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حــق بــر ســامت ،تمهیــد بهداشــت عمومی
و پیشــگیری از شــیوع بیماریهــای
واگیــردار مســوولیتی بنیادیــن اســت کــه
بــر عهــده حاکمیــت نهــاده شــده و وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
متولــی اصلــی ایــن امرســت .بــا شــیوع
ویــروس کرونــا ،تدابیــر بیوقفــهای از
ســوی حاکمیــت و مــردم بــرای کنتــرل این
بیمــاری صــورت گرفــت .لیکــن بهدلیــل
ســرعت بــاالی ســرایت ایــن ویــروس و
نیــز نوپدیــد بــودن آن ،بســترهای کافــی
بــرای کنتــرل ضابطهمنــد و بههنــگام در
اغلــب کشــورهای درگیــر بــا آن فراهــم
نبــود و تغییــرات حاصــل از شــیوع آن بــر
ســازوکارهای ملــی و بینالمللــی چنــان
گســترده و شــگرف بــود کــه ســخن از
جهــان پیــش و پســاکرونا بهمیــان آمــده
اســت .در ایــران بهدلیــل خالهایــی در
زمینــه چگونگــی مواجهــه بــا کرونــا،
شــورای عالــی امنیــت ملــی بــا صــدور
مصوبههایــی ،اقــدام بــه تشــکیل ســتاد
ملــی مقابلــه بــا کرونــا نمــود و قواعــد
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الــزاماوری جهــت مدیریــت ایــن بیمــاری
تجویــز نمــود .بهمنظــور نهادینهســازی
ســازوکاری پایــدار بــرای انــواع امــراض
ُمســری در ایــران ،در گام اول بایــد نظــام
حقوقــی کنونــی حاکــم بــر بیماریهــای
واگیــردار بازشناســی شــود کــه در ایــن
راســتا آقــای دکتــر محقــق دامــاد در
مصاحبــه خویــش و نیــز نویســندگان مقالــه
« ظرفیــت نظــام حقــوق کیفــری ایــران
در قبــال انتشــار ویــروس »covid19
بــه تبییــن ایــن مســاله پرداختهانــد.
همانگونــه کــه میدانیــم ،حفاظــت از
اســرار بیمــار ،یکــی از مباحــث مهــم
حــوزه اخــاق پزشــکی و حقــوق پزشــکی
اســت و در واقــع ،نوعــی حــق بــرای بیمار و
تکلیــف بــرای پزشــک و کادر درمانــی تلقی
میشــود ،در مقالــه «رازداری پزشــکی از
منظــر اخــاق و قانــون» بــه بررســی ایــن
موضــوع پرداختــه خواهــد شــد .موضوعــات
نویــن حقــوق کیفــری ایــن شــماره بــه
ترجمــه مقالـهای در ســال  2020اختصاص
پیــدا کــرده کــه در آن نویســنده بــه دنبــال
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پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه آیــا
بخــش
پایــان دادن بــه اقدامــات نجات
ِ
زندگــی یــک فعــل اســت یــا یــک تــرک
فعــل محســوب میشــود؟ البتــه پاســخ بــه
ایــن ســوال و طــرح موضــوع بــا توجــه بــه
حقــوق کیفــری آلمــان میباشــد.
در روزهایــی کــه کرونــا همــه ابعــاد
زندگــی مــردم را تحتالشــعاع قــرار
داده بــود و تقاضــا در بــازار بــرای خریــد
اقــام بهداشــتی و ضدعفونــی همچــون
ماســک ،دســتکش ،شــویندهها و مــواد
ضدعفونیکننــده و ســایر تجهیــزات
بهداشــتی و پزشــکی بــرای مقابلــه بــا
بیمــاری کویــد نــوزده باالگرفتــه بــود،
برخــی افــراد ســودجو بــه احتــکار ماســک
و مــواد ضدعفونیکننــده پرداختنــد.
نویســنده رویدادهــای حقــوق کیفــری در
همیــن راســتا بــه تبییــن مســاله احتــکار
پرداختــه اســت .طبــق شــمارههای
پیشــین ،تازههــای نشــر فارســی و التیــن
بــه معرفــی مقــاالت و کتابهــای جدیــد
منتشــر شــده اختصــاص یافتــه اســت.
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تنظیمکننده :پریسا پورهاشمی
دانشآموختــه کارشناســی ارشــد حقــوق کیفــری و
جرمشناســی دانشــگاه شــهید بهشــتی

