیــم بــه شــرایط
آب و هوایــی یــک منطقــه جغرافیایــی نظیــر دمــا ،رطوبــت ،فشــار
اتمســفر ،بــاد و بــارش و ســایر مشــخصهها در مــدت زمانــی نســبتاً
طوالنــی گفتــه میشــود 2.در هواشناســی معمــوالً شــرایط حــال
حاضــر آب و هــوا مــورد بررســی قــرار میگیــرد در حالــی کــه در
اقلیمشناســی مشــخصههای درازمــدت آب و هــوا مــورد توجــه
اســت .اقلیــم شناســی 3ناظــر بــه دانــش مطالعــه اقلیــم و مشــخصات
متوســط آب و هوایــی در یــک دوره بلندمــدت اســت .ایــن دانــش
شــاخهای از رشــتۀ "دانشهــای جــوی "4زیــر رشــته "جغرافیــای
فیزیکــی" اســت ،کــه خــود جــزء علــوم زمیــن بــه شــمار م ـیرود.
امــروزه اقلیمشناســی دربرگیرنــده اقیانوسشناســی 5و زیســت-
زمینشــیمی اســت .در مطالعــه جرمشــناختی تغییــرات اقلیمــی
بــه رابطــه بيــن تغييــر اقليــم و ارتــکاب بــزه پرداختــه ميشــود.
روشــن اســت کــه در ایــن مطالعــه بایــد بــه مفهــوم اقلیــم ،شــرایط و
تغییــرات در طوالنیمــدت توجــه شــده و ایــن قیــد زمــان و گــذر آن
در تغییــر فراوانــی و نــوع جرایــم و علتشناس ـیهای مرتبــط مــورد
تحلیــل و ارزیابــی قــرار گیرنــد.

تغییــرات اقلیمــی از جملــه مهمتریــن مســائل بینالمللــی جهــان
امــروز اســت کــه امنیــت انســانی و زیســتمحیطی کــره زمیــن
را تهدیــد میکنــد 7.ایــن در حالــی اســت کــه تــا بــه امــروز،
جرمشناســی توجــه زیــادی بــه ایــن موضــوع کــرده اســت .شــکاف
و نبــود عالقــه در میــان جرمشناســان جریــان اصلــی نســبت بــه
ایــن موضــوع جالــب توجــه اســت .بــه عنــوان مثــال ،کنفرانسهــای
بینالمللــی جرمشــناختی در ایــاالت متحــده ،اروپــا ،اســترالیا و آســیا
8
در مــورد تغییــرات اقلیمــی ،تعــداد زیادی از مقــاالت را ارائــه دادهاند.
همچنــان موضوعــات اصلــی را جرایــم خیابانــی ،ســازمانیافته ،جرایم
ســایبری ،خشــونت خانگــی و تقســیمبندیهای معمــول از بزهــکاری
بــه خــود اختصــاص دادهانــد .همچنیــن در خصــوص تغییــر اقلیــم
پروژههــای تحقیقاتــی نســبتا کمــی وجــود دارد.
بــه طــور کلــی پژوهشهــای متمرکــز بــر تغییــر اقلیــم در
گرایشهــای مختلــف جغرافیــا ،فلســفه ،جامعهشناســی در رابطــه
بــا تغییــر اقلیــم را میتــوان بــه ســالهای  2000تاکنــون محــدود
دانســت .باتوجــه بــه اینکــه راهکارهــای مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی
عمومــا مهندســی و نویــن هســتند میتــوان مطالعــات قابــل توجهــی
را از ســوی مهندســان مختلــف مشــاهده کــرد کــه بــر کاهــش
دی اکســیدکربن ،اسیدیشــدن اقیانوسهــا ،طرحهــای کاهــش
گرمــای جهانــی و غیــره متمرکــز شــدهاند .لــذا متناســب بــا اهمیــت
یافتــن دغدغــه تغییــر اقلیــم در ابعــاد حقوقــی ،جرمشــناختی
و جامعهشــناختی ،پژوهشــگران ســایر رشــتهها در ایــن موضــوع
ورود کردهانــد .تاریــخ ظهــور عنــوان مســتقل جرمشناســی
تغییــرات اقلیمــی ،بــه مطالعــات راب وایــت پیونــد خــورده اســت.
وی ابتــدا در ســال  2012مقالــهای تحــت عنــوان "جرمشناســی
9
تغییــرات اقلیمــی یــا تغییــرات اقلیمــی از منظــر جــرم شناســی"

 .1کارگروه بین الدولی تغییرات اقلیمی( ))Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCCدر سال  1988و با همکاری برنامه محیط زیست ملل متحد و و سازمان هواشناسی
جهانی تأسیس شد .به تدریج کنوانسیون ریو مصوب( 1992ایران در سال  1375به این کنوانسیون ملحق شده است) و پروتکل کیوتو مصوب ( 1997ناظر به تعیین برنامهها و سیاستهای ملی) که
به منظور مشارکت جهانی در کاهش تولید گازهای گلخانهای که خود عامل مهم ایجاد تغییرات اقلیمی تلقی می شود ارائه شده اند (حجازی ،رخشاد و دیگران .)91 ،1395 ،آخرین سند بین المللی در
چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی بهمنظور مقابله با تغییرات اقلیمی تنظیم شده ،به توافقنامه پاریس سال  2105مشهور است که دولت ایران آن را امضا و فرآیند الحاق
به آن را آغاز نموده که به رغم تصویب آن در سال  1395در مجلس شورای اسالمی ،هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است(پیری ،1397 ،صص .)889-890
 .2برای مطالعه بیشتر ر.ک محمدی ،حسین و فاطمه ربانی و ابراهیمی امیری ،تغییر اقلیم و مدل های اقلیمی ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول.1395 ،
3. Climatology
اقلیم شناسی ()Climatology از ریشه واژه یونانی  klimaبه معنی منطقه و مکان است و به دانش مطالعه اقلیم و معدل آب و هوایی در یک دوره خاص گفته میشود.
نخستین دانشمندی که به صورت علمی به اقلیم شناسی پی برد یک دانشمند چینی به نام شن کیو ( )1095-1031بود که با مشاهده بامبوهای سنگ شده در اعماق زمین چنین نتیجه گرفت که اقلیم به
طور طبیعی در دورههای زمان گوناگون تغییر میکند.
4. Atmospheric sciences
 .5مثال مهمی که میتوان برای اهمیت این بُعد از اقلیم شناسی بیان کرد در افزایش چشمگیری انداختن زباله های پالستکی به اقیانوسها مشاهده کرد .سالیانه حدود هشت میلیون تن پالستیک وارد
محیط زیست دریایی میشود و این میزان رو به افزایش است .بنا به تخمین «بنیاد الن مکآرتور» در آمریکا که درباره اقتصاد بازیافتی و چرخشی پژوهش میکند ،تنها در سال  ۲۰۱۴حدود  ۳۱۱میلیون
تن پالستیک تولید شده است .میزان تولید پالستیک در طی  ۲۰سال گذشته شاهد افزایشی دویست درصدی بوده است و پیشبینی میشود که تا سال  ۲۰۵۰میزان پالستیکها در اقیانوسها ــ که به
ماهیهای پالستیکی معروف هستند ــ از تعداد ماهیهای واقعی پیشی خواهد گرفت.
مروزه دریاها و اقیانوس ها به علت انتشار انبوهی از زباله های تجزیه ناپذیر به شدت در معرض خطر هستند و یک بررسی جدید علمی ابعاد بیشتری از این موضوع را مشخص کرده است .تحقیقی
که نتایج آن اخیرا در نشریه ساینس منتشر شده بود حاکی است که ساالنه نزدیک به  ۱۲.۷میلیون تن انواع زبالههای پالستیکی در اقیانوسها رها میشوند و به علت تجزیه سریع آنها به ذرات ریز
میکروپالستیکی ردگیری و جمع آوری آنها از آب کار بسیار دشواری است .ذرات میکروپالستیکی کوچکتر از ناخن انگشت افراد هستند و دانشمندان هشدار داده اند که به زحمت قادر به شناسایی و جمع
آوری یک درصد از این نوع زبالههای خطرناک میباشند.
6. Climate Change Criminology
 .7باکلی ،هریت و پیتر نیوول ،حکمروایی تغییرات آب و هوا ،ترجمه محمدکاظم شمس پویا و دیگران ،انتشارات پاپلی-کتاب امید ،چاپ اول،1396 ،
8. White, Rob (2012) the Criminology of Climate Change, Climate Change from a Criminological Perspective, Springer Science
Business Media New York
9. Criminology of Climate Change
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را در یــک مجموعــه مقــاالت بــا عنــوان "تغییــرات اقلیمــی از
منظــر مالحظــات جرمشــناختی" 1منتشــر کــرد .وی در ســال
 2018کتابــی در هشــت فصــل تحــت عنــوان "جرمشناســی
تغییــرات اقلیمــی" 2نگاشــت کــه جنبههــای مختلــف ایــن جــرم
شناســی را بــا ســبک متفــاوت ،از جملــه اشــاره بــه جرایــم کربنــی،
اکوســاید ،بزهدیــدگان تغییــرات اقلیمــی ،پاســخهای حقوقــی
و جرمشناســی ،تبییــن مینمایــد .نویســندگان دیگــری نیــز
مطالعــات چنــدی را بــه تحلیــل جرمشــناختی تغییــرات اقلیمــی
اختصــاص داده بودنــد .در ســال  2012اســتفان فــارال 3،اســتاد
دانشــگاه شــیفیلد 4،در کتــاب مجموعــه مقاالتــی تحــت عنــوان
نتایــج حقوقــی و جرمشــناختی تغییــرات اقلیمــی 5،کــه خــود
سرپرســت ویراســتار آن بــوده اســت ،در مقالـهای بــا عنــوان "نتایــج
احتمالــی تغییــرات اقلیمــی بــرای مطالعــات جــرم شــناختی" بــه
برخــی از جنبههــای مهــم مطالعــه ایــن پدیــده پرداختــه اســت.
رابــرت آگنیــو 6،اســتاد دپارتمــان جامعــه شناســی دانشــگاه ا ِمــوری
ایالــت آتالنتــا در آمریــکا ،نیــز از نویســندگانی اســت کــه برخــی از
مولفههــای مرتبــط بــا تغییــر اقلیــم را بــه شــکل جامعهشناســی
تبییــن کــرده اســت و مطالعــات قابــل توجهــی در ایــن زمینــه
داشــته بــی آنکــه عنــوان مجــ ّزای جرمشناســی را بــه ایــن
مطالعــات اختصــاص داده باشــد .مطالعــات ســایر جنبههــای
تغییــرات اقلیمــی در ابعــاد مختلــف برخــی از جرایــم موثــر بــر
7
اقلیــم را میتــوان در مطالعــات نویســندگانی ماننــد میشــل لینــچ
(اســتاد دانشــگاه فلوریــدای جنوبــی) و پُــل استرســکی( 8اســتاد
9
دانشــگاه کولــورادو آمریــکا) یافــت .همچنیــن پولــی هیگینــز،
پژوهشــگر و حقوقدانــان اســکاتلندی ( ،)2019-1968مطالعــات
قابــل توجهــی را بــا تکیــه بــر اکوســاید 10یــا زیســتبومزدایی
انجــام داده و در ایــن خصــوص دو کتــاب و چندیــن مقالــه تألیــف
کــرده اســت .عمــده تأکیــد وی جرمانــگاری اکوســاید و بســیاری از
11
فعالیتهــای دولتــی موثــر بــر تغییــر اقلیــم بــوده اســت.

 -4مفهوم جرمشناسی تغییرات اقلیمی و ارکان آن

بــه اعتقــاد راب وایــت ،جرمشناســی تغییــرات اقلیمــی 12بــر چهــار
رکــن اساســی اســتوار اســت :جــرم و آســیب ،همبســتگی جهانــی

خبرنامه
عدالت
کیفری
و عدالــت زیســتمحیطی ،علــل و عواقــب آن ،قــدرت و منافــع.
بــر ايــن اســاس ،آســيبهاي اجتماعــي عمدتــا بــه ســاختارهاي
اجتماعــي بســتگی دارنــد .ايــن آســيبها تــا حــد زيــادي ناشــی از
بیعدالتــی یــا بیتفاوتــی اجتماعــی بــه رنــج و اســتثمار 14اســت.
ســرمايهگذاري در تولیــد گازهــای گلخان ـهای بــا هــدف دســتیابی
بــه ســود و رشــد اقتصــادی بــه طــور مســتقیم بــه ســامت و حيات
انســان آســیب وارد ميکنــد 15دغدغــه اساســی در جرمشناســی
تغییــرات اقلیمــی ،شناســایی ،تحقیــق و پاســخگویی به آســیبهای
مرتبــط بــا اقلیــم اســت .بــه همیــن مــوازات میتــوان بســتر نوعــی
آســیب اجتماعیشناســی 16را در ایــن نــگاه بــه تغییــرات اقلیمــی
یافــت .آســیب اجتماعیشناســان بــر آســیبها تأکیــد میکننــد
(نجفــی ابرندآبــادی ،1390 ،ص  )1125و در قالــب آن «بــه مطالعه
فقــر ،نابرابــری ،بیعدالتیهــای اجتماعــی و تضــاد میــان منافــع
و مصالــح طبقــه صاحــب ســرمایه و قــدرت از یــک ســو و منافــع
و مصالــح مــردم از ســوی دیگــر بــرای مطالعــه و پــی بــردن بــه
ریشــههای مســائل اجتماعــی جامعــه از جملــه انــواع بزهــکاری
کــه نوعــی آســیب اجتماعــی محســوب میکننــد رو میآورنــد»
(نجفــی ابرندآبــادی ،1393 ،ص  .)21ایــن اشــتراک در هــدف باعث
شــباهت کامــل نــگاه جرمشــناختی بــه تغییــر اقلیــم و زمیولــوژی
نشــده و نمیگــردد .زیــرا پیشفــرض اساســی جرمشناســی تغییــر
اقلیــم عبــور از جرمشناســی نیســت ،بلکــه حفــظ جرمشناســی
و وارد ســاختن تحلیــل آســیبها بــه مطالعــات جرمشــناختی
اســت .در ایــن جرمشناســی میتــوان در عیــن پذیــرش نــگاه
انتقــادی ،نوعــی اعتــراف بــه عــدم کارآیــی عبــور از جرمشناســی را
مشــهود یافــت .هرچنــد دامن ـهای کــه جرمشناســی تغییــر اقلیــم
بــرای خــود تعریــف میکنــد از چارچــوب مرســوم جرمشناســی
فراتــر م ـیرود و بــا وارد ســاختن آســیب در قالــب انحرافــات ،بــه
بررســی زمینههــای جــرم میپــردازد.
جرمشناســی تغییــر اقلیــم در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چه کســی
مســوول تغییــرات اقلیمــی اســت ،بــه طــور اساســی بــر جرایــم
دولتــی و دولتیهــا و شــرکتهای بــزرگ ملــی و چندملیتــی
متمرکــز میگــردد ،ایــن دغدغــه ،آن را در قالــب جرمشناســی
انتقــادی قــرار میدهــد .بنابرایــن میتــوان معتقــد بــود کــه
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همســو بــا دالیــل جرمشناســان انتقــادی ،جرمشناســی تغییــرات
اقلیمــی نیــز اصالــت وجــودی بــرای آسیباجتماعیشناســی قائــل
نمیشــود 1.اگرچــه ایــن تأکیــد بــر جرایــم دولتــی و یــا صاحبــان
قــدرت را میتــوان نوعــی وامگیــری از صدمهشناســی اجتماعــی و
وارد کــردن متفــاوت آن بــه حــوزه جرمشناســی تعبیــر کــرد .بــه
عنــوان مثــال در ســیلهای اخیــر کشــور در ابتــدای ســال ،1398
تغییــر کاربــری اراضــی ،عــدم تصمیمگیــری صحیــح و آیندهمحــور
بــرای حاشــیه روخانههــا و محــل دفــع آبهــای ناشــی از ســیل
عامــل تشــدید نتایــج آن اســت .ایــن تقصیرهــا و کوتاهیهــای
عمومــا دولتــی زمینههــای تغییــر اقلیــم را فراهــم ســاختهاند و بــه
دلیــل ایــن تغییــر وقــوع فجایــع زیسـتمحیطی گســترده تســهیل
شــده اســت .بــه طــور کلــی جــرم شناســی تغییــر اقلیــم بــرای
بازشناســی علــل آســیبها و زمینههــای جرایــم و ارتبــاط بخشــی
میــان اقلیــم و جرایــم دور و نزدیــک و یــا جرایــم قبــل و بعــد
از تغییــر اقلیــم ،بــه نظریههــای ســنتی جــرم شــناختی متوســل
میشــود.