آیت اهلل دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

پیــش از آغــاز مصاحبــه ،بــه بیــان نظریــات ایشــان  -۱دفــع ضــرر از خــود عقــا و شــرعا واجــب اســت ،خــواه
ضــرر یقینــی وخــواه بــه نحــو عقالئــی احتمالــی باشــد.
پیرامــون فقــه بیماریهــای واگیــر میپردازیــم:
فقــه اســامی حــاوی قواعــدی اســت کــه براســاس آن
قواعدکلــی ،فقیهــان حکــم مصادیــق و فروعــات را اســتخراج
میکننــد .درمیــان ایــن قواعــد کلیــه قواعــدی کــه بیانگــر
احــکام ضمانــات اســت ،نــه تنهــا برگرفتــه از منابــع نقلی اســت،
بســیاری از آنهــا مســتند بــه احــکام مسـلّمه عقلیــه میباشــد.
مبحــث ضمانــات قهریــه فقــه اســامی انصافــا عقالئــی و بســیار
پیشــرفته وعمیــق اســت .ایــن احــکام درمجمــوع حــاوی یــک
پیــام کلــی انســانی اســت وآن عبــارت اســت از حرمــت نهــادن
بــه حیــات آدمــی اعــم از خــود و دیگــران و نیــز احتــرام بــه
کرامــت و آســایش دیگــران« .دیگــری شناســی» درایــن قواعــد
بســیارجالب اســت ،جــان دیگــری ،آســایش دیگــری ،آبــروی
دیگــری ،حیثیــت و شــرف دیگــری و باالخــره مــال دیگــری
همــه محتــرم وهرکــس بایــد نهایــت احتیــاط دررعایــت آنهــا
را بنمایــد و در فــرض اضــرار و ورود خســارت مــادی و معنــوی
موجــب ضمــان ومســؤولیت مدنــی میگــردد و شــخصی
کــه عامــل زیــان شــده مکلــف بــه جبــران و جلــب رضایــت
خســارت دیــده میباشــد.
اینجانــب نــه در مقــام صــدور فتــوا بلکــه در مقــام کســی
کــه عمــر خــود را در فراگیــری ایــن مباحــث صــرف کــرده
بــا اســتناد بــه همــان قواعــد در زیــر احکامــی را م ـیآورم کــه
شــاید خواننــدگان ارجمنــد را درایــن ایــام قبــول افتــد و در
نظــر آیــد:

 -۲اضــرار بــه غیــر مطلقــا حــرام اســت و موجــب ضمــان
ومســؤولیت مدنــی اســت .
 -۳چنانچــه شــخصی بدانــد و یــا شــخصا و یــا از طریــق اخطــار
کارشناســان مربــوط احتمــال عقالئــی بدهــد کــه حضــور و
یــا شــرکت درجلســهای و یــا مالقــات بــا فــرد و یــا افــرادی
موجــب اضــرار بــه آنهــا میگــردد ،شــرعا واجــب اســت کــه
مطلقــا اجتنــاب کنــد ،ودر صــورت تخلــف چنانچــه ثابــت شــود
کــه تمــاس او موجــب اضــرار شــده و بیمــاری وی ســرایت بــه
دیگــران کــرده ،درفــرض اقــدام عمــدی موجــب مســؤولیت
کیفــری و ضامــن کلیــه خســارات وارده بــه زیــان دیــده
خواهــد بــود و در صــورت غیرعمــد ضامــن کلیــه خســارات
وارده و اگــر موجــب فــوت شــده ضمــان دیــه برعهــده اوســت
و اگــر خــودش نیــز فــوت کنــد ضمانــت شــرعی بــه عهــده او
باقــی اســت و متعلــق بــه ترکــه او میگــردد و وارثــان متوفــی
بایســتی از محــل ترکــه وی خســارات را ادا نماینــد تــا ذمــه
متوفــی بــری گــردد.
 -۴بــا توجــه بــه اینکــه حســب نظــر متخصصیــن ویــروس
کرونــا مدتهــا در بــدن بــه طــور مخفــی قــرار دارد ،چنانچــه
ثابــت شــود کــه فــردی درزمــان خفــاء بیمــاری موجــب انتقــال
بــه دیگــری شــده ،هرچنــد بــه علــت جهــل بیگنــاه اســت
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ولــی ضمــان و مســؤولیت خســارات وارده را بــر ذمــه دارد و
بایســتی از عهــده خســارات وارده برآیــد.
 -۵درایــن ایــام مراقبــت از والدیــن ســالخورده ،وظیفــهای
ســنگینتر از ســایر اوقــات اســت .ســالخوردگان حســب نظــر
کارشناســان پزشــکی بــا خطــر جدیتــر مواجهنــد .پیشــگیری
و مراقبــت آنــان در درجــه نخســتین بــه عهــده فرزنــدان
اســت .آنــان بــا رعایــت تمــام مالحظــات بهداشــتی و گرفتــن
دســتورات الزم از متخصصیــن واجــب اســت کــه نهایــت
مراقبــت را ازآنــان بــه عمــل آورنــد .آنــان ممکــن اســت بــه علت
کهولــت ســن احتیاطــات را جــدی نگیرنــد ،بــر فرزنــدان واجــب
شــرعی اســت کــه بــا گفتگوهــای مهربانانــه ورعایــت کمــال ادب
واحتــرام آنــان رابــه رعایــت دســتورات بهداشــتی وادار ســازند
و درشــرایط خــاص ناتوانــی آنــان ،دســتورالعملهای الزم را از
مشــاورین پزشــکی بــرای برخــورد بــا آنــان اتخــاذ نماینــد .ایــن
متــن قــرآن مجیــد اســت کــه فرمــوده اســت:
ْ
ضــی َربُّ َ
ــن
« َو َق
ــک أ َ َّل تَ ْعبُ ُ
ــدوا ْ إ ِ َّل إ ِ َّیــا ُه َو بِال َوال َِدیْ ِ
َ
َ
َ
ـد َ
ـر أ َح ُد ُه َمــا أ ْو ک َِل ُه َمــا
ســنًا إ ِ َّمــا یَبْلُ َغـ َّ
ـن عِنـ َ
إ ِ ْح َ
ک الْکِ بـ َ
ُ
ُ
َنه ْر ُه َمــا َو ُقــل ل َّ ُه َمــا َقــ ْولً
َ
َ
َفــا تَقــل َّ
له َمــا أفٍ َو ل ت ْ
ُّ
َک ِری ًما»(۲۳اســراء)َ « /و ْ
ْ
الــذ ّل
َــاح
ِــض ل َ ُه َمــا َجن
اخف
َ
صغِی ـ ًرا»
الر ْح َم ـ ِة َو ُقــل َّر ّ
ار َح ْم ُه َمــا َک َمــا َربَّیَانـ ِ
ِمـ َ
ـی َ
ـن َّ
ب ْ
(« .)۲۴و پــروردگارت فرمــان داده اســت کــه جــز او را
نپرســتید و بــه پــدر و مــادر رفتــار نیکــو کنیــد؛ اگــر هــر
یــک از آن دو یــا هــر دو ،نــزد تــو بــه پیــری رســند
بــه آنــان اف مگــو و بــر آنهــا بانــگ مــزن و بــا ایشــان
ســخن بــه نکویــی بگویــی و از ســر مهــر بــرای آنــان
بــه خاکســاری افتادگــی کــن و بگــو پــروردگارا! بــر
آنــان بخشــایش آور چنــان کــه آنهــا مــرا در کودکــی
پروردنــد».
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بنابرایــن بــه رغــم اســتحباب موکــد و فضیلــت نمــاز جماعــت
و عبــادت در مشــاهد مشــرفه هــرگاه حســب نظــر کارشناســان
بهداشــت احتمــال عقالئــی باشــد کــه حضــور در ایــن اماکــن
مقــدس ســبب ضــرر بــه خــود یــا اضــرار بــه دیگــران میشــود
نــه تنهــا مســتحب نیســت بلکــه در برخــی فــروض عبــادت
مــورد نهــی شــارع قــرار میگیــرد و بنــا بــر نظــر بســیاری از
فقیهــان بــزرگ باطــل و اعــاده یــا قضــای آن واجــب میگــردد.
 -۹دیــدار ارحــام ،دوســتان و آشــنایان البتــه درشــرایط عــادی
امــری مســتحب موکــد و بافضیلــت اســت ولــی بــه یقیــن
درشــرایط فعلــی کــه احتمــال انتقــال بیمــاری جــدی وعقالئــی
اســت ،نــه تنهــا از رجحــان برخــوردار نیســت ،بلکــه حــرام و
خــاف شــرع اســت و درصــورت ثبــوت انتقــال موجــب ضمــان
خواهــد بــود.
« -۱۰احتــکار» یعنــی انبــار کــردن مطلــق مــواد مــورد نیــاز
مــردم بــه قصــد ســودجویی بیشــتر ،همیشــه عملــی زشــت
و حــرام اســت ولــی در شــرایطی ماننــد وضعیــت حاضــر
کشــورمان احتــکار وســایل مــورد نیــاز کادر پرشــکی و بیمــاران
گناهــی بزرگتــر اســت ،و چنانچــه بــه علــت عــدم عرضــه
یکــی از کاالهــای مــورد نیــاز ،خســاراتی متوجــه شــخص و یــا
اشــخاص گــردد ،ضمانــت شــرعی بــر عهــده شــخص محتکــر
اســت .