-5جایگاه رویکرد جرمشناختی به تحلیل تغییرات اقلیمی

یکــی از پرس ـشهای مهــم ،یافتــن ارتبــاط تحلیــل جرمشــناختی
تغییــرات اقلیمــی بــا جرمشناســی ســبز اســت .در ایــن خصــوص دو
احتمــال قابــل طــرح اســت؛ نخســت اینکــه جرمشناســی تغییــرات
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اقلیمــی را یکــی از رویکردهــای جرمشناســی ســبز بدانیــم؛ دیگــر
اینکــه بــه رغــم وجــود اشــتراکات ،آن را گرایشــی متفــاوت از
جرمشناســی ســبز بدانیــم .همچنیــن بــه نظــر میرســد کــه
شــاید بتــوان چنیــن نظــر داد کــه بــا توجــه بــه دغدغههــای
مشــترک ،تحلیــل جرمشــناختی تغییــرات اقلیمــی در حــال جــدا
شــدن از جرمشناســی ســبز و مدعــی ایجــاد نوعــی جرمشناســی
نوینــی باشــد کــه صرفــا نــگاه زیسـتمحیطی نداشــته بلکــه بــدون
محدودیــت میاندیشــد .جرمشناســی حفاظــت محیطزیســت یــا
حفاظــت از منابــع 2یکــی از اصطالحاتــی کــه در کنــار جرم شناســی
ســبز از ســوی برخــی مطــرح شــده اســت 3و هــدف از طــرح آن
نشــان دادن تفــاوت آن بــا دیگــر رویکردهــای جرمشــناختی اســت.
ایــن اصطــاح بــرای اولیــن بــار توســط اســاتید دانشــگاه دولتــی
میشــیگان بــه کار رفتــه اســت ،تــا نشــان دهنــد کــه جرمشناســی
ســبز وافــی تمــام جرایــم مرتبــط بــا محیــط زیســت نبــوده و از
لحــاظ مفهومــی بــا محدودیتهایــی همــراه اســت .هرچنــد ایــن
اســتدالل همســو بــا دغدغههــای سیاســی در آمریــکا ،از ســوی
4
طرفــداران جرمشناســی ســبز بــا اســتداللهایی رد شــده اســت،
امــا طرفــداران بــا نوشــتارهای متعــدد در صــدد حمایــت از آن
هســتند .ایــن جرمشناســی ســه مبنــای اساســی دارد ،مبنــای اول
مدیریــت و سیاس ـتگذاری بــرای منابــع طبیعــی 5اســت کــه بــه
موجــب ایــن مبنــا از یــک ســو ارزشهــای مختلــف مدیریــت و

 .1ون هام ،فرانسواز ،آسیب اجتماعی شناسی :رشته جدید ،توسعه قلمرو جرم شناسی؟ ،ترجمه سید حسین حسینی و اقبال محمدی ،در :علی حسین نجفی ابرندآبادی (زیرنظر) ،دایره المعارف علوم جنایی،
کتاب دوم ،نشر میزان ،چاپ اول،1392 ،ص.934
2. Conservation criminology
 .3البته گاه جرم شناسی سبز و این جرم شناسی در کنار یکدیگر بکار رفته اند( .نجفی ابرندآبادی ،علی حسین ،1393 ،ص .)20
.4گرجی فرد ،حمیدرضا ،1395 ،صص .24-26
5. Natural Resource Management and Policy
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محافظــت از منابــع طبیعــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و بــا
اســتمداد از اصــل احتیــاط و همچنیــن پیشــگیری در جهــت پاســخ
و محافظــت از منابــع و تنوعهــای زیســتی اقــدام میشــود .بــه
عــاوه اینکــه در قالــب ایــن مبنــا اصــوال محافظـت هــا جامعهمــدار
اســت و حوزههــای تحــت حمایــت بــه ابــزاری انعطافپذیــر در
رابطــه بــا جرایــم مرتبــط بــه کار مـیرود .مبنــای دوم بــه ارتبــاط
تنگاتنــگ ایــن جرمشناســی بــا سیاســت جنایــی و بــه طــور کلــی
علــوم جنایــی 1ناظــر اســت .از ایــن حیــث گونهشناســی علتهــای
جرمشــناختی ،بــا تأکیــد بــر نقــش فرصــت در ارتــکاب جرایــم و
همچنیــن تأکیــد بــر جرمشناســی پیشــگیری مولفههــای مهــم
در ایــن مبنــا هســتند .مبنــای ســوم ناظــر بــه ریشــه داشــتن ایــن
جرمشناســی در ریســک و علــوم مرتبــط بــا تصمیمگیــری 2اســت
کــه در ایــن خصــوص ارتبــاط داشــتن ریســک بــا انــواع گروههــا،
اشــخاص و غیــره و همچنیــن حکومــت ریســک در تصمیمگیــری
و در نهایــت لــزوم بــه کارگیــری ابزارهــای ارزیابــی از معیارهــای
مهــم اســت .جرمشناســی حفاظــت یــک فضــای امــن بــرای
آزمایــش جدیــد ایجــاد میکنــد و رویکردهــای حــل خطــرات
زیســتمحیطی و دور زدن ناکارآمدیهــا بــه دســت میدهــد .بــه
طــور کلــی ایــن جرمشناســی ســه هــدف کلــی دارد :محافظــت
از تنــوع زیســتی 3،تضمیــن ایمنــی زندگــی و حیــات بشــری 4و

 .6شاملو ،باقر و دیگران1396 ،

انعطافپذیــری محیطــی.
بُعــد دیگــری کــه در رابطــه بــا جایــگاه تحلیــل جرمشــناختی
تغییــرات اقلیمــی قابــل اشــاره اســت ارتبــاط آن بــا بزهدیــده-
شناســی ســبز اســت .بزهدیدهشناســی ســبز یــا زیســتمحیطی
از جملــه شــاخههای جرمشناســی ســبز اســت کــه در دهــه
 1990میــادی بــا خاســتگاهی انتقــادی از نظــام عدالــت کیفــری
در تقابــل بــا بزهدیدهشناســی متعــارف متولــد شــد .از منظــر
بزهدیدهشناســی ســبز ،بزهدیــدگان ســبز در دو دســته جــانداران
(اشــخاص ،جانــوران ،درختــان و گیاهــان) و بیجانــان (هــوا ،آب،
6
خــاک و زمیــن) قابــل شناســایی هســتند.
5

-6دســته بنــدی اقلیممحــور از جرایــم مــورد مطالعــه
جرمشناســی تغییــرات اقلیمــی:

جرایــم ناشــی از تغییــرات اقلیمــی (تغییــرات اقلیمــی بــه عنــوان
علــت جرایــم):
 .1آشوبها و اعتراضات مدنی به تغییرات اقلیمی؛
 .2شورشهای مربوط به غذا؛
 .3ایجاد حریق عمدی؛ خشکاندن درختان؛
.4مهاجرت و قاچاق انسان

1. Criminology, Crime Science, and Criminal Justice
2. Risk and Decision Science
3. Biodiversity conservation
4. Secure human livelihoods
5. Environmental resilience
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جرایم به عنوان پیامدهای تغییر اقلیمی:
 .1سرقت و تحصیل غیرمجاز آب؛
 .2شکار حیوانات وحشی؛
 .3ماهیگیری غیرقانونی
جرایم برای واکنش به تغییرات اقلیمی:
 .1جرایم کربُنی یا کربُن محور؛
 .2اکوساید؛
 .3جرایم شرکتی و دولتی.

جرایــم کربُنــی یــا کربُــن محــور (تجــارت کربــن،تعدیلهــای کربــن یــا کالهبــرداری و تقلــب در حــوزه
کربــن)؛ گــرم شــدن ســیاره واکنشهــای تحریــک شــده و

سیاســتزدهای دارد کــه بــه نوبــه خــود بــا بزهــکاری مرتبــط
اســت .بــه عنــوان مثــال معرفــی حداکثــر انتشــار کربــن بــه
عنــوان بخشــی از توافقــات بینالمللــی بــر تغییــر اقلیــم ،درهــا
را بــرای تجــارت کربــن و تجاریســازی آلودگــی هــوا بــاز کــرد.
کشــورها و شــرکتها ســهمیههای انتشــار ســالیانهای تنظیــم
میکننــد .آنهــا کــه حــد و مــرز را رعایــت میکننــد بــه آنهــا
امتیــاز اعتبــاری کربــن داده میشــود کــه میتوانــد بــه عنــوان
ارز در تجارتهــای بینالمللــی بــا آلودهکنندههایــی کــه از
حــد و مرزشــان فراتــر میرونــد تجــارت شــود .ایــن امــر نــه
تنهــا بــه قــدر کافــی بــه معضــل تولیــد و انتشــار کربــن توجــه
نکــرده اســت ،بلکــه فرصتهایــی را نیــز بــرای انــواع گوناگونــی
از جرایــم مرتبــط فراهــم کــرده اســت .زیــرا یــک مشــکل بــزرگ
بــا برنامــه تجــارت انتشــار کربــن بــدون محافظــت اســت .بــرای
مثــال چنیــن برنامههایــی بــر صنایــع آلودهکننــده و شــرکتها
تکیــه میکننــد کــه صادقانــه انتشــار گازهــای گلخانــهای را
اعــام کننــد .امــا مجوزهــای نظــم دهنــده و سیاســتگذاران
بــه ســادگی منابعــی بــرای نظــارت و قبــول مراقبــت ندارنــد ،چــه
در اتحادیــه اروپــا یــا بــا توجــه بــه پروژههــای جبــران کربــن
کــه در جنــوب جهــان قــرار دارنــد .تائیدیــه یــک مســاله مهــم
و جداییناپذیــر بــرای محافظــت کــردن در مقابــل کالهبــرداری
کربــن اســت .رســوایی شــرکت فولکــس واگــن در ســال  2015از
جملــه ایــن جرایــم و اهمیــت آن را نشــان میدهــد .ایــن شــرکت
بــه طــور متقلبانــهای مدعــی شــده کــه ماشــینهایش مطابــق
بــا اســتانداردهای انتشــار کربــن هســتند در حالــی کــه واقعیــت
خــاف آن بــود .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مســأله بــه ســادگی
یــک عــدم مطابقــت نبــود ،بلکــه ،فولکــس واگــن نرمافــزاری را
در حداقــل  11میلیــون عــدد از خودروهایــش در سرتاســر جهــان
نصــب کــرد -کــه اصطالحــا دســتگاه شکســت خوانــده میشــود-
کــه انتشــار گازهــای گلخان ـهای را جســتجو میکــرد وســپس بــه
طــور خــود کار تنظیمــات موتــور را بــه تدریــج کاهــش مـیداد تــا
ســطح اکســید نیتــروژن را کمتــر از میــزان معمــول کاهــش دهــد.
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بــه عبــارت دیگــر شــرکت عمــدا قانونگــذاران را بــا ثبــات نتایــج
آزمونهــا فریــب داده اســت .در حقیقــت ماشــینها آلودهتــر از
چیــزی بودنــد کــه تصــور میشــد و در ضمــن طراحــی موتــور
1
ماشــین فریــب رخ داده بــود.
اکوســاید :زیستبومکشــی یــا اکوســاید مفهومــی اکولوژیکــیاســت کــه بــه توصیــف فرآینــد طبیعــی زوال و تغییــر اکوسیســتم،
درســت هماننــد تخریــب انســانی اکوسیســتمها ،میپــردازد.
زیستبومکشــی در ابتداییتریــن حالــت بــه واســطه تخریــب،
فروســایش و ویــران کــردن اکوسیســتمها و محیطهــای خــاص
تعریــف شــده اســت .اصطــاح زیســتبومزدایی همچنیــن بــرای
اشــاره بــه آســیب گســترده محیطــی در طــول جنــگ ،ازجملــه
جنــگ ویتنــام ،و منفجــر کــردن چاههــای نفــت و آلودگیهــای
متعاقــب آن در طــول اولیــن جنــگ خلیجــی در عــراق و کویــت
اســتفاده شــده اســت .مفهــوم زیستبومکشــی در مفهومــی
کیفــری و عمومیتــر -مفهومــی کــه شــامل تخریــب و فروســایش
محیطهــای خــارج از حــوزه جنــگ یــا حــوزه نظامــی میباشــد-
بــه طــور فعاالنــه در ســطحی بینالمللــی بــرای چندیــن ســال ،از
اواخــر دهــه  ،1960ترســیم شــدهاســت 2.بــا ایــن حــال ،فعــاالن
محیــط زیســت و وکالی بینالمللــی کمــاکان بــه تــاش خــود
بــرای پیشبینــی جرمــی خــاص بــا عنــوان زیستبومکشــی و/
یــا ادغــام ایــن جــرم بــا قوانیــن کیفــری موجــود ادامــه میدهنــد.
بــرای نمونــه میتــوان بــه تــاش بــرای تبدیــل زیستبومکشــی
بــه عنــوان پنجمیــن جــرم بینالمللــی علیــه صلــح اشــاره کــرد.
زیستبومکشــی در اصطــاح کیفــری دارای مؤلفههایــی مشــترک
بــا اصطالحــات مختلفــی اســت کــه اساســا بــا مفاهیــم مــرگ و
میــر پیونــد دارنــد .در ایــن نگــرش جرمشــناختی ،اکوســاید
تــاش بــرای جرمانــگاری آن دســته از فعالیتهــای انســانی
را دارد کــه تندرســتی و ســامت اکوسیســتمها و گونههــای
موجــود در آن ،شــامل انســانها ،را نابــود کــرده و کاهــش داده
اســت .تغییــر اقلیــم و بهرهبــرداری وحشــیانه از منابــع طبیعــی
بــه تدریــج مــرگ و میــر جهانــی را در پــی دارد ،از ایــن رو نیــاز
بــه پیشبینــی چنیــن جرمــی افزایــش مییابــد .از چشــمانداز
عدالــت بومــی ،زیستبومکشــی شــامل تخلفاتــی اســت کــه از
اصــول و مؤلفههــای ســازنده عدالــت محیــط زیســتی ،عدالــت
اکولوژیکــی و عدالــت گونههــای  ....تجــاوز میکنــد.
جرایــم شــرکتی و دولتــی :لزومــا جــرم اکوســای ِد مرتبــطبــا گــرم شــدن جهــان ،در خــأ مدیریــت اجتماعــی و سیاســی رخ
نمیدهــد .بــه عبــارت دیگــر ایــن جــرم از پیونــد میــان کســب
و کار و دولــت نشــأت میگیــرد و توســط الزامــات سیســتمی
هدایــت میگــردد کــه در آن ،دولــت نقــش محــوری دارد .ارتبــاط
تنگاتنگــی میــان ســرمایهداری بــه عنــوان سیســتم جهانــی از
تولیــد و مصــرف ،و فروســایش و تغییــر محیــط زیســت وجــود

1. White, Rob (2018) Climate Change Criminology, Bristol University Press, First published in Great Britain
2. Higgins, P., Short, D. and South, N. (2013) Protecting the planet: A proposal for a law of ecocide, Crime Law and Social Change,
59(3), 251–266.
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دارد .جوانــب کلیــدی اقتصــاد سیاســی معاصــر ،متراکــم شــدن
در پــی یــک محــرک اقتصــادی را در بــر دارد؛ مولف ـهای کــه بــر
بهرهبــرداری از منابــع طبیعــی ،حیوانــات غیــر انســان و مــردم
مبتنــی اســت .هرچنــد ،جــرم اکوســاید /زیستبومکشــی بــه
نــدرت در قانونگــذاری دولتــی پیشبینــی شــده اســت .ایــن
تــا حــدی بدیــن علــت اســت کــه دولــت مســتقیما در ارتــکاب
فعالیتهایــی کــه بــه گــرم شــدن جهــان کمــک میکننــد درگیــر
میباشــد .از ایــن رو دولــت عالقــه کمــی بــه وضــع قوانینــی دارد
کــه خــود و شــرکای بخــش خصوصــیاش را محاکمــه کنــد.

-7نتیجهگیری

نــگاه جرمشــناختی بــه تغییــر اقلیــم و یــا در شــکل نویــن آن
جرمشناســی تغییــرات اقلیمــی ،شــاخهای از جرمشناســی
انتقــادی محســوب میگــردد و دلیــل تفکیــک آن از جرمشناســی
جریــان اصلــی بــه نــوع بررســی جرایــم و مولفههــای حــوزه تأکیــد
مرتبــط اســت .ایــن جرمشناســی در عصــر آنتروپوســن 1متولــد
میشــود؛ عصــری کــه در دورههــای زمینشــناختی بــه عصــر
بشــر از آن یــاد میگــردد .شــاید بــه همیــن دلیــل باشــد کــه
ایــن جرمشناســی بــه موضــوع گرمایــش جهانــی تأکیــد ویــژهای
دارد؛ موضوعــی کــه ریشــه در فعالیتهــای بشــری دارد .ایــن
تحلیــل جرمشــناختی تأکیــد نوینــی بــر موضــوع ســنتی محیــط
تلقــی میگــردد .همچنیــن ایــن جرمشناســی را میتــوان
تأکیــدی نویــن بــر جرایــم مرتبــط بــا محیــط زیســت بــه شــمار
آورد .هــدف از علتشناســیهای ایــن جرمشناســی رســیدن
بــه روشهــای جدیــدی بــرای تحقیــق جهانــی و در عیــن حــال
معرفــی شــیوههای جدیــد کنتــرل اجتماعــی اســت .در ایــن

خبرنامه
عدالت
کیفری
جرمشناســی دو دغدغــه مهــم بدیــن شــکل مطــرح میشــود:
اوال گرمایــش زمیــن مســألهای ســیارهای و جهانــی اســت ،ثانیــا
منتفعــان از وضعیــت موجــود یــا بــه تعبیــری عامــان گرمایــش
جهانــی ،قدرتمنــد بــوده و بعیــد اســت کــه بــه راحتــی در مــورد
مســیر صحیــح اقــدام بــرای جلوگیــری از گــرم شــدن کــره زمیــن
و پاســخ بــه آن متقاعــد شــوند .بــه همیــن دلیــل جرمشناســی
در ایــن رویکــرد بســتر و زمین ـهای را فراهــم میســازد تــا جرایــم
مختلــف گاه ســنتی و گاه نویــن موثــر در ایــن موضــوع و آســیب
بــه اقلیــم بــه طــور کلــی مــورد بررســی قــرار گیرنــد .انســانمحور

بــودن تغییــر ،جرایــم موضــوع تحلیــل را بــه شــکلی موســع و
بــا قیــد اقلیــم وارد جرمشناســی میســازد و ایــن اعتقــاد در
جرمشناســی تغییــرات اقلیمــی وجــود دارد کــه گاه اقداماتــی کــه
بــرای حفــظ اقلیــم اتخــاذ میگردنــد نیــز بــه جرایــم ثانویــهای
میانجامنــد و خــود علــت تشــدید بحــران در محیــط زیســت و
اقلیــم میگردنــد .کنشــگران جرایــم مرتبــط بــا تغییــر اقلیــم کــه
مــورد مطالعــه ایــن جرمشناســی قــرار میگیرنــد یــا انســانها
هســتند و یــا شــرکتهای ســاخت دســت انســانها .در عیــن
حــال بزهدیــدگان مــورد مطالعــه ایــن جرمشناســی بــه انســانها
محــدود نیســتند و اقلیــم بــه طــور وســیع را موضــوع خــود دارد؛
آســیبها و تجاوزاتــی کــه بــه بیوســفر (زیســت کــره (آب کــره،
ســنگ کــره و جــو) یــا محــل زندگــی انســان و دیگــر موجــوات
زنــده) وارد میشــوند و یــا ممکــن اســت در آینــده وارد گردنــد
حــوزه مطالعــه ایــن جرمشناســی هســتند.

1. Anthropocene
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نقش عنصر معنوی در تحقق مسؤولیت کیفری
1
رباتهای دارای هوش مصنوعی
مترجم و نگارنده :طاهره قوانلو
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 .1مقدمه
ـیدن آن در آغــاز
بــا پیشــرفت فنــاوری در قــرن بیســتم و بــه اوج رسـ ِ
هــزاره ســوم ،اســتفاده از رباتهــای دارای هــوش مصنوعــی افزایــش
یافتــه اســت و امــروزه بســیاری از امــور بــدون دخالــت انســان و
توســط آنهــا انجــام میشــود .اگــر در گذشــته ســاختن انســان
مصنوعــی توســط بشــر غیرممکــن مینمــود ،در حــال حاضــر ایــن
رویــا دســتیافتنیتر شــده اســت .رباتهــا نقــش مهمــی در بــاال
بــردن كيفيــت زندگــي انســان ،تســهیل امــور و نيــز كاهــش خطــاي
انســان و خطرهایــی کــه وی را تهدیــد میکنــد ،دارنــد .امــا در کنــار
تمــام مزایایــی کــه بــه همــراه دارنــد ،خطراتــی را نیــز میتواننــد بــرای
انســانها ،محیــط زیســت و  ...داشــته باشــند .بــرای نمونــه ،در ژاپــن،
یــک کارگــر ســی و هفــت ســاله کــه در کارخانــه ســاخت موتورســیکلت
در ســال  1981در حــال کار بــود ،توســط ربــات دارای هــوش مصنوعــی
کشــته شــد .ایــن ربــات در نزدیکــی وی کار میکــرد و بــه اشــتباه
کارگــر را تهدیــدی علیــه مأموریــت خــود شناســایی و چنیــن ارزیابــی
کــرد کــه بهتریــن راه بــرای از بیــن بــردن تهدیــد ،هــل دادن کارگــر بــه
داخــل دســتگاه مجــاور اســت .ربــات بــا اســتفاده از بــازوی هیدرولیــک
بســیار قدرتمنــد خــود ،کارگــر مبهــوت را بــه دســتگا ِه در حــال کار،
کوبیــد و موجــب مــرگ آنــی او شــد .پــس از آن نیــز انجــام وظایــف
خــود را از ســرگرفت .ایــن داســتان علمی-تخیلــی نیســت و مســأله
حقوقــی قابــل طــرح ایــن اســت کــه چــه کســی را بایــد بــه خاطــر ایــن
قتــل از لحــاظ کیفــری مســؤول شــناخت؟

 .2فرض شناسایی مسؤولیت کیفری برای رباتها

در پــی یافتــن راهــی بــرای جبــران خســارتهایی کــه توســط
رباتهــا وارد میشــود ،مســأله شناســایی مســؤولیت کیفــری بــرای
آنهــا مطــرح شــد ه اســت .نظامهــای کیفــری مختلــف ،شــرایطی را

بــرای شناســایی مســؤولیت کیفــری اشــخاص پیشبینــی کردهانــد.
بــرای نمونــه طبــق مــاده  140قانــون مجــازات اســامی مصــوب ،1392
بلــوغ ،عقــل و اختیــار از شــروط اساســی مســؤولیت کیفــری اســت کــه
در حیــن ارتــکاب جــرم بایــد موجــود باشــند .بــه طورکلــی هنگامــی
کــه بحــث از جــرم و قلمــروي کیفــري بــه میــان میآیــد و زمانــی کــه
بــه طــور قطــع ثابــت میشــود جــرم از ســوي شــخص معینــی ارتــکاب
یافتــه اســت ،ایــن امــر بــرای اعمــال مجــازات کافــی نخواهــد بــود .در
ایــن مرحلــه بحــث انتســاب جــرم بــه مرتکــب و قابلیــت انتســاب و
ســرزنش وي طــرح میشــود .بــراي ســرزنش و مجــازات بــه دلیــل
ارتــکاب جــرم میبایســت مرتکــب ،اهلیــت ســرزنش و قابلیــت انتســاب
2
را دارا باشــد.
الزمــه ایجــاد مســؤولیت کیفــری و قابــل ســرزنش بــودن ایــن اســت
کــه .1 :مرتکــب بــا میــل و اراده آگاهانــه مرتکــب رفتــار مجرمانــه شــود،
.2ایــن رفتــار بــا ســوءنیت یــا خطــا همــراه باشــد و  .3میــان جــرم
و فاعــل آن رابطــه علّیــت وجــود داشــته باشــد .حــال آیــا میتــوان
بــرای ربــات نیــز مســؤولیت کیفــری متصــ ّور شــد؟ از یــک ســو،
امــروزه نســل جدیــدی از رباتهــا تولیــد میشــوند کــه بســیاری
از تواناییهــای آنهــا ماننــد انســانها اســت .رباتهــای نســل نــو
میتواننــد صحبــت کننــد ،آمــوزش ببیننــد و  . ...از ســوی دیگــر،
اگــر مبنــای جرمانــگاری رفتارهــای ارتکابــی از ســوی ربــات ،طبــق
اصــل صدمــه 3و فایدهمنــدی توجیــه شــود ،شــاید بتــوان در برخــی
حــاالت بــرای ربــات نیــز مســؤولیت کیفــری پیشبینــی نمــود .بــر
اســاس اصــل صدمــه رفتارهایــی بایــد جرمانــگاری شــوند کــه موجــب
اضــرار بــه فــرد یــا جامعــه شــوند 4.طرفــداران ایــن نظریــه معتقدنــد
کــه مســؤولیت کیفــری را نبایــد بــر اســاس تقصیــر و وضعیــت ذهنــی
مرتکــب بنــا نهــاد .زیــرا نقــش اولیــه و اصلــی حقــوق کیفــری مــدرن،
جلوگیــری از صدمــه اســت 5.آیــا یــک ربــات دارای هــوش مصنوعــی
قصــد تعریــف شــده در حقــوق کیفــری را دارد؟

 .1مقاله حاضر تلخیصی از هالوی ،گابریل ،مسؤولیت کیفری ربات ها :هوش مصنوعی در قلمرو حقوق کیفری ،ترجمه فرهاد شاهیده و طاهره قوانلو ،تهران ،نشر میزان ،چاپ اول 1398 ،می باشد.
 .2زاهدی ،عبدالوحید ،مطالعه تطبیقی شرایط تقصیری مؤثر بر مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان ،رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،1393 ،ص .7
3. Harm principle
4. Feinberg, J, the Moral Limits of the Criminal Law: Harm to Others, Vol 1, Oxford University Press, 1984, P. 11.
 .5حاجی ده آبادی ،محمد علی ،بهزادی نیا ،فاطمه ،اسماعیلی ،صالح ،درآمدی بر مسؤولیت کیفری رباتیک از منظر قواعد فن آوری و حقوق اسالمی ،پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و غرب ،شماره ،2
 ،1393ص .66
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 .3مبنــای مســؤولیت کیفــری رباتهــای دارای هــوش
مصنوعــی

 .4عنصــر معنــوی بیاحتیاطــی و بیمباالتــی در

رباتهــای دارای هــوش مصنوعــی

سیســتم دارای هــوش مصنوعــی همچنیــن میتوانــد بــه طــور
مســتقیم واجــد شــرط بیاحتیاطــی نیــز باشــد .بــا قیــاس از قابلیــت
داشــتن ســوءنیت ،قابلیــت بیاحتیاطــی نیــز کــه پایینتــر از آن اســت
بــرای موجــودات دارای هــوش مصنوعــی وجــود دارد .بیاعتنایــی
ســطح باالتــری از بیاحتیاطــی اســت و بیانگــر حالــت آگاهــی
خنثــی نســبت بــه وقایــع اســت .بــرای فــرد بیتفــاوت ،اهمیــت ایــن
کــه رویــداد واقعــی اتفــاق بیفتــد یــا نــه ،یکســان اســت .ایــن موضــوع
هیــچ ارتباطــی بــه احتمــال مــادی وقــوع رویــداد واقعــی نــدارد و فقــط
مربــوط بــه اراده درونــی مرتکــب در بــروز ایــن حادثــه اســت .مثــ ً
ا
«الــف» و «ب» در حــال بــازی هســتند .وقتــی نوبــت «ب» اســت،
«الــف» نســبت بــه مــرگ «ب» بیتفــاوت اســت و بــرای «الــف» اصـ ً
ا
مهــم نیســت کــه «ب» فــوت کنــد یــا زنــده باشــد.
بــرای ایــن کــه بیاعتنایــی در محــدوه حقــوق کیفــری قــرار بگیــرد،
مرتکــب بایــد آگاهــی داشــته باشــد؛ یعنــی بایــد از گزینههــای مختلــف
3
آگاه بــوده و هیــچ ترجیحــی بــرای هیچکــدام از آنهــا نداشــته باشــد.
فرآینــد تصمیمگیــری در سیســتمهای دارای هــوش مصنوعــی قــوی
بــر اســاس ارزیابــی احتمــاالت اســت .وقتــی رایانــه تصمیــم بــه انجــام
عملــی میگیــرد ولــی احتمــال بــروز حادثــه را ارزیابــی نمیکنــد ،در
ایــن خصــوص بیتفــاوت بــه شــمار میآیــد .بــه طــور کلــی ،فرآینــد
تصمیمگیــری پیچیــده در سیســتمهای دارای هــوش مصنوعــی
توســط برخــی عوامــل مشــخص میشــوند .در وضعیتهــای مشــابه،
انســانها تمایــل بــه نادیــده گرفتــن قســمتی از عوامــل را دارنــد؛
رایانههــا هــم بــه همیــن شــکل عمــل میکنــد .برخــی رایانههــا
طــوری برنامهریــزی میشــوند کــه برخــی شــاخصها را نادیــده
بگیرنــد ،امــا سیســتمهای دارای هــوش مصنوعــی قــوی ،فرآینــد
نادیــده گرفتــن ایــن شــاخصها را یــاد میگیرنــد .در غیــر ایــن صــورت،
فرآینــد تصمیمگیــری غیرممکــن خواهــد شــد .فرآینــد یادگیــری کــه
توســط سیســتمهای دارای هــوش مصنوعــی قــوی اســتفاده میشــود،
یادگیــری ماشــینی ،اســت .هرانــدازه نمونههــای بیشــتری تحلیــل
شــوند ،یادگیــری نیــز کارآمدتــر خواهــد بــود .انســانها ایــن فرآینــد را
«تجربــه» مینامنــد .هنگامــی کــه تصمیمگیرنــده یــک سیســتم دارای
هــوش مصنوعــی اســت ،فرآینــد تصمیمگیــری ذخیــره میشــود؛
بنابرایــن ،هیــچ مشــکلی در اثبــات بیاعتنایــی سیســتم دارای هــوش
مصنوعــی در قبــال وقــوع یــک رویــداد واقعــی مشــخص وجــود نــدارد.
ایــن داده ،مســتقیماً اثبــات بیاعتنایــی سیســتم دارای هــوش مصنوعــی
را فراهــم میکنــد .بیاعتنایــی همچنیــن میتوانــد از طریــق فــرض
قابلیــت پیشبینــی نیــز ثابــت شــود.
بیپروایــی ســطح پایینتــری از بیاحتیاطــی و نشــاندهنده حالتــی