 -۱۱گرانفروشــی کاالهــا و ســودجویی غیرمنصفانــه در مــواد
مــورد نیــاز مــردم همیشــه عملــی زشــت و کریــه و غیرانســانی
اســت و خداونــد هرگــز بــه ایــن گونــه ســوداگریها برکــت
عطــا نخواهــد فرمــود ولــی در مــورد مــواد مــورد لــزوم کادر
پزشــکی و بیمــاران در شــرایط کنونــی کــه گرانــی باعــث عــدم
تــوان تهیــه بــرای نیازمنــدان گــردد ،زشــتتر و کریهتــر
 -۶درخصــوص کــودکان نیــز چنیــن وظیفـهای بــرای مراقبیــن وغیرانســانیتر اســت و وجــدان ملــی را جریح ـهدار میســازد و
وجــود دارد .مراقبیــن و سرپرســتان بایــد کــودکان را از کارهایی چنانچــه موجــب گــردد کــه بــه علــت عــدم توانایــی نیازمنــدان،
کــه ممکــن اســت موجــب انتقــال بیمــاری بــه دیگــران بشــود ،خســارتی بــر آنــان وارد آیــد موجــب ضمــان اســت.
محافظــت کننــد کــه در صــورت کوتاهــی و ورود خســارت بــه
دیگــران ضمــان ومســؤولیت بــه عهــده اولیــا آنــان اســت.
 -۱۲درایــن ایــام افــرادی کــه مســؤولیتهای پزشــکی بــه
عهــده آنــان اســت و یــا بــرای تمشــیت امــور متصــدی کارهــای
 -۷انجــام مســافرت چنانچــه بــا احتمــال عقالئــی تحمــل اداری هســتند ،انجــام وظیفــه امــری واجــب و کوتاهــی عمــدی
بیمــاری و یــا نقــل وشــیوع بیمــاری مواجــه باشــد ،حــرام حــرام و در فــرض ورود خســارت بــه شــهروندان موجــب ضمــان
اســت و احــکام ســفرحرام بــرآن مترتــب میگــردد .البتــه در اســت .البتــه حمایــت از خدمــتکاران بــه بیمــاران کرونایــی
فــرض اضطــرار قطعــی اگــر هــم جایــز اســت ،ولــی ضمــان بهویــژه در اختیــار قــراردادن ابــزار وخدماتــی کــه بــه حفــظ
ومســؤولیت خســارات اضــرار بــه دیگــران در جــای خــود باقــی ســامت و جــان آنــان مربــوط میشــود هــم بهخودیخــود و
اســت.
هــم از بــاب مقدمــه واجــب ،الزم اســت.

 -۸انجــام اعمــال مســتحبی نظیــر حضــور در مجامــع چنانچــه
بــه نظــر کارشناســان بهداشــتی بــا احتمــال عقالئــی ســرایت
بیمــاری مواجــه باشــد ،نــه تنهــا از اســتحباب برخــوردار
نیســت ،بلکــه بــا حرمــت جــدی و اکیــد روبهروخواهــد بــود.

 -۱۳درایــن ایــام کــه عــدهای بــه علــت مشــکالت شــغلی
بدهــکار میشــوند و در ادای بدهــی دچــار دشــواری و بــه
اصطــاح فقهــی« ُمعسِ ــر» هســتند ،مهلــت دادن واجــب شــرعی
اســت و مطالبــه و پافشــاری طلبــکاران مــادام کــه بدهــکاران در
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شــرایط ناتوانــی میباشــند ،حــرام و گنــاه کبیــره اســت .قــرآن
مجیــد فرمــوده اســت :
َ
ُ
ٌ
َ
َصدَّ قــوا
« َو إ ِ ْن َ
ـر ٍة َو أ ْن ت َ
کان ُذو ُع ْ
ـرة إِلـی َمیْ َ
سـ َ
ـر ٍة فنَظِ ـ َ
سـ َ
ُ
َ
َ
ْ
ــون» (بقــره« )۲۸۰/و اگــر
م
ل
ع
ت
ُــم
ت
ن
ک
ن
إ
ــم
َخیْــ ٌر ل َ ُک ْ ِ ْ
َ
ْ ْ ُ
(بدهــکار) تنگدســت بــود پــس (بــر شماســت) مهلــت
دادن او تــا وقــت توانایــی .و صدقــه دادن شــما (گذشــت
از اصــل بدهــی) بــرای شــما بهتــر اســت اگــر بدانیــد».
 -۱۴زندانیــان کــه محکــوم بــه تحمــل زنــدان در مقابــل
جرایــم ارتکابــی خــود هســتند و درحــال تحمــل بــه ســر
میبرنــد ،چنانچــه بــا احتمــال عقالئــی ابتــا بــه بیماریهــای
خطرنــاک مواجــه شــوند ،متصدیــان امــور بایــد بــرای مراقبــت
و حفــظ جــان و ســامت آنــان نهایــت ســعی خــود را بــه کار
گیرنــد .متهــم ،و محکــوم از نظــر حقــوق اســامی از کرامــت
وحقــوق انســانی برخــوردار اســت و هرگــز نبایــد بــه بیــش از
کیفرخــود ،معاقــب گــردد.
 -۱۵شــفا از ناحیــه خداونــد اســت ولــی شــفای الهــی از
طریــق داروهــای پزشــکان وعمــل بــه دســتورات آنــان صــورت
میگیــرد .تخلــف از دســتورات پزشــکان معتبــر در امــور
پزشــکی همچــون تخلــف از دســتور مراجــع معتبــر تقلیــد در
امــور دینــی اســت.
 -۱۶و باالخــره بــه درگاه خداونــد بینیــاز دســت نیــاز برداریــم
ودعــای مأثــور ومنقــول بــه ســند معتبــر از امــام صــادق (ع) را
ســه بــار صبــح وشــام بخوانیــم:
الحصینــة الّتــی تَجعــل
اللّهــم اجعلنــی فــی دِرعِــک َ
فیهــا َمــن ُتریــد  (.خداونــدا! مــرا در پوششــی کــه از
هــر بــا و آفتــی حفــظ میکنــد وهرکــس را بخواهــی
درآن قرارمیدهــی ،قــرار ده »(کافــی /ج۲ص)۵۳۴

حال به مصاحبه با ایشان میپردازیم:
 -1حکــم شــرعی مســوولیت دولــت در صــورت
قصــور و تقصیــر در جلوگیــری از شــیوع ویــروس
حقوقــی را معتبــر و موجــه نمیداننــد تــا بــرای آن مالکیــت و
واگیــردار کرونــا چیســت؟
یــا ضمــان و مســوولیتی قائــل باشــند .بنابرایــن نظریــه ،دولــت
موضــوع مســوولیت دولــت مرتبــط اســت قبــل از هــر چیــز بــا
مســاله ایــن کــه آیــا دولــت دارای شــخصیت حقوقــی اســت یــا
خیــر .چــون الزم اســت متذکــر گــردم کــه در میــان فقیهــان
پاســخ ایــن مســاله کــه از مســائل مســتحدثه و جدیــد قــرن
معاصــر اســت ،مــورد اتفاقنظــر نمیباشــد .برخــی ماننــد
مرحــوم آیــتاهلل خوئــی از مراجــع تقلیــد نامــدار شــیعه در
قــرن حاضــر و بــه پیــروی از ایشــان اکثــر شاگردانشــان ماننــد
آیـتاهلل سیســتانی و آیـتاهلل وحیــد خراســانی اصوال شــخصیت

نــه مالــک میشــود و نــه مســئول و بــه کلــی ســوال منتفــی
اســت .امــا بنــا بــر نظــر دیگــر فقیهانــی از جملــه امــام خمینــی
(ره) و اکثــر فقیهــان پیــرو مکتــب اجتهــادی قــم بــر معتبــر
شــناختن شــخصیت حقوقــی نظــر میدهنــد و دولــت را دارای
شــخصیت حقوقــی میداننــد بنابرایــن دولــت ،مالــک و طبعــا
در مــواردی مســوول میگــردد.
پــس از آن کــه دولــت را دارای شــخصیت حقوقــی دانســتیم
اینــک میرســیم بــه ســوال شــما کــه در صــورت تقصیــر و بــا
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اســت .البتــه چنانچــه طبــق قانــون اساســی کشــور  -کــه
یــک ســند مــورد توافــق و قــرارداد اجتماعــی شــهروندان بــا
دولــت اســت  -در آن بخشــی کــه بــه عهــده دولــت اســت،
تقصیــر و یــا قصــورش بــا رســیدگی و مدافعــات قضائــی بــه
اثبــات برســید ،مســوول و ضامــن اســت.