1. See, for example, FENG-HSIUNG HSU, BEHIND DEEP BLUE: BUILDING THE COMPUTER THAT DEFEATED THE WORLD
)CHESS CHAMPION (2002
.2گاهی انجام یک عمل برای رسیدن به یک نتیجه خاص ،تنها انگیزش درونی یک فرد است .این فرد عمل خاص را انجام میدهد ،به خاطر رسیدن به نتیجهی مشخص .در صورتی که که این اتفاق در
حقوق کیفری رخ دهد ،میگویند ،آن فرد در انجام عمل ،برای نیل به نتیجه مقصود ،قصد مستقیم داشته است؛ اما همیشه بدین گونه نیست و گاهی نتیجه یا نتایجی بر رفتار فرد مترتب میشود که نمی
خواهد حادث شوند ،ولی نوع رفتار وی به گونه ای است که نشان میدهد که بر آن نتیجه یا نتایج آگاهی داشته است و بر این اساس به عنوان قصد غیرمستقیم در ردیف قصد مستقیم و رفتار عمدی قرار
میگیرد .برای مطالعه بیشتر ر.ک به :فریدونی ،مصطفی ،قصد تبعی در حقوق جزا ،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه شیراز.1393 ،
3. Tadors, Victor, Recklessness and the Duty to Take Care, IN CRIMINAL LAW THEORY - DOCTRINES OF THE GENERAL PART
227 (Stephen Shute & A. P. Simester eds., 2005.
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«اراده» واژهای مبهــم و کلــی اســت .از ایــن رو ،حتــی در حقــوق
کیفــری قابلیــت داشــتن قصــد در خصــوص رباتهــا نیــز میبایســت
از طریــق «فــرض قابلیــت پیشبینــی» بــه اثبــات برســد .دو شــرط
توســط چنیــن فرضــی بایــد احــراز شــود -1 ،وقــوع نتایــج میبایســت
بــا احتمــال بســیار بــاال قابــل پیشبینــی باشــد -2 .رفتــار میبایســت
بــا آگاهــی کامــل انجــام شــده باشــد .سیســتمهای دارای هــوش
ـی قــوی قــادر بــه ارزیابــی احتمــاالت وقــوع رویدادهــا هســتند
مصنوعـ ِ
ً
و مطابــق آن عمــل میکننــد .مثــا ،رایانههایــی کــه قــادر بــه
انجــام بــازی شــطرنج هســتند میتواننــد وضعیــت فعلــی بــازی را بــر
طبــق جایــگاه هــر یــک از مهرههــا در زمیــن ارزیابــی کننــد .چنیــن
رایانههایــی همــه گزینههــای ممکــن را بــرای حرکــت بعــدی مــرور
میکننــد و بــرای هــر گزینــه ،همــه پاســخهای ممکــن از طــرف
بازیکــن دیگــر را نیــز پیشبینــی میکننــد .ســپس بــرای هــر پاســخی
دوبــاره همــه حــرکات ممکــن را ارزیابــی میکننــد و همینطــور تــا
زمانــی کــه آخریــن حرکــت ممکــن باعــث پایــان بــازی و بــرد یکــی
از بازیکنــان شــود ایــن رونــد ادامــه خواهــد داشــت 1.تجزیــه و تحلیــل
بینــی سیســتم دارای هــوش مصنوعــی بســتگی بــه
قابلیــت پیش
ِ
هــوش مصنوعــی قــوی دارد .هــر انــدازه کــه شــرایط ،خاصتــر باشــد
قابلیــت ارزیابــی احتمــاالت بــرای تصمیمگیــری بیشــتر خواهــد بــود؛
زیــرا سیســتمهای دارای هــوش مصنوعــی قــوی چنیــن قابلیتــی را
دارنــد .بنابرایــن ،سیســتمهای دارای هــوش مصنوعــی میتواننــد
واجــد قصــد مــورد نظ ـ ِر حقــوق کیفــری باشــند .دالیــل مربــوط بــه
قصــد سیســتم دارای هــوش مصنوعــی بــر پایــه توانایــی آنها در نشــان
دادن و ضبــط کــردن امــور اســت .فعالیتهــای رایانــه در ارتبــاط بــا هــر
مرحلــه در خصــوص قصــد یــا قابلیــت پیشبینــی نشــان داده و حفــظ
میشــوند .ارزیابــی احتمــاالت و گرفتــن تصمیمــات مناســب ،مطابــق
بــا ارزیابیهــای صورتگرفتــه ،قســمتی از فعالیتهــای رایانــه اســت.
بنابرایــن ،اگــر اثبــات جــرم از طریــق فــرض قابلیــت پیشبینــی باشــد
جزایــی سیســتمهای
همیشــه یــک دلیــل قــوی بــرای اثبــات قصــد
ِ
دارای هــوش مصنوعــی وجــود دارد .بنابرایــن ،عنصــر معنــوی جرایــم
میتوانــد بــا اثبــات قصــد (بــه طــور مســتقیم یــا از طریــق فــرض
قابلیــت پیشبینــی) 2یــا بیاحتیاطــی ثابــت شــود .در ایــن راســتا،
سیســتم دارای هــوش مصنوعــی میتوانــد عنصــر معنــوی جرایــم
عمــدی و بیاحتیاطــی را داشــته باشــد.
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از آگاهــی اســت بــرای ایــن کــه حادثــه مربــوط اتفــاق نیفتــد؛ امــا
در همــان زمــان ،مرتکــب یــک رفتــار آگاهانــه ولــی غیرمعقــول
میکنــد و حادث ـهای را بــه دنبــال م ـیآورد .اگرچــه وقــوع آن حادثــه
را نمیخواســته ،ولــی بــه گونــهای مرتکــب رفتــار غیرمعقــول شــده
کــه در نهایــت آن نتیجــه را بــه بــار آورده اســت .بیپروایــی درج ـهای
ـب بیپــروا نمیخواســت کــه آن رویــداد
از اراده اســت ،زیــرا اگــر مرتکـ ِ
واقــع شــود ،مرتکــب چنیــن رفتــار غیرمعقولــی نمیشــد .همیــن
موضــوع علّــت اصلــی آن اســت کــه بیپروایــی قســمتی از جنبــه
ارادی عنصــر معنــوی میباشــد 1.اگــر تصمیمگیرنــده یــک سیســتم
دارای هــوش مصنوعــی باشــد ،فرآینــد تصمیمگیــری ذخیــره میشــود.
ـی یــک سیســتم دارای هــوش
بنابرایــن ،مشــکلی در اثبــات بــی پروایـ ِ
مصنوعــی وجــود نــدارد .آگاهــی سیســتم از طریــق مؤلفههایــی کــه
در فرآینــد تصمیمگیــری بــه کار میرونــد ،ارزیابــی میشــود .ایــن

ســرزنش شــوند 3.ایــن احســاس ناشــی از یــک اشــتباه اســت :مفهــوم
آگاهــی و هوشــیاری در روانشناســی ،فلســفه ،اخــاق و علــوم شــناختی
بــا مفهــوم آگاهــی در حقــوق کیفــری اشــتباه گرفتــه میشــود .در
دیگــر حوزههــای دانــش ،مــا بــا کمبــود یــک مفهــوم مبنــی بــر اینکــه
دقیقـاً آگاهــی چــه چیــزی اســت روبـهرو هســتیم .تحمیــل مســؤولیت
کیفــری بــرای جرایــم بــا ســوءنیت بــر اســاس آگاهــی اســت کــه بخــش
اصلــی و برجســته عنصــر معنــوی اســت .ایــن حقیقــت کــه واژه آگاهــی
در روانشناســی ،فلســفه ،اخــاق و علــوم شــناختی بــه طــور کافــی
توســعه نیافتهانــد تــا تعریــف دقیقــی را ارائــه کننــد ،نمیتوانــد باعــث
معافیــت حقــوق کیفــری از انجــام آن شــود .تعریــف حقــوق کیفــری
از آگاهــی ،ماننــد همــه تعاریــف حقوقــی دیگــر ،ممکــن اســت بطــور
شــگرفی بــا معنــای رایــج آن در فلســفه ،روانشناســی ،اخــاق و علــوم
شــناختی تفــاوت داشــته باشــد .چنیــن تعاریفــی شــرایط خاصــی را در
خصــوص تحمیــل مســؤولیت کیفــری ارائــه میدهنــد.

منابع فارسی:

 زاهــدی ،عبدالوحیــد ،مطالعــه تطبیقــی شــرایط تقصیــری مؤثــر بــرمســؤولیت کیفــری در حقــوق ایــران و انگلســتان ،رســاله دکتــری حقــوق
جــزا و جــرم شناســی ،دانشــگاه شــهید بهشــتی1393 ،
 گرایلــی ،محمدباقــر ،عنصــر خطــای جزایــی در حقــوق کیفــری ایــران وکامــن ال ،مجلــه آموزههــای حقــوق کیفــری ،شــماره .1391 ،3
 حاجــی ده آبــادی ،محمــد علــی ،بهــزادی نیــا ،فاطمــه ،اســماعیلی ،صالــح،درآمــدی بــر مســؤولیت کیفــری رباتیــک از منظــر قواعــد فــن آوری و حقــوق
اســامی ،پژوهــش تطبیقــی حقــوق اســام و غــرب ،شــماره .1393 ،2
 فریدونــی ،مصطفــی ،قصــد تبعــی در حقــوق جــزا ،پایــان نامــه کارشناســیارشــد حقــوق جــزا و جــرم شناســی ،دانشــگاه شــیراز.1393 ،

روش ،بیپروایــی سیســتم دارای هــوش مصنوعــی را نشــان میدهــد.
همانطــور کــه بیــان شــد ،بیپروایــی میتوانــد بــا فــرض قابلیــت
پیشینــی نیــز اثبــات شــود.
منابع انگلیسی:

 .5نتیجه

بــا ایــن حــال ،برخــی ممکــن اســت احســاس کننــد کــه چــون
سیســتمهای دارای هــوش مصنوعــی انســان نیســتند مســؤولیت
کیفــری ندارنــد ،زیــرا حقــوق کیفــری در برگیرنــده حقــوق اساســی
بشــری اســت کــه فقــط انســانها میتواننــد داشــته باشــند 2.پاســخ
بــه ایــن اســتدالل ایــن اســت کــه شــاید حقــوق کیفــری اساسـاً بــرای
انســان طراحــی شــد ه باشــد ،امــا از قــرن نوزدهــم فقــط در مورد انســان
اعمــال نشــد ه اســت .اشــخاص حقوقــی کــه موجوداتــی غیرانســانی
هســتند نیــز موضــوع حقــوق کیفــری هســتند .در ایــن راســتا ،در چهار
قــرن گذشــته ،مســؤولیت کیفــری و مجازاتهــا بــر شــرکتها تحمیــل
شــد ه اســت .از طرفــی دیگــر ،برخــی ممکــن اســت تصــور کننــد کــه
مفهــوم آگاهــی بــرای سیســتمهای دارای هــوش مصنوعــی خیلــی
ســطحی اســت تــا بــر اســاس آن بــرای ضررهایــی کــه وارد مینماینــد
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 .1بی احتیاطی انجام عملی است که عرف ًا یک انسان محتاط مرتکب آن نمیشود (صادقي ،محمدهادي ،جرايم عليه اشخاص ،تهران ،نشر ميزان ،چاپ بیستم .)1393 ،بی پروایی حالت شخصي است
كه بي پروايانه نسبت به عنصر مادي جرمي اقدام كند ،در حاليكه یک خطر توجيه ناپذير و اساسي در عنصر مادي جرم وجود دارد يا عنصر مادي به آن منتهي مي شود و در اين حالت آن خطر را ناديده
بگيرد .خطر بايد داراي ماهيتي باشد كه با توجه به ماهيت عمل مرتكب ،براي او شناخته شده باشد و منظور از عدم اعتنا حالتي است كه يك شخص معقول در آن شرايط بايد رعايت كند .برای مطالعه
بیشتر ر.ک به :گرایلی ،محمدباقر ،عنصر خطای جزایی در حقوق کیفری ایران و کامن ال ،مجله آموزه های حقوق کیفری ،شماره .1391 ،3
2. OWEN J. FLANAGAN, JR., THE SCIENCE OF THE MIND 2242( 241-d ed. 1991).
3. OWEN J. FLANAGAN, JR., THE SCIENCE OF THE MIND 2242( 241-d ed. 1991).
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لزوم کیفیسازی کیفرانگاری قاچاق ارز
نگارنده :عبدالحسین سلطانی رنانی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

 .1منظور از قاچاق در این نگارش جرم قاچاق است؛ الزم به ذکرست قاچاق اعم از تخلف و جرم است .جهت برسی تفصیلی در خصوص تفکیک تخلف و جرم قاچاق؛ رک ماده  44قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز.
 .2برخی ضوابط و شرایط مربوط به قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ذکر شده و برخی مقررات دیگر در قوانین متعدد و پراکنده دیگری مورد اشاره قرار گرفتهاند؛ در واقع جرمانگاری جرایم
ارزی نوعی جرمانگاری جزیرهای و غیرمتمرکز است.