 -2مســوولیت دولــت در خصــوص عــدم تســهیل یا
ممانعــت در درمــان بیماریهــای واگیــردار توســط
کمکهــای بشردوســتانه چیســت؟
دولــت اختیــارات و وظایفــی دارد کــه در اصطــاح حقــوق
عمومــی در مقــام عمــل «اعمــال حاکمیــت» میگوینــد.
تصمیماتــی کــه دولــت میگیــرد و انجــام میدهــد نســبت بــه
آن دســته از تصمیمــات و کارهایــی کــه از مصادیــق اعمــال
حاکمیــت اســت ،مســوولیتی نــدارد .ولــی اگــر از حــدود
وظایــف و تکالیــف تجــاوز و تخطــی کنــد و بــا تقصیــر و قصــور
موجــب خســارت شــهروندان گــردد ،مســوول اســت .اعمالــی
کــه جنبــه اعمــال حاکمیــت دارد همانهایــی اســت کــه در
قانــون اساســی کشــور بــه عهــده دولــت نهــاده شــده .برخــی
نفیــا و اثباتــا کامــا صریــح و روشــن اســت؛ هرچنــد کــه برخــی
از کارهــا چنــدان روشــن نیســت و مبهــم و اندکــی بحثانگیــز
اســت .در مکتبهــای حقوقــی نیــز مــورد گفتوگــو
میباشــد .در خصــوص مــورد ســوال بســتگی دارد کــه در ایــن
تصمیمــات ،انگیــزه تصمیــم چــه باشــد .آیــا مســائلی از قبیــل
امنیــت عمومــی شــهروندان اســت کــه در ایــن صــورت طبعــا
مســوولیتی نــدارد زیــرا تشــخیص آن بــا خــود دولــت اســت و
اگــر چنیــن نباشــد و بــر اســاس انگیزههایــی باشــد کــه منافــع
و مصالــح ملــی منظــور نشــده باشــد ،چنانچــه خســارتی
ناشــی از ایــن تصمیــم مســتقیما بــه کســی از شــهروندان وارد
گــردد کــه بتــوان علــت تامــه و یــا جزءالعلّــه خســارت دانســته
شــود ،مســوول اســت.

قصــور ضامــن اســت یــا خیــر؟
ایــن ســوال مرتبــط اســت بــا اینکــه از نظــر حقــوق اداری
وظایــف دولــت را در تامیــن ســامت شــهروندان مــورد بررســی
قــرار دهیــم .یعنــی اوال روشــن ســازیم کــه آیــا حفــظ کلیــه
ابعــاد صحــت و ســامت شــهروندان بــه عهــده دولــت اســت و
بــه تعبیــر دیگــر دولــت موظــف بــه تامیــن ســامت و بهداشــت
آنــان اســت؟ و ثانیــا اگــر چنیــن اســت حــدودش چهقــدر
ـدش بــه دســت خــود
اســت؟ چــون مســاله ســامت یــک َحـ ّ
اشــخاص اســت و تامیــن آن« وظیفــه خودشــان اســت و حــد
دیگــرش جنبــه عمومــی دارد و تامیــن آن بــه دســت حاکمیــت

 -3اگــر در حیــن اجــرای کیفرهایــی چــون قصــاص
عضــو یــا حــد ،بــر اثــر عــدم رعایــت اصــول
بهداشــتی ،محکــوم بــه کرونــای منجــر بــه فــوت
مبتــا شــود؛ آیــا فــوت وی در زمــره قتــل قــرار
میگیــرد؟ اگــر آری ،چــه نوعــی؟
اگــر عــدم رعایــت مامــور اجــرای قصــاص عضــو نســبت بــه
اصــول بهداشــتی موجــب عفونــت و ســرانجام مــرگ محکــوم
گــردد ،چنانچــه توســط کارشناســان طبــی اثبــات گــردد کــه
علــت مــرگ تنهــا عــدم رعایــت اصــول بهداشــتی بــوده و نــه
مثــا خــود قطــع عضــو و بــه تعبیــر دیگــر بــه نظــر متخصصیــن
مــرگ مســتند و منتســب بــه عفونتــی باشــد کــه در صــورت
رعایــت اصــول بهداشــتی مــرگ اتفــاق نمیافتــاد ،از مصادیــق
قتــل خطایــی و موجــب ضمــان دیــه اســت.

10

سال سوم  /شماره هفتم  /بهار 99

خبرنامه
عدالت
کیفری

ظرفیت نظام حقوق کیفری ایران
در قبال انتشار ویروس covid19
نویسندگان:
دکتر حامد رهدارپور /استادیار دانشگاه لرستان
فرشاد چنگایی /دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

باشــد فــارغ از هرگونــه نتیجــه و اثــر بــر انســان؟ بــه نظــر میرســد
درآمد
پاســخ مثبــت بــوده و حســب عمــدی یــا غیرعمــدی بــودن عمــل
ایــن روزهــا پیــدا کــردن خــود از میــان حجــم متــورم اخبــار انتشــار ،بــر مقــررات علیحــدهای قابــل انطبــاق اســت.
کرونایــی ،خــو ْد غنیمتــی اســت .در عصــر اطالعــات و ارتباطــات،
در خصــوص پاندمیــک شــدن هــر بیمــاری آن هــم یــک بیمــاری -1انتشــار عمــدی :در صورتــی کــه انتشــار ویــروس کرونــا
ناشــناخته آمــار و دادههــای پزشــکی مــردم عــادی بــا متخصصــان عمــدی باشــد صــرف نظــر از هرگونــه اثــر مخــرب بــر انســان ،الاقل
امــر ،تفــاوت چشــمگیری نمیکنــد .در شــرایط کنونــی اثبــات دو مقــرره مشــخص بــر آن صــدق میکنــد؛ از یکســو مــاده ۶۸۸
حساســیت امــر و اهمیــت بررســی حقوقــی نحــوه مبــارزه با انتشــار قانــون مجــازات اســامی بخــش تعزیــرات در مقــام جرمانــگاری
ایــن بیمــاری ،مســتغنی از اســتدالل اســت .فــارغ از دغدغــه احــراز مجــرد آلودگــی محیــط زیســت و اقــدام علیــه بهداشــت عمومــی
مســوولیت بینالمللــی بــرای عاملیــن در ســطح کالن و دولتهــای قابــل بررســی اســت .ایــن مــاده ابتــدا و پیــش از ذکــر مصادیــق،
ذیمدخــل احتمالــی ،در ایــن نوشــتار تنهــا بررســی ظرفیــت نظــام بــا صراحتــی کــه مفیــد اســتغراق اســت هــر عملــی را کــه تهدیــد
حقوقــی ایــران جهــت مبــارزه «واکنشــی» در بعــد «داخلــی» علیــه بهداشــت عمومــی باشــد ممنــوع و مشــمول مجــازات حبــس
نســبت بــه هیــأت جدیــد ویــروس کرونــا مطمــح نظــر خواهــد تــا یکســال میدانــد مگــر اینکــه عمــل طبــق قوانیــن خــاص
بــود .بنابرایــن در ایــن ســطور نــه در مقــام نقــد سیاســت کیفــری مشــمول مجــازات شــدیدتری باشــد .بــا اینکــه تبصــره  ۱ایــن مــاده
نامتــوازن و بعضــاً ناهماهنــگ ،بلکــه درصــدد اصطیــاد و تنســیق تشــخیص مصــداق اقــدام علیــه بهداشــت عمومــی را بــه وزارت
ظرفیتهــای موجــود در حقــوق داخلــی ایــران جهــت مبــارزه بــا بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی واگــذار کــرده ،بــه نظــر
انتشــار ویــروس کوویــد  ۱۹برآمدهایــم .در ایــن راســتا ،بــر اســاس میرســد ایــن امــر بایــد بــا امعــان نظــر بــه مفــاد آییننامــه
حالتهــای متصــور از نظــر نحــوه انتشــار ،عنصــر روانــی و نتایــج بهداشــت محیــط مصــوب  1370کــه در مقــام تعریــف بهداشــت
ممکــن ،ســعی در تطبیــق وقایــع بــا قواعــد موجــود شــده اســت .محیــط برآمــده صــورت گیــرد .بنــد الــف مــاده یــک آییننامــه
بــر ایــن اســاس در مهمتریــن و اولیــن تقســیمبندی بــه اعتبــار موصــوف مقــرر مــیدارد« :بهداشــت محیــط عبــارت اســت از
نتایــج حاصــل از انتشــار ویــروس ،ورود بــه بحــث خواهیــم نمــود .کنتــرل عواملــی از محیــط زندگــی کــه بــه گونـهای روی ســامت