تازههای رویداد کیفری

یکــی از چالشهــای پیــش روی نظــام اقتصــادی کشــور در طــول
ســالیان اخیــر ،همــواره بحرانهــای مربــوط بــه مســائل ارزی
اســت؛ بحرانهایــی کــه گاه بــا ایجــاد تغییراتــی در سیاســتهای
اقتصــادی دولتهــا بــه صــورت موقــت پشــت ســر گذاشــته
میشــود و گاه بــا تغییــر سیاســتهای کیفــری و تشــدید در
برخــورد بــا برهــم زننــدگان نظــم و امنیــت اقتصــادی کــه از آنهــا
بــا تعابیــری ماننــد اخاللگــران در نظــام اقتصــادی و یــا قاچاقچیــان
ارز یــاد میگــردد ســعی در عبــور از آنهــا دیــده میشــود.
سیاســتهایی کــه هــم از حیــث مراجــع تصویــب کننــده و هــم
از حیــث اعــام و انتشــار عمومــی آن و در دســترس آحــاد جامعــه
قــرار گرفتــن قابلیــت بررســی دارد .آنچــه در ایــن پژوهــش مــورد
بررســی قــرار میگیــرد ابعــاد مختلــف تغییــرات قانونــی و نگــرش
سیاسـتگذار کیفــری جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه برخــورد
بــا قاچــاق ارز اســت .تغییراتــی کــه هرچنــد در ظاهــر مؤثــر واقــع
شــده و مــورد پذیــرش افــکار عمومــی نیــز قــرار میگیــرد ولیکــن
در اصــل از جهــات مختلــف قابــل نقــد و بررســی اســت.
بهمنظــور بررســی و نقــد اینگونــه سیاســتگذاریها ،ابتدائــاً
ضــروری اســت در خصــوص مقــررات ارزی بــه اختصــار مقدم ـهای
بیــان گــردد .شــاید مهمتریــن و اصلیتریــن قانــون در راســتای
جرمانــگاری قاچــاق ارز ،1قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز
مصــوب  1392و اصالحــات بعــدی آن باشــد .بنــد «الــف» مــاده 1
قانــون فوقالذکــر در بیــان تعریفــی کلــی از قاچــاق اشــعار مـیدارد
«قاچــاق کاال و ارز :هــر فعــل یــا تــرک فعلــی اســت کــه موجــب
نقــض تشــریفات قانونــی مربــوط بــه ورود و خــروج کاال و ارز گــردد
و براســاس ایــن قانــون و یــا ســایر قوانیــن ،قاچــاق محســوب و برای
ت تعییــن شــده باشــد ،در مبــادی ورودی یــا هــر نقطــه
آن مجــازا 
از کشــور حتــی محــل عرضــه آن در بــازار داخلــی کشــف شــود»؛
ولیکــن ایــن تعریــف صرفـاً بــه مفهــوم عرفــی و عامیانــه قاچــاق کــه
همانــا نقــض تشــریفات قانونــی مربــوط بــه ورود و خــروج کاال و ارز

اســت محــدود میشــود .البتــه قانونگــذار بــه همیــن میــزان از
جرمانــگاری اکتفــا ننمــوده و ذیــل بنــد «خ» مــاده  2قانــون مزبــور
بهطــور ویــژه در خصــوص قاچــاق ارز جرمانــگاری نمــوده اســت.
مــاده  2ایــن قانــون مقــرر مـیدارد « عــاوه بــر مصادیقــی کــه در
قانــون امــور گمرکــی مصــوب  ۱۳۹۰/۸/۲۲و اصالحــات بعــدی آن
2
ذکــر شــده اســت ،مــوارد زیــر نیــز قاچــاق محســوب میشــود:
...
خ -ورود ،خــروج ،خریــد ،فــروش و حوالــه ارز بــدون رعایــت ضوابــط
تعیینــی توســط دولــت و بــدون مجوزهــای الزم از بانــک مرکــزی»
بنابرایــن بنــد «خ» مــاده  2فوقاالشــعار ،بهعنــوان اصلیتریــن
رکــن جرمانــگاری و بــه عبارتــی دیگــر عنصــر قانونــی جــرم قاچــاق
تلقــی میگــردد .تحقــق جــرم قاچــاق وفــق ایــن بنــد مســتلزم
فراهــم شــدن یکــی از دو شــرط زیــر اســت؛ یعنــی عــدم رعایــت
ضوابــط تعییــن شــده از ســوی دولــت و یــا نداشــتن مجوزهــای الزم
از بانــک مرکــزی بــرای ورود ،خــروج ،خریــد ،فــروش یــا حوالــه
ارز .بــا توضیــح فــوق از یکســو چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی
بــدون اخــذ مجــوز الزم از بانــک مرکــزی اقــدام بــه خریــد و فــروش
ارز نماینــد مرتکــب قاچــاق ارز شــدهاند و از ســوی دیگــر ممکــن
اســت شــخص مجــوز الزم بــرای فعالیــت ارزی (صرافــی) را نیــز
دریافــت نمــوده باشــد ولیکــن بــه دلیــل عــدم رعایــت ضوابــط
تعیینــی از ســوی دولــت مرتکــب جــرم قاچــاق گــردد .بــه عبــارت
دیگــر اخــذ مجــوز الزم بــرای عملیــات ارزی از بانــک مرکــزی شــرط
الزم بــرای عــدم تحقــق قاچــاق ارز اســت ولیکــن شــرط کافــی
محســوب نمیشــود.
پــس از بررســی اجمالــی دو شــق بنــد «خ» مــاده  2فوقالذکــر،
تشــریح هــر کــدام از ایــن دو مــورد ضــروری بهنظــر میرســد.
قانونگــذار در ایــن بنــد از مــاده  2قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال
و ارز ،شــرط ابتدایــی بــرای اشــتغال بــه فعالیــت در معامــات ارزی
یــا همــان عملیــات صرافــی را اخــذ مجــوز الزم از بانــک مرکــزی
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دانســته اســت .البتــه واگــذاری اعطــای مجــوز صرافــی بــه بانــک
مرکــزی کــه مؤیــد سیاسـتگذاری و نظــارت ایــن بانــک در مســائل
ارزی اســت منبعــث از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز نیســت؛
بلکــه بــه موجــب بنــد «ج» از مــاده  11قانــون پولــی و بانکــی
کشــور مصــوب  ،1351بانــک مرکــزی بهعنــوان تنظیمکننــده
نظــام پولــی و اعتبــاری کشــور وظیفــه «تنظیــم مقــررات مربــوط
بــه معامــات ارزی و تعهــد یــا تضمیــن پرداختهــای ارزی بــا
تصویــب شــورای پــول و اعتبــار و همچنیــن نظــارت بــر معامــات
ارزی» را بــر عهــده دارد.
ســازوکار اعطــای مجــوز بــرای عملیــات صرافــی از ســوی بانــک
مرکــزی بــه اشــخاص متقاضــی آن ،بــه طور خــاص در دســتورالعمل
اجرایــی تأســیس ،فعالیــت و نظــارت بــر صرافیهــا مصــوب 1393
شــورای پــول و اعتبــار پیشبینــی شــده اســت .وفــق بنــد  4مــاده
 1ایــن دســتورالعمل ،عملیــات صرافــی عبــارت اســت از «خريــد و
فــروش نقــدي ارز ،انجــام عمليات مربـــوط بـــه حوالـههـــاي ارزي از
طريــق مؤسســات اعتبــاري و ارائــه خدمــات ارزي بــرون مـــرزي از
طريــق کارگزاران در چارچوب قـــوانين و مقـــررات ارزي و خريـــد و
فــروش مســکوک طــاي ضــرب شــده توســط بانــک مرکــزي» .در
ایــن خصــوص پیشتــر نیــز بیــان شــد کــه صــرف دریافــت مجــوز
کفایــت نکــرده و چــه بســا صرافانــی کــه علیرغــم دریافــت مجــوز
بــه دلیــل عــدم رعایــت ضوابــط دولتــی مرتکــب قاچــاق میگردنــد.
شــق دوم بنــد «خ» مزبــور بــه ضــرورت رعایــت ضوابــط تعیینــی
دولــت بــرای انجــام معامــات ارزی اشــاره دارد؛ ولیکــن منظــور از
ضوابــط دولتــی در آن بیــن مشــخص نیســت .در واقــع در اینجــا
ایــن ابهــام پیــش میآیــد کــه منظــور از ضوابــط دولتــی ،صرفــاً
مصوبــات هیئــت دولــت اســت یــا اینکــه ضوابــط تعیینــی بانــک
مرکــزی بهعنــوان نماینــده دولــت را هــم دربرمیگیــرد؟ آنچــه کــه
واضــح بــه نظــر میرســد ایــن اســت کــه تنظیــم مقــررات مربــوط
بــه حــوزه معامــات ارزی یــک امــر تخصصــی بــوده کــه اصــوالً هــم
هیــات دولــت بــا آن آشــنایی کامــل نــدارد 1و هــم فرصــت بررســی
جزئیــات آن در جلســات هیــات دولــت فراهــم نمیگــردد؛ از ســوی
دیگــر ویژگــی اصلــی مقــررات حاکــم بــر حــوزه ارز بهگونــهای
اســت کــه متناســب بــا برخــی اقتضائــات روز تغییــر مییابــد و ایــن
امــر مســتلزم ایــن اســت کــه مرجعــی تخصصــی بهغیــر از هیــات
دولــت قوانیــن و مقــررات ارزی را تدویــن و رصــد نمایــد .شــاید بــه
همیــن منظــور بــوده کــه بنــد «ج» مــاده  11قانــون پولــی و بانکــی
کشــور «تنظیــم مقــررات مربــوط بــه معامــات ارزی و تعهــد یــا
تضمیــن پرداختهــای ارزی بــا تصویــب شــورای پــول و اعتبــار و
همچنیــن نظــارت بــر معامــات ارزی» را بهعهــده بانــک مرکــزی
گذاشــته اســت .شــاید بتــوان گفــت تحلیــل صحیــح از شــخصیت
بانــک مرکــزی آن اســت کــه هــر کجــا ایــن نهــاد در مقــام اعمــال
حاکمیــت باشــد ماننــد وضــع مقــرره و تنظیــم بــازار ،جزئــی از
2
دولــت محســوب میشــود.
بــا ایــن توضیحــات مشــخص میگــردد کــه مباحــث مربــوط بــه

حــوزه ارز اوالً کامــا تخصصــی بــوده و دارای عــرف خــاص اســت،
ثانی ـاً ایــن مقــررات تابــع اقتضائــات روز قابلیــت تغییــر و ضــرورت
بازنگــری دارد و ثالثــاً اینکــه از حیــث مراجــع تصویــب و تنظیــم
کننــده دارای ابهــام میباشــد بهگونــهای کــه مشــخصاً بــرای
عمــوم جامعــه اطــاع از تصویــب ایــن مقــررات و تشــخیص ایــن
کــه کــدام مصوبــه هیــات دولــت و کدامیــک از مصوبــات شــورای
پــول و اعتبــار بیانگــر ضوابــط تعیینــی دولــت اســت امــری دشــوار
و تکلیفــی ماالیطــاق اســت.
آنچــه تاکنــون بیــان شــد مختصــری از عنصــر قانونــی جــرم قاچــاق
و نیــز بیــان شــرط تحقــق ایــن جــرم و مراجــع سیاســت-گذاری در
ایــن حــوزه در قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب ،1392
اصالحــی  1394بــود .بــا ایــن تفاســیر و پــس از بیــان کلیاتــی
در خصــوص عنصــر قانونــی جــرم قاچــاق ارز میتــوان گفــت
چالشهایــی جــدی در حــوزه مقررهگــذاری ارزی وجــود دارد کــه
هــم بــا توجــه بــه کیفرهــای قانونــی بعضـاً ســنگین درنظــر گرفتــه
شــده بــرای ایــن جــرم (اعــدام بــه دلیــل اخــال در نظــام اقتصــادی
از طریــق قاچــاق عمــده ارز) 3و هــم بــا توجــه بــه کثــرت مرتکبیــن
ایــن جــرم کــه شــاید عمــده ایشــان از مجرمانه بــودن رفتــار خویش
آگاهــی هــم ندارنــد ضــرورت بازنگــری در ایــن مقــررات و رفــع ایــن
چالشهــا بهطــور جــدی وجــود دارد.

 -1قوانین و مقررات پراکنده
گذشــته از مــوردی کــه بــه موجــب بنــد «خ» مــاده  2قانــون مبــارزه
بــا قاچــاق کاال و ارز بیــان شــد ،مــواد قانونــی دیگــری نیــز بــه
جــرم انــگاری یــا تعریــف مصــداق بــرای قاچــاق ارز پرداختهانــد
کــه از جملــه ایــن مــوارد میتــوان بــه بنــد «ب» مــاده  14قانــون
برنامــه پنجســاله ششــم توســعه اشــاره نمــود .بــر اســاس بنــد
«ب» مــاده  14ایــن قانــون «انجــام هرگونــه عمليــات بانكــي،
واســپاري (ليزينــگ( ،صرافــي توســط اشــخاص حقيقــي و حقوقــي
و مشــاركت بانكهــا و مؤسســات اعتبــاري و اشــخاص حقوقــي تابعــي
كــه بانكهــا بيــش از پنجــاه درصــد ســهام آنهــا را دارنــد و يــا
در تعييــن هيــأت مديــره آنهــا مؤثرنــد در تأســيس صندوقهــاي
ســرمايهگذاري و شــركتهاي تأميــن ســرمايه بــدون اخــذ مجــوز
از بانــك مركــزي ممنــوع اســت و مرتكــب حســب مــورد بــه يــك
يــا چنــد مــورد از مجازاتهــاي تعزيــري درجــه شــش مــاده
( )19قانــون مجــازات اســامی مصــوب  1392بــه جــز حبــس و
شــاق محكــوم ميشــود» .در ایــن مقــرره انجــام عملیــات ارزی
(صرافــی) توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــدون اخــذ مجــوز
از بانــک مرکــزی ممنــوع دانســته شــده و بــرای آن ضمانــت اجــرای
مجازاتهــای تعزیــری درجــه شــش بــه جــز حبــس و شــاق در
نظــر گرفتــه شــده اســت؛ پیشتــر بیــان شــد کــه صرافــی بــدون
اخــذ مجــوز مشــمول عنــوان قاچــاق ارز خواهــد بــود .حــال آنکــه
بــا رجــوع بــه مــواد مختلفــی از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و

 .1سیاهبیدی کرمانشاهی ،سعید ،حقوق کیفری اقتصادی ،قاچاق ارز و تخلفات ارزی ،انتشارات جنگل ،ص .172
 .2نقدی بادی ،ابراهیم ،گلی ،رضا ،محشای قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،انتشارات مسیر دانشگاه ،ص.38
 .3بند ب ماده  2قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی مصوب .1369

خبرنامه
عدالت
کیفری
ارز مصــوب  1392از جملــه مــواد  29 ،18و  32قانــون مبــارزه
بــا قاچــاق کاال و ارز در خصــوص قاچــاق ارز ضمانــت اجراهــای
متختلفــی از جملــه حبــس بــرای ارتــکاب قاچــاق بــه نحــو حرفـهای
یــا ســازمان یافتــه در نظــر گرفتــه شــده اســت.

 -2مراجع متعدد تصویب کننده مقررات ارزی

بنابــر آنچــه پیشتــر در بــاب نقــش بانــک مرکــزی و هیــات
دولــت در تعییــن ضوابــط ارزی کشــور بیــان شــد می-تــوان گفــت
حداقــل دو مرجــع بــرای تصویــب قانــون و مقــرره در حــوزه ارز
وجــود دارد کــه گاهــی مصوبــات ایــن دو مرجــع در حــوزه مقــررات
ارزی بــا هــم ســازگاری نــدارد .گذشــته از آنکــه اینگونــه مصوبــات
کــه عمدتــاً در قالــب آییننامههــای مصــوب هیــات دولــت و
یــا دســتورالعملهای مصــوب شــورای پــول و اعتبــار تصویــب و
ابــاغ میگردنــد ضوابــط قانونــی ارزی و مصادیــق قاچــاق را بیــان
میکننــد .در واقــع گذشــته از تعــدد مراجــع تصویــب کننــده،
جایــگاه مصوبــات آنهــا نیــز محــل بررســی دارد .چــه آنکــه قانــون
مبــارزه بــا قاچــاق کاال ارز بــه ضوابــط دولــت و بانــک مرکــزی
احالــه داده و ایــن مصوبــات در قالــب آییننامــه و دســتورالعمل
هســتند .ناگفتــه قبــح جرمانــگاری آییننامــهای هــم از حیــث
تعــارض بــا اصــل متعالــی قانونــی بــودن جــرم و مجــازات و هــم
از حیــث تعــارض بــا اصــل س ـیو ششــم قانــون اساســی پیداســت.
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 -1-3قانــون از اصــل قابــل پیشبینــی بــودن آثــار آن تبعیــت کند.
یعنــی مجــرم از رهگــذر مجــازات و آثــار جــرم پیشبینیشــده در
قانــون بتوانــد عواقــب کیفــری  -حقوقــی عمــل خــود را بفهمــد.
بنابرایــن ویژگــی اصــل کیفــی بــودن قوانیــن کیفــری ،مجازاتهــای
تبعــی بــه شــکلی کــه قبــ ً
ا در قوانیــن وجــود داشــت ،منتفــی
اســت .درواقــع ،افــراد بایــد پیشــاپیش بداننــد در صــورت ارتــکاب
جــرم ،چــه مجازاتهایــی اعــم از اصلــی ،تکمیلــی و تبعــی و چــه
سرنوشــت کیفــری در انتظــار آنهاســت.
 -2-3قانــون مبهــم و دوپهلــو نباشــد .چنانچــه متــن قانــون صریح و
منجــز نباشــد و برداشـتهای مختلفــی از آن صحیــح جلــوه نمایــد،
مجــازات نمــودن فــردی کــه بــا برداشــت صحیــح و منطقــی خــود
از قانــون رفتــارش را جــرم نمیپنداشــته معقــول نیســت .بهعــاوه
ابهــام در قانونگــذاری هــم زمینــه سوءاســتفاده افــراد از قانــون
را فراهــم میســازد و هــم قضــات را در رســیدگی بــه ایــن مــوارد
دچــار ســردرگمی کــرده و منجــر بــه صــدور آرایــی متناقــض در
مــواردی یکســان میشــود.