جســمی ،روانــی و اجتماعــی انســان تاثیــر مــی گــذارد».
از ســوی دیگــر حالتــی متصــور اســت کــه انتشــار ،ســبب انتقــال
الف-انتشار صرف:
در اینجــا در پــی پاســخ بــه ایــن ســوال هســتیم کــه اگــر انتشــار بــه انســان گــردد بــدون اینکــه هیــچ آســیبی بــر وی وارد ســازد؛
بیمــاری هیــچ نتیجـهای غیــر از صــرف انتشــار نداشــته باشــد یــا به یعنــی مث ـ ً
ا پــس از انتقــال ویــروس بــه بــدن شــخص یــا پــس
عبارتــی هیــچ اضــراری بــه انســان وارد نســازد ،ذیــل چــه مقــرره از یــک دوره بیمــاری بــدون هیچگونــه آســیبی ،ســامت فــرد
یــا مقرراتــی قابــل بررســی اســت؟ بــه تعبیــر حقوقــی ،آیــا عنــوان بازگــردد و یــا اساســاً فــرد میزبــان هیــچ عالئمــی از خــود بــروز
مجرمانـهای یافــت میشــود کــه تنهــا متعلــق آن ،انتشــار بیمــاری ندهــد .بــه نظــر میرســد ایــن مــورد مشــکوک را بتــوان مصداقــی
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از قاعــده خــاص موضــوع مــاده  ۵۶۷قانــون مجــازات اســامی
مصــوب ســال  ۱۳۹۲دانســت .بــر اســاس ایــن مــاده ،اگــر هیــچ
آســیبی یــا عیبــی از رفتــار مرتکــب ناشــی نشــود و حتــی اثــری
هــم بــر جــای نگــذارد در صــورت عمــدی بــودن و عــدم تصالــح،
مرتکــب بــه حبــس یــا شــاق درجــه هفــت محکــوم میشــود.
 -2انتشــار غیرعمــدی :اصــل حداقلــی بــودن حقــوق کیفــری
اقتضــا دارد دخالــت حقــوق کیفــری محــدود بــه مقابلــه بــا
رفتارهــای ممنوعــی شــود کــه کنتــرل آنــان از طریقــی غیــر از
کیفــر امکانپذیــر نبــوده و یــا اقدامــات غیرکیفــری در جلوگیــری
از تحققشــان نــاکام مانــده باشــد( ر.ک غالمــی .)53 :1391،نتایــج
اصــل مذکــور ذهــن را بــه ســمت جرمانــگاری رفتــار یــا نتایجــی
رهنمــون میســازد کــه ماهیت ـاً بــا قصــد مجرمانــه قابــل تحقــق
هســتند لــذا پاســخ کیفــری بــه انتشــار غیرعمــدی ویــروس کرونــا،
بــه ظاهــر اقدامــی مخالــف اصــل مذکــور خواهــد بــود .در رویکردی
دیگــر کــه اصــل حداقلــی حقــوق کیفــری را ایجــاد تعــادل بیــن
اســراف و صرفــه جویــی حقــوق کیفــری میدانــد(2010:302
 ) Duff،برخوردکیفــری بــا انتقــال غیرعمــدی ویــروس کرونــا
(بــا در نظــر گرفتــن مبانــی جرمانــگاری آن) نــه تنهــا ناقــض
اصــل مذکــور نبــوده ،مؤیــد آن نیــز هســت .جرمانــگاری انتقــال
غیرعمــدی ویــروس کرونا(مصداقــی از بیمــاری واگیــر) را چــه
مخالــف یــا موافــق اصــل مذکــور تلقــی کنیــم ،مبنــای توجیهــی
آن بــه حفــظ حــوزه ســامت جســم ،روان و اجتمــاع انســان
برمیگــردد .جرمانــگاری صــرف انتشــار غیرعمــدی ویــروس
کرونــا را میتــوان مصــداق بــارز مقــرره مربــوط بــه انتشــار
بیماریهــای واگیــر ملحــوظ در مــاده  22قانــون طــرز مقابلــه
بــا بیماریهــای آمیزشــی و واگیــر دانســت کــه طــی آن قانونگــذار
تصریــح م ـیدارد"اشــخاصی کــه  ...در اثــر غفلــت باعــث انتشــار
یکــی از بیماریهــای واگیــر میشــوند بــه هشــت روز تــا دو مــاه
حبــس تادیبــی و  51تــا  500ریــال و یــا بــه یکــی از ایــن دو
کیفــر محکــوم میشــوند" .مســتفاد از ایــن مــاده ،