 -3عــدم تطابــق مقــررات ارزی بــا اصــل کیفــی بــودن
حقــوق جــزا
امــروزه در ادبیــات حقــوق کیفــری اصــل قانونــی بــودن جرایــم
و مجازاتهــا بــه اصــل دیگــری تکاملیافتــه اســت کــه از آن
بهعنــوان «اصــل کیفــی بــودن قوانیــن کیفــری» یــاد میشــود.
ســخن در بــاب اصــل قانونــی بــودن جرایــم و مجازاتهــا در گفتــار
پیــش بــه میــزان کافــی گفتــه شــد کــه خالصــه آن را میتــوان
اینگونــه بیــان کــرد کــه بــه تعبیــر دیگــر معنــای اصــل قانونــی
بــودن ایــن اســت كــه هیــچ عملــی جــرم نیســت مگــر آنكــه پیــش
از آن در قانــون ،بهصــورت صریــح و واضــح جــرم شناختهشــده
باشــد و هــرگاه جــرم ثابــت شــود قاضــی حــق نــدارد مجازاتــی را
در قبــال عمــل مجرمانــه بــرای محکومٌعلیــه در نظــر بگیــرد كــه
در قانــون وجــود نــدارد بلكــه صرفــاً میتوانــد فــرد محکومعلیــه
را بــه مجازاتــی محكــوم كنــد كــه در قانــون بــرای آن عمــل
پیشبینیشــده اســت.
در رویــه دیــوان اروپایــی حقــوق بشــر بهجــای اصــل قانونــی بــودن
جــرم و مجــازات صحبــت از اصــل کیفــی بــودن اســت .در اینجــا
صحبــت از ایــن اســت کــه آیــا کیفیــت قانــون بهگونــهای اســت
کــه بــرای فــرد قابلفهــم باشــد یــا خیــر .یــا بــه تعبیــری دیگــر،
اصــل کیفــی بــودن قوانیــن کیفــری بــه ایــن معنــا اســت کــه صــرف
اینکــه عبارتــی در قانــون بیــان شــود کافــی نیســت .اصــل کیفــی
1
بــودن قوانیــن ویژگیهایــی بــه شــرح زیــر دارد.

 -3-3قانــون قابلیــت دسترســی داشــته باشــد .قانــون بــرای همــه
تابعیــن و ســوژههای خــود بهســادگی قابلدســترس باشــد.
دسترســی ،شــامل دسترســی فیزیکــی بــه قوانیــن در هرلحظــه
و مــکان ونیــز درک پیــام و مفــاد آنهــا توســط تابعــان حقــوق
کیفــری میشــود.
چــون در هــر کشــور حقــوق کیفــری یکتنــۀ اصلــی دارد (قانــون
مجــازات عمومــی) کــه قانــون مــادر اســت .مهمتریــن ارزشهــا در
قســمت حقــوق جــزای اختصاصــی و اصــول حاکــم بــر آنهــا در
قســمت حقــوق جــزای عمومــی آمــده اســت؛ امــا بــر ایــن تنــۀ
درخــت پیوندهــای متفرقــه زده میشــود ،مثــل قوانیــن مربــوط بــه
جرایــم اقتصــادی کــه همگــی در دل خــود برخــی مقــررات کیفــری
دارنــد .ایــن پیوندهــای متفرقــه ازنظــر اصــول عمومــی تابــع کلیــات
حقــوق جــزا هســتند؛ امــا در دههــا متــن و ســند پراکنــده هســتند.
پیوندهــای کیفــری بایــد همچــون تنــۀ اصلــی همیشــه در دســترس
باشــند و ناســخ و منســوخ مشــخص باشــد .لــذا امــروزه بهجــای
اصــل قانــون منــدی ،اصــل کیفیــت مطــرح اســت.

 .1نجفی ابرندآبادی ،علی حسین ،مقاله درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری؛ فرصتها و چالشها ،بایستههای پژوهش در نظام عدالت کیفری ،نشر میزان ،1392 ،ص .14
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بنابرایــن چنانچــه اصــل قانونــی بــودن جرایــم و مجازاتهــا
را بهتنهایــی بپذیریــم و آن را بهعنــوان تنهــا مبنــای مجــازات
دهــی قــرار دهیــم و بگوییــم جرایــم در قانــون مشخصشــدهاند
و مجــازات آنهــا نیــز ذکرشــده اســت پــس هــر کــس مرتکــب
فــان جــرم شــد بــه مجــازات قانونــی آن محکــوم میشــود ،در
ایــن صــورت میتــوان تضییــع حقــوق افــراد را نظارهگــر بــود.
بدیــن معنــا کــه آیــا بهواقــع قوانیــن مــا تــا آن حــد شــفاف و در
دســترس هســتند کــه عــوام جامعــه کــه متشــکل از فرهنگهــا
و ســطحهای گوناگــون نیــز میباشــد را آگاه ســازد؟ گذشــته از
ایــن ،جرائــم پیشبینیشــده در قوانیــن آنقدرهــا هــم مــدون و
یکجــا نیســتند کــه دسترســی بــه آنهــا در یــک کتــاب مشــخص
امکانپذیــر باشــد و نــص قوانیــن نیــز دارای ابهــام و همچنیــن
تــا آن حــد ثقیــل میباشــند کــه عــوام مــردم آن جامعــه نتواننــد
فهــم کامــل و درســتی را از آن داشــته باشــند .بــا ایــن تفاســیر
مجــازات نمــودن افــرادی کــه مرتکــب جــرم میشــوند و شــاید
بهدرســتی نیــز از آن آگاهــی نداشــتهاند نهتنهــا نفــع عقالیــی
نداشــته و اهــداف موردنظــر از مجازاتهــا را تأمیــن نمینمایــد
بلکــه برعکــس آثــار ســویی هــم دربــر خواهــد داشــت.
اصــل کیفــی بــودن همانطــور کــه گفتــه شــد دارای ســه
عنصــر مبهــم نبــودن ،قابــل پیشبینــی بــودن و دســترس بــودن
قوانیــن میباشــد .هــدف ایــن اصــل جلوگیــری از مجــازات شــدن
افــراد بــرای جرائمــی اســت کــه حتــی بهدرســتی از آن آگاهــی
نداشــته و حتــی در صــورت دسترســی بــه قوانیــن نیــز بــه علــت
ابهــام آن درک درســتی از آن نــوع جــرم را بــه دســت نیاوردهانــد.
بــه بیانــی دقیقتــر اصــل کیفــی بــودن قوانیــن ســبب اجتنــاب
از خطــر خودکامگــی متــون قانونــی میشــود؛ زیــرا مســتلزم در
دســترس بــودن ،صراحــت و قابــل پیشبینــی بــودن آثــار متــون
قانونــی اســت .قانــون ابتــدا بایــد در دســترس (همــگان) باشــد؛
شــهروند بایــد در زمــان و در شــرایطی کــه پرونــده مطــرح اســت
بتوانــد اطالعــات کافــی در خصــوص قواعــد حقوقــی قابلاعمــال
نســبت بــه مــورد مطروحــه در اختیــار داشــته باشــد؛ در وهلــه
دوم ،هنجارهایــی را میتــوان قانــون تلقــی کــرد کــه بــا دقــت و
صراحــت کافــی انشــاء شــده باشــند ،بهطوریکــه یــک شــهروند
بتوانــد رفتــار خــود را بــر اســاس آن قانــون تنظیــم کنــد .شــهروند
بایــد بتوانــد خــود یــا در صــورت ضــرورت بــا اســتفاده از مشــاوره
بتوانــد پیامدهــای ملمــوس ناشــی از ارتــکاب یــک فعــل معیــن را
1
در حــد معقــول پیشبینــی کنــد.
بنابرایــن قوانیــن و مقــررات ارزی کــه بهصــورت یکســان در
اختیــار آحــاد افــراد جامعــه قــرار نــدارد و بعضــاً بــرای یافتــن
برخــی مقــررات آییننام ـهای یــا دســتورالعملهای مصــوب هیــات
دولــت یــا بانــک مرکــزی نیــاز بــه جســتجوی طوالنــی و صــرف
زمــان زیــادی دارد و از واژگان و اصطالحــات خــاص و تخصصــی
در نــگارش آن بهــره بــرده شــده بــه نحــوی کــه تابعــان عــرف
خــاص ماننــد قضــات ،وکال و یــا صرافــان کــه مبتــا بــه ایــن قواعــد
هســتند درک کاملــی از ایــن اصطالحــات ندارنــد و حتــی در برخــی

مــوارد ماننــد مصوبــات شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی حتــی
بــه صــورت همگانــی هــم ابــاغ نمیشــوند از شــاخصههای کیفــی
الزم بــرای اینکــه مبنــای کیفردهــی قــرار گیــرد برخــوردار نیســتند.
خصوصـاً در مــواردی کــه جنبــه اخــال در نظــام ارزی پیــدا کــرده
و متعاقــب آن حبسهــای طوالنــی مــدت و یــا در مــواردی و بــا
تحقــق شــرایط الزم کیفــر ســالب حیــات در نظــر گرفتــه میشــود.
اگــر چــه بنابــر تصریــح قانــون و پذیــرش عقلــی« ،جهــل بــه قانــون
رافــع مســئولیت نیســت» ولیکــن ایــن قاعــده عقلــی و اصــل قانونــی
زمانــی میتوانــد مبنــا واقــع شــود کــه یــک مقــرره قانونــی وضــع
شــده بــا شــاخصههای کیفــی در اختیــار تابعــان آن قــرار گیــرد؛ در
غیــر اینصــورت جهــل بــه قانونــی کــه بــه درســتی ابــاغ نشــده و
در دســترس همــگان نیســت ،دارای ابهــام فــراوان بــوده و قابلیــت
پیشبینــی نیــز نــدارد میتوانــد پذیرفتــه شــود.

نتیجهگیری
بــا در نظــر گرفتــن جمیــع جهــات فــوق میتــوان اینگونــه
نتیجهگیــری کــرد کــه صــرف بــه کیفــر رســاندن مرتکبــان
ن دادرســی
قاچــاق ارز هرچنــد در کوتــاه مــدت و بــا وضــع آییــ 
خــاص ،تشــکیل دادگاه ویــژه ،اخــذ رویــه قضایــی ســختگیرانه و
تشــدید مجــازات مرتکبیــن ،نــه میتوانــد اهــداف کیفردهــی را
تأمیــن نمایــد و نــه وجــدان عمومــی را بــه پذیــرش ایــن قوانیــن و
کیفرهــای مبتنــی بــر آن قانــع میســازد؛ فلــذا همانگونــه کــه در
ســطح جامعــه دیــده میشــود کیفردهــی مخــان نظــم و امینــت
اقتصــادی از طریــق ارتــکاب قاچــاق ارز در طــول ســالیان اخیــر
مفیــد فایــده واقــع نشــده و همــه ســاله بــه ویــژه در برهههــای
زمانــی خــاص ســیل پروندههــای مربــوط بــه مرتکبــان قاچــاق ارز
روانــه نهادهــای عدالــت کیفــری میشــود .بهبــود ایــن وضعیــت
نیازمنــد تصویــب قوانینــی یکپارچــه و متمرکــز ،ابــاغ و انتشــار
کامــل ،تعییــن ضمانــت اجراهــای متناســب و قابــل پیشبینــی
اســت.

منابع
 ســیاهبیدی کرمانشــاهی ،ســعید ،حقــوق کیفــری اقتصــادی،قاچــاق ارز و تخلفــات ارزی ،انتشــارات جنــگل.
 نقــدی بــادی ،ابراهیــم ،گلــی ،رضــا ،محشــای قانــون مبــارزه بــاقاچــاق کاال و ارز ،انتشــارات مســیر دانشــگاه.
 قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی مصوب .1369 نجفــی ابرندآبــادی ،علــی حســین ،مقالــه درآمــدی بــر پژوهــشدر نظــام عدالــت کیفــری؛ فرصتهــا و چالشهــا ،بایســتههای
پژوهــش در نظــام عدالــت کیفــری ،نشــر میــزان.1392 ،
 دلمــاس مارتــی ،مــیری ،نظامهــای بــزرگ سیاســت جنایــی،ترجمــه علــی حســین نجفــی ابرندآبــادی ،نشــر میــزان ،چــاپ دوم،
.1393

 .1دلماس مارتی ،میری ،نظامهای بزرگ سیاست جنایی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ،نشر میزان ،چاپ دوم ،1393 ،ص .110
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گزارش
تنظیمکننده :مهدی حسینی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

موضــوع :پیشنویــس کمیســیون حقــوق بینالملــل دربــارة پیشگیــری و مجــازات جنایــات علیــه بشــریت در
پرتــو تحــوالت حقــوق بینالمللــی کیفــری
سخنرانان :آقای دکتر محمدعلی اردبیلی ،استاد دانشکدة حقوق دانشگاه شهیدبهشتی و
آقای مرتضی نادری ،دانشجوی دورة دکتری حقوق بینالملل دانشگاه عالمه طباطبایی
روز سهشــنبه مــورخ  19آذرمــاه  ،1398پنجــاه و ششــمین
نشســت از سلســله نشســتهای ماهانــة گــروه حقــوق جــزا
و جرمشناســی بــا همــکاری انجمــن ایرانــی حقــوق
جــزا ،بــا ســخنرانی آقــای دکتــر محمدعلــی اردبیلــی ،اســتاد
دانشــکدة حقــوق دانشــگاه شهیدبهشــتی و آقــای مرتضــی
نــادری ،دانشجــوی دورة دکتــری حقــوق بینالملــل دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی ،بــا موضــوع «پیشنویــس کمیســیون حقــوق
بینالملــل دربــارة پیشگیــری و مجــازات جنایــات علیــه بشــریت
در پرتــو تحــوالت حقــوق بینالمللــی کیفــری» برگــزار شــد .در
آغــاز نشســت ،آقــای نــادری خاســتگاه مفهــوم جنایــات علیــه
بشــریت و پیشــینة آن را مــورد توضیــح قــرار دادنــد و ســپس،
آقــای دکتــر اردبیلــی بــه تشــریح ســاختار مــواد پیشنویــس
کمیســیون حقــوق بینالملــل دربــارة پیشگیــری و مجــازات
جنایــات علیــه بشــریت و مفــاد آن پرداختنــد .ذیــ ً
ا ،آنچــه
کــه در ایــن نشســت مــورد توضیــح قــرار گرفــت ،بهاختصــار و
متناظــر بــه دو بخــش مذکــور ،بیــان میگــردد.
 .1مفهــوم بشــریت در نخســتین خاســتگاه خــود بــه اســنادی
کــه در خصــوص حقــوق مخاصمــات بینالمللــی در ســال 1868
تدویــن گردیــد ،بازمیگــردد .نخســتین بــار ایــن مفهــوم در
چارچــوب «ممنوعیــت ســاحهای انفجــاری بــاالی  400گــرم»
کــه آن را مصــداق نقــض «حقــوق بشــریت» میدانســتند ،ایجــاد
شــد .پــس از آن ،در ســال  1899و در دیباچــة کنوانســیون الهــه
اعــام شــد کــه در مــوارد خــأ قانونــی حیــن مخاصمــات ،بایــد
بــه «انســانیت و وجــدان بشــری» رجــوع کــرد .آنچــه کــه مــورد
وفــاق اســت ،بــرای اولیــن بــار مفهــوم «جنایــت علیــه بشــریت»

در ســال  1915مــورد اســتناد قــرار گرفــت؛ بهگونـهای کــه ســه
کشــور روســیه ،انگلســتان و فرانســه در محکومیــت جنایتــی
کــه علیــه ارامنــه توســط دولــت عثمانــی انجــام شــد ،مفهــوم
«جنایــت علیــه انســانیت و تمــدن» را بــهکار بردنــد .ایــن
اســتعمال بیــش از آن کــه واجــد یــک مفهــوم حقوقــی باشــد،
دارای یــک معنــای سیاســی بــود .در ســال  1945و بــرای اولیــن
بــار ،مفهــوم «جنایــت علیــه بشــریت» بــه آن مفهومــی کــه در
حقــوق بینالمللــی کیفــری برداشــت میشــود ،در بنــد ســوم
از مــادة ششــم اساســنامة دادگاه نظامــی بینالمللــی نورنبــرگ
مــورد اشــاره قــرار گرفــت .همچنیــن در کنوانســیونی که در ســال
 1968تدویــن شــد ،از رویــة اساســنامة دادگاه نورنبــرگ تبعیــت
شــده و ذیــل مــادة  1آن بــه جنایــت علیــه بشــریت میپــردازد؛
لیکــن مــورد اقبــال دولتهــا واقــع نمیشــود .مفهــوم «جنایــت
علیــه بشــریت» در آغــاز دهــة  1990و بهســبب وجــود
مخاصمــات بینالمللــی یوگســاوی و روانــدا در اروپــا ،توســعه
یافــت .در ســال  1996کمیســیون حقــوق بینالملــل ســازمان
ملــل متحــد پیشنویســی در خصــوص جرایــم علیــه صلــح و
امنیــت نــوع بشــر تدویــن نمــود کــه در مــادة  18آن بــه جنایــت
علیــه بشــریت اشــاره میکــرد .بــا وجــود همــة تفاوتهایــی
کــه در تعاریــف هــر یــک از مــوارد پیشــینة مذکــور وجــود دارد،
جامعتریــن تعریفــی کــه از مفهــوم «جنایــت علیــه بشــریت»
موجــود اســت ،تعریفــی اســت کــه مــادة  7اساســنامة رم بــه آن
اشــاره نمودهاســت و در بنــد نخســت آن ،ایــن مفهــوم را بــه
اعمالــی تســری میدهــد کــه عالمانــه ،بهصــورت گســترده و
نظاممنــد علیــه یــک جمعیــت رخ دهــد.
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در ســال  ،2014دپارتمــان حقــوق بینالملــل دانشــگاه جــرج
واشــینگتن اقــدام بــه تهیــة گزارشــی نمــود کــه در آن وضعیــت
شناســایی مفهــوم جنایــات علیــه بشــریت را در حقــوق داخلــی
کشــورهای مختلــف مــورد مطالعــه قــرار دادهبــود .مطابــق ایــن
گــزارش ،از  193کشــور عضــو ســازمان ملــل متحــد 83 ،کشــور
مدعــی جرمانــگاری جنایــات علیــه بشــریت در حقــوق داخلــی
خــود شــدهبودند و از آن تعــداد ،فقــط  34کشــور جنایــات
علیــه بشــریت را بهمفهــوم حقیقــی آن بهرســمیت شــناخته
بودنــد .از ســوی دیگــر ،از  123کشــور عضــو اساســنامة رم58 ،
کشــور جــزء  83کشــور مذکــور بودنــد و تنهــا  28کشــور از 58
کشــور مذکــور بهطــور حقیقــی بهشناســایی مفهــوم مذکــور در
قوانیــن کیفــری داخلــی خــود پرداختهبودنــد .ایــن امــر حاکــی
از آن اســت کــه علیرغــم شــکلگیری اساســنامة رم ،همچنــان
مفهــوم جنایــت علیــه بشــریت مــورد وفــاق کشــورها قــرار نــدارد.
در خصــوص ارتبــاط پیشنویــس کنوانســیون مــورد بحــث بــا
اساســنامة رم گفتــه شدهاســت کــه نظــام اساســنامة رم حــاوی
یــک ســاختار عمــودی اســت؛ امــا کنوانســیون مطمــح نظــر یــک
ســاختار افقــی را میــان نظامهــای کیفــری شــکل میدهــد و
ایــن موضــوع تقویتکننــدة صالحیــت اساســنامة رم خواهــد
بــود؛ بهگونــهای کــه دولتهــا موظــف خواهنــد شــد کــه یــا
اقــدام بــه اســترداد متهــم بــه جنایــت علیــه بشــریت بــه دولتــی
کــه خواهــان پیگــرد وی اســت ،نمــوده و یــا خــود ،او را مــورد
پیگــرد قــرار دهنــد .نهایت ـاً بــا بیــان احتمــال یــا عــدم احتمــال
اقبــال دولتهــا بــه پیشنویــس کنوانســیون مــورد بحــث ،بایــد
گفــت کــه اصلیتریــن دلیلــی کــه احتمــال تصویــب کنوانســیون
جنایــات علیــه بشــریت را تقویــت مینمایــد ،خــوف کشــورها از
«شرمســاری از افــکار عمومــی در جهــان» اســت.
 .2متــن پیشنویــس کمیســیون حقــوق بینالملــل دربــارة
پیشگیــری و مجــازات جنایــات علیــه بشــریت حــدودا ً از ســال
 2013پیگیــری میشــود و در حــال حاضــر بــرای تصویــب یــک
معاهــده و کنوانیســون بینالمللــی آمــاده شــده اســت .کمیســیون
حقــوق بینالملــل یــک نهــاد فرعــی ســازمان ملــل متحــد اســت
کــه در ســال  1947تأســیس شــدهاســت و وظیفــة آن تدویــن
مقــررات حقــوق بینالملــل اســت .کمیســیون مذکــور تنهــا
اقــدام بــه پیشــنهاد پیشنویــس بــه مجمــع عمومــی ســازمان
ملــل متحــد مینمایــد .پیشنویــس مذکــور مشــتمل بــر یــک
دیباچــه 15 ،مــاده و یــک پیوســت اســت .ایــن پیشنویــس
میتوانــد بــا توصیــه بــه مجمــع عمومــی ملــل متحــد،
بهصــورت کنوانســیون مصــوب گــردد و یــا هماننــد اساســنامة
دیــوان کیفــری بینالمللــی ،بــا وفــاق نماینــدگان تاماالختیــار
کشــورهای مختلــف بهتصویــب برســد .در ســالهای 2015
تــا  2017و پــس از تدویــن نســخة نخســت پیشنویــس،
نظــر دولتهــا در خصــوص آن اخــذ گردیــد و نماینــدة دولــت
جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــه بیــان پیشــنهادهای خــود
پرداخــت .در ادامــه ،در مــاه فوریــة ســال  2019میــادی
(اردیبهشــت ســال  1398خورشــیدی) 38 ،کشــور ،بیــش از
 700ســازمان مردمنهــاد و گزارشــگرهای دفترهــای ســازمان

خبرنامه
عدالت
کیفری
ملــل متحــد پیشــنهادهای خــود را در خصــوص نســخة چهــارم
پیشنویــس اظهــار نمودنــد و کمیســیون حقــوق بینالملــل بــه
جمعبنــدی متــن پیشنویــس اقــدام نمــود.
علیرغــم آنکــه در خصــوص دو جنایــت دیگــری کــه تحــت
صالحیــت مراجــع کیفــری بینالمللــی هســتند ،یعنــی جنایــت
جنگــی و جنایــت نسلکشــی ،متــون قانونــی و کنوانســیونهای
بینالمللــی تدویــن یافتهاســت ،امــا در خصــوص جنایــات
علیــه بشــریت هیــچ متــن قانونــی و کنوانســیون بینالمللــی
یافــت نمیشــود .در حــال حاضــر ،تنهــا ســند موجــود ،مــادة 7
اساســنامة دیــوان کیفــری بینالمللــی اســت.
ابتدائــاً عنــوان پیشنویــس مذکــور «طــرح مــوادی دربــارة
جنایــت علیــه بشــریت» بــود و بعــدا ً بــه عنــوان کنونــی تغییــر
پیــدا کــرد .قلمــرو اجرایــی پیشنویــس روشــن بــوده و تمــام
مــواد آن مربــوط بــه جنایــات علیــه بشــریت اســت .مــادة 2
پیشنویــس بــه تعریــف جنایــات علیــه بشــریت پرداختــه و
علیرغــم پیشــنهاد برخــی دولتهــا مبنــی بــر ایجــاد تغییراتــی
در آن ،عینـاً مفــاد مــادة  7اساســنامة دیــوان کیفــری بینالمللــی
را مــورد تصریــح قــرار دادهاســت .مــادة  3اقــدام بــه ایجــاد
برخــی تعهــدات عمومــی نمــوده و ذیــل آن عموم ـاً دولتهــا را
مــورد خطــاب قــرار میدهــد .شــایان ذکــر آنکــه پیشنویــس
مذکــور بــا دو هــدف ایجــاد شدهاســت؛ نخســت پیشگیــری
از جنایــات علیــه بشــریت اســت و دیگــری مجــازات مرتکبــان
آن اســت .در ایــن راســتا ،مــادة  4موجــد تعهــد دولتهــا بــه
پیشگیــری از ارتــکاب جنایــات علیــه بشــریت اســت .در دیباچــة
پیشنویــس نیــز در راســتای هــدف پیشگیــری از وقــوع ایــن
دســته از جنایــات ،بیــان شدهاســت کــه بــا تعقیــب متهمــان
اســت کــه میتــوان از وقــوع جنایــات مشــابه جلوگیــری
نمــود .مــادة  5در خصــوص منــع بازگردانــدن مهاجرانــی اســت
کــه بازگشــت آنهــا میتوانــد موجــب بزهدیدگــی در اثــر
ارتــکاب جنایــات علیــه بشــریت علیــه آنهــا گــردد .مطابــق
مــادة  6پیشنویــس ،دولتهــا موظــف هســتند کــه جنایــات
علیــه بشــریت را در حقــوق داخلــی خــود مــورد جرمانــگاری
قــرار دهنــد و بــا شناســایی آن ،آثــار حقوقــی همچــون جبــران
خســارات و حمایــت از بزهدیــدگان آن جنایــات را نیــز مفــروض
بپندارنــد .مــادة  7توجــه بــه برقــراری انــواع صالحیــت و خصوصـاً
صالحیــت جهانــی را مــورد تأکیــد قــرار دادهاســت .از مــادة 8
پیشنویــس بــه بعــد ،رویکردهــای عملــی و اجرایــی مــورد
توجــه قــرار گرفتهاســت .مــادة  8بــه بررســی اولیــة جنایــت
علیــه بشــریت ارتکابیافتــه توجــه داشــته و مــادة  9نیــز وظیفــة
دولتهــا در انجــام اقدامــات اولیــة پــس از ارتــکاب جنایــت علیــه
بشــریت و همکاریهــای آنهــا بــا یکدیگــر را مــورد تأکیــد قــرار
میدهــد .مــوارد مذکــور مشــابه فصــل نهــم اساســنامة دیــوان
کیفــری بینالمللــی تنظیــم شدهاســت .مــادة  10بــا ایجــاد
یــک تکلیــف تخییــری بــرای دولتهــا ،اســترداد و یــا محاکمــة
متهمــان را مــورد تکلیــف قــرار دادهاســت .مــادة  11بــا لحــاظ
قواعــد دادرســی عادالنــه ،رفتــار منصفانــه نســبت بــه مرتکبــان
احتمالــی جنایــات علیــه بشــریت را توصیــه نمودهاســت .مــادة
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 12مختــص بــه حمایــت از بزهدیــدگان ،گواهــان و ســایر
اشــخاص مربــوط اســت .مــادة  13نیــز بــه پیشبینــی قواعــد
اســترداد پرداختــه و در ایــن خصــوص ،مشــابه ســایر معاهــدات
تدویــن گردیدهاســت .مــادة  14مشــتمل بــر بندهــای متعــدد،
در خصــوص همکاریهــای قضائــی دولتهــا در شــئون مختلــف
بــا یکدیگــر اســت .مــادة  15نیــز بــه پیشبینــی راهکارهــای حــل
و فصــل اختالفــات دولتهــا در تفســیر یــا برداشــت از مــوادی از
پیشنویــس پرداختــهاســت و بــرای آن ،مذاکــره ،تعییــن داور
یــا ارجــاع موضــوع بــه مرجــع بینالمللــی را ارائــه نمودهاســت.
پیوســت پیشنویــس نیــز رویکــرد اجرایــی داشــته و بــرای
تســریع همــکاری قضائــی دولتهــا بــا یکدیگــر و پیشبینــی
برخــی ضرورتهــا مثــل دســتگیری فــوری یــک متهــم تدویــن
شد هاســت.
دیباچــة پیشنویــس از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت .ایــن
دیباچــة مشــتمل بــر  10بنــد اســت کــه نیمــی از آنهــا عین ـاً
در اساســنامة دیــوان کیفــری بینالمللــی مقــرر شدهاســت .دو
نکتــة بحثبرانگیــز در خصــوص دیباچــه الزم بــه توجــه اســت؛
نخســت آنکــه در بنــد چهــارم دیباچــه ذکــر گردیدهاســت« :بــا
یــادآوری اینکــه منــع جنایــات علیــه بشــریت یــک قاعــدة آمــرة
حقــوق بینالملــل کیفــری اســت .»...برخــی دولتهــا همچــون
نماینــدة دولــت جمهــوری اســامی ایــران نســبت بــه عرفــی و
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آمــره بــودن قاعــدة مذکــور ایجــاد تردیــد نمودنــد .در پاســخ بــه
آنهــا بــه یکــی از آرای دیــوان بینالمللــی دادگســتری اشــاره
شــد کــه قاعــدة منــع شــکنجه را یــک قاعــدة آمــره محســوب
نمودهاســت .از آنجــا کــه ارتــکاب شــکنجه ،چــه منفــردا ً و چــه
بهصــورت گســترده ،یکــی از جنایــات علیــه بشــریت محســوب
میشــود ،آمــره دانســتن منــع جنایــات علیــه بشــریت نیــز
بهطریــق اولــی ،یــک قاعــدة آمــره اســت .نکتــة دوم ایجــاد یــک
تکلیــف تخییــری در خصــوص قاعــدة اســترداد یــا محاکمه اســت.
ایــن قاعــده در حال شــکلگیری بــوده و همچنــان در خصوص آن
مناقشــه وجــود دارد و برخــی کشــورها همچــون ایــاالت متحــدة
آمریــکا بــا عرفــی بــودن آن مخالــف اســت .تصریــح تعمــدی بــه
آن در دیباچــه ،موجــد تصمیــم بــر شناســایی مؤک ـ ِد آن اســت.
قاعــدة مذکــور بــر آن اســت کــه در صــورت یافتــن یــک متهــم
در قلمــرو ســرزمینی یــک دولــت ،آن دولــت مکلــف اســت کــه
یــا متهــم را بــر مبنــای صالحیــت جهانــی تحــت تعقیــب قــرار
دهــد و یــا در صــورت عــدم محاکمــه ،وی را بــه دولــت دارای
منفعــت در تعقیــب متهــم مســترد نمایــد .الزم بــه ذکــر اســت
کــه راه ســومی نیــز پیشنهــاد شــدهاســت کــه دولــت میتوانــد
متهــم را بــه یــک مرجــع بینالمللــی تحویــل نیــز بدهــد .قاعــدة
مذکــور تــاش میکنــد تــا وجــود هرگونــه پناهــگاه را بــرای
متهمــان بــه جنایــات بینالمللــی منتفــی ســازد.
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تنظیمکننده :مهرنوش ایمانی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 .1رای وحدت رویه شماره :1398/09/19 -784
نظــر بــه ایــن کــه طبــق مــاده  ۸قانــون اصــاح بعضــی از مــواد قانــون ثبــت و قانــون دفاتــر اســناد رســمی
مصـ ّوب  1322/06/27ترتیــب شــکایت از طــرز عمــل و اقدامــات اجرایــی و مرجــع رســیدگی بــه آن و بــه طــور
کلــی آنچــه بــرای اجــرای اســناد رســمی الزم اســت طبــق آییننامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزماالجــرا
و طــرز رســیدگی بــه شــکایت از عملیــات اجرایــی مص ـ ّوب 1387/06/11ریاســت قــوه قضائیــه اســت و مــاده
 ۱۶۹ایــن آییننامــه ،مرجــع صالــح بــرای رســیدگی بــه شــکایت از عملیــات اجرایــی را رئیــس ثبــت محــل
تعییــن کــرده اســت و در مــواردی کــه ثالــث نســبت بــه مــال توقیــف شــده ادعــای حــق نمایــد ایــن امــر مانــع
از مراجعــه او بــه دادگاه صالــح و اقامــه دعــوی بــرای اثبــات حقانیــت خــود نیســت ،بنابرایــن ،رأی شــعبه ســوم
دیــوان عالــی کشــور کــه بــر ایــن مبنــا صــادر شــده اســت ،بــه اکثریــت آراء اعضــای حاضــر صحیــح و قانونــی
تشــخیص داده میشــود و طبــق مــاده  ۴۷۱قانــون آییــن دادرســی کیفــری در مــوارد مشــابه بــرای شــعب
دیــوان عالــی کشــور و دادگاههــا و ســایر مراجــع اعــم از قضایــی و غیــرآن الزماالتبــاع اســت.

تازههای آراء وحدت رویه

 .2رای وحدت رویه شماره  785ـ:1398/10/10
نظــر بــه اینکــه مطابــق تبصــره  ۳مــاده  ۵۰قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب  ۳/۱۰/۱۳۹۲دادســتان از آراء صــادره از شــعب بــدوی تعزیــرات
حکومتــی و دادگاه انقــاب در صورتــی کــه مبنــی بــر برائــت باشــد حــق تجدیدنظرخواهــی دارد و تقییــد آن بــه تجدیدنظرخواهــی از آراء دادگاه انقــاب
عــاوه بــر اینکــه بــا اطــاق کلمــه «آراء» در تبصــره مذکــور منافــات دارد بــا توجــه بــه اینکــه ایــن حــق طبــق بنــد «پ» مــاده ۴۳۳قانــون آییــن دادرســی
کیفــری بــه دادســتان داده شــده ،موافــق مقصــود قانونگــذار نیســت .بنــا بــه مراتــب ،رأی شــعبه پنجــم تجدیدنظــر ویــژه قاچــاق کاال و ارز در حــدی کــه بــا
ایــن نظــر انطبــاق دارد بــه اکثریــت آراء اعضــای هیــأت عمومــی صحیــح و منطبــق بــا قانــون تشــخیص داده میشــود .ایــن رأی کــه در اجــرای تبصــره مــاده
 ۴۹قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز صــادر شــده ،طبــق مــاده  ۴۷۱قانــون آییــن دادرســی کیفــری در مــوارد مشــابه بــرای شــعب دیــوان عالــی کشــور و
دادگاههــا و ســایر مراجــع اعــم از قضایــی و غیــرآن الزماالتبــاع اســت.

 .1قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشــی قانون شوراهای حل اختالف مصوب :1398/11/08
براســاس ایــن مــاده واحــده مهلــت اجــرای آزمایشــی قانــون شــوراهای حــل اختــاف مصــوب  1394/09/16از
تاریــخ انقضــای آن( )1398/11/22بــه مــدت یــک ســال تمدیــد شــد.

تازههای طرح
 .1طــرح الــزام اخــذ نظریــه وکیــل یــا کارشــناس رســمی دادگســتری در تنظیــم قراردادهای
مالــی بیشــتر از پنــج میلیــارد ریال:
بــه موجــب ایــن طــرح کــه در قالــب یــک مــاده و  6تبصــره بــا امضــای  23نفــر از نماینــدگان بــه مجلــس
ارائــه شــد چنیــن پیشــنهاد گردیــد کــه کلیــه عقــود و تعهــدات مالــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی،
وزارتخانههــا و شــرکتهای دولتــی ،بانکهــا و شــرکتهای تحــت پوشــش آنهــا ،شــرکتهای بیمــه
و شــهرداریها و موسســات و شــرکتهای دولتــی و موسســاتی کــه بــه نحــوی از بودجــه و کمــک
دولــت اســتفاده میکننــد ،نهادهــای انقــاب اســامی و شــرکتهای تحــت پوشــش آنهــا و نیروهــای
مســلح کــه ارزش مالــی آنهــا بیشــتر از پنــج میلیــارد ریــال باشــد ،بایــد بــه تأییــد و امضــای یــک وکیــل
دادگســتری یــا یــک کارشــناس رســمی در زمینــه مربــوط بــه آن برســد.
 .2طرح الحاق یک تبصره به ماده  ۲قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور:
بــه موجــب ایــن طــرح کــه در قالــب یــک مــاده واحــده در تاریــخ  1398/10/02بــا امضــای  42نفــر از نماینــدگان بــه مجلــس ارائــه شــد چنیــن
پیشــنهاد گردیــد کــه قــوه قضاییــه موظــف گــردد نــوع اتهــام و هویــت کامــل متهمــان موضــوع قانــون مذکــور را بــه محــض تشــکیل پرونــده در
دادســرا بــه صــورت عمومــی اعــام نمایــد و چنانچــه پــس از رســیدگی نهائــی منجــر بــه صــدور حکــم قطعــی تبرئــه متهــم شــد قــوه قضائیــه،
صــدا و ســیما و نشــریات مکلفنــد بــه همــان نحــو هویــت متهــم را منتشــر نماینــد.

خبرنامه
عدالت
کیفری

سال دوم  /شماره ششم  /زمستان 98

29

تازههای نشر
الف) کتاب
تنظیمکننده :فرشید نظری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 -1عقالنيت در ارتكاب جرم  /نويسنده :دكتر مهدى صبورى پور  /انتشارات ميزان /چاپ اول /سال  /١٣٩٨نوع جلد  :شوميز /قطع وزيرى/
قيمت٤٠٠٠٠٠ريال  /شابك .٩٧٨٦٢٢٢١٢٠٧٣٣
 -2حقوق جزاى عمومى(ضمانت اجراهاى كيفرى)  /نويسندگان :دكتر محمد باقرمقدسى ،جواد يزدانى  /انتشارات ميزان  /چاپ اول /سال  /١٣٩٨نوع
جلد :شوميز /قطع وزيرى /قيمت٦٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢١٢٠٩٢٤
 -3جعل و تزوير /نويسنده :دكتر عباس شيرى /انتشارات ميزان /چاپ اول /سال /١٣٩٨نوع جلد:گالينكور /قطع وزيرى /قيمت٣٥٠٠٠٠ريال/
شابك.٩٧٨٦٢٢٢١٢٠٥٢٨
 -4مجازات و كنترل اجتماعى /نويسنده :دكتر سيد محمد جوادساداتى /انتشارات ميزان  /چاپ اول  /سال /١٣٩٨نوع جلد:شوميز /قطع وزيرى/
قيمت٧٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢١٢٠٨٦٣
 -5جرم شناسى چيست؟  /نويسندگان :كارولين هويل ،مارى بوث ورث  /مترجمان :گروهى از پژوهشگران علوم جنايى( به كوشش :حميد رضا نيكوكار)/
انتشارات ميزان /چاپ اول  /سال /١٣٩٨نوع جلد :شوميز /قطع وزيرى /قيمت١١٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢١٢٠٧٨٨
 -6دانشنامه مسئوليت كيفرى( مقالههاى برگزيدهى همايش ملى تحوالت مسئوليت كيفرى در نظام حقوقى ايران؛ چالش ها و راهكارها) /به كوشش:
دكتر محسن شريفى /انتشارات ميزان/چاپ اول  /سال /١٣٩٨نوع جلد:شوميز /قطع وزيرى /قيمت١٢٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢١٢٠٣٣٧
 -7بزهكارى يقه سرخها /نويسنده:دكتر شهرداد دارابى /انتشارات ميزان /چاپ اول /سال  /١٣٩٨نوع جلد:شوميز /قطع وزيرى /قيمت٢٦٠٠٠٠ريال/
شابك.٩٧٨٦٢٢٢١٢٠٨٨٧
 -8تضاد در مجازات /نويسنده:پروفسور جان پرث /مترجم :دكتر هانيه هژبر الساداتى /انتشارات ميزان  /چاپ اول /سال /١٣٩٨نوع جلد:شوميز /قطع
وزيرى /قيمت٦٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢١٢٠٨٤٩
 -9معيارهاى عينى و ذهنى در حقوق كيفرى /نويسنده:دكتر صادق منتىنژاد /انتشارات ميزان /چاپ اول /سال /١٣٩٨نوع جلد:شوميز /قطع وزيرى/
قيمت٧٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢١٢٠٦٢٧
 -10ديوان كيفرى آفريقا( تفسير پروتكل ماالبو) /نويسندگان :گردهارد ورله ،موريتس فرومبام /مترجم :دكتر پيمان نماميان /انتشارات ميزان /چاپ اول/
سال /١٣٩٨نوع جلد:شوميز /قطع وزيرى /قيمت٥٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢١٢٠٧٩٥
 -11داورى بين المللى در نظام حقوقى ايران /نويسنده:دكتر مهدى حدادى /انتشارات مجد /چاپ اول /سال /١٣٩٨نوع جلد:شوميز  /قطع وزيرى/
قيمت٣٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢٢٥١٧٩٦
 -12اصول فقهى حقوقى در لزوم اجتناب از مصرف مواد مخدر و روان گردان /نويسندگان :محمد ترحمى ،هانيه افراسيابى /انتشارات مجد /انتشارات
مجد  /چاپ اول /سال /١٣٩٨نوع جلد:شوميز /قطع رقعى /قيمت٢٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٩٦١١٧٧٧
 -13مبانى و جلوههاى فقهى و حقوقى قاعده ال قود /نويسنده:تكتم باقرى نسب /انتشارات مجد  /چاپ اول  /سال /١٣٩٨نوع جلد:شوميز  /قطع وزيرى/
قيمت٣٨٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٩٦١١٧٣٩
 -14آفرينش اثر حقوقى با اعالم اراده /نويسندگان :دكتر سيد حسن حسينى مقدم ،دكتر سام محمدى /انتشارات مجد /چاپ اول /سال /١٣٩٨نوع
جلد:شوميز /قطع وزيرى /قيمت٤٧٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢٢٥٣٦٢٢
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شوميز: نوع جلد/١٣٩٨ سال/ چاپ اول/ انتشارات جاودانه جنگل/ دكتر مهدى ساالرى شهر بابكى: نويسنده/ ) حقوق كيفرى عمومى( مقدمه و كليات-15
.٩٧٨٦٠٠١٥٨٦٧٠٥شابك/ ريال٥٠٠٠٠٠ قيمت/ قطع وزيرى/
/ چاپ اول/ انتشارات جاودانه جنگل/ مهدى اصحابى: نويسنده/ مسئوليت كيفرى ناشى از تعدد اسباب در قتل غير عمدى در حقوق كيفرى ايران-16
.٩٧٨٦٠٠١٥٨٦١٥٦ شابك/ريال٣٠٠٠٠٠ قيمت/ قطع وزيرى/شوميز: نوع جلد/١٣٩٨سال
/ قطع وزيرى/شوميز: نوع جلد/١٣٩٨ سال/ چاپ اول/  انتشارات جاودانه جنگل/  محمد رضا واعظى نژاد: نويسنده/ حقوق جزاى اختصاصى-17
.٩٧٨٦٠٠١٥٨٦٥١٤ شابك/ريال٥٠٠٠٠٠قيمت
/ قطع وزيرى/شوميز: نوع جلد/١٣٩٨ سال/ چاپ اول/ انتشارات خرسندى/ دكتر محسن كاملى: مترجم/ پل كوزنز: نويسنده/ فكر جرم-18
.٩٧٨٦٢٢٢٢٤٠٠٤٢  شابك/ريال٨٢٠٠٠٠قيمت
 قطع/ گالينكور:  نوع جلد/١٣٩٨ سال/ چاپ اول/ انتشارات خرسندى/  ميثم حسنى، ايرج خليل زاده: نويسنده/ محشا قانون مبارزه با مواد مخدر-19
.٩٧٨٦٢٢٢٢٤٠٠١١  شابك/ريال٦٠٠٠٠٠ قيمت/ رقعى
 انتشارات/ احسان آهنگرى، دكتر محمد امين كيخاى فرزانه: نويسندگان/ مبانى تحليلى حمايت از زنان در مقابل خشونت در حقوق اسالمى-20
.٩٧٨٦٢٢٢٢٤٠٣٢٥  شابك/ريال٣٥٠٠٠٠ قيمت/  قطع وزيرى/شوميز: نوع جلد/١٣٩٨  سال/ چاپ اول/خرسندى

ب) مقالههای التین
 منصوره قنبریان بانوئی:تنظیمکننده
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
1. Effectiveness and Social Costs of Public Area Surveillance for Crime Prevention, Brandon C.
Welsh, David P. Farrington and Sema A. Taheri, Annu. Rev. Law Soc. Sci, 2015.
2. The Mobilization of Criminal Law, Mark T. Berg and Ethan M. Rogers, Annu. Rev. Law Soc.
Sci, 2017.
3. Punishment and the Appropriate Response to Wrongdoing, Victor Tadros, Criminal Law and
Philosophy, 2017.
4. Environmental Security and the Anthropocene: Law, Criminology, and International Relations
, Cameron Holley, Clifford Shearing, Cameron Harrington, Amanda Kennedy, and Tariro
Mutongwizo, Annu. Rev. Law Soc. Sci, 2018.
5. Conditions of Confinement in American Prisons and Jails , Christopher Wildeman, Maria D.
Fitzpatrick and Alyssa W. Goldman, Annu. Rev. Law Soc. Sci, 2018.
6. Self-Control in Responsibility Enhancement and Criminal Rehabilitation, Polaris Koi, Susanne
Uusitalo, Jarno Tuominen, Criminal Law and Philosophy, 2018.
7. Peers and Offender Decision-Making, M. Hoeben K. J. Thomas, Criminology & Public Policy,
2019.
8. I Would Do Anything for Law (and That’s a Problem): Criminalization, Value, and Motives,
Jens Damgaard Thaysen, Criminal Law and Philosophy, 2019.
9. Epistemic Responsibility and Criminal Negligence, Alexander Greenberg, Criminal Law and
Philosophy, 2019.
10. Self‑Defense, Deterrence, and the Use Objection: A Comment on Victor Tadros’s Wrongs and
Crimes, Derk Pereboom, Criminal Law and Philosophy, 2019.
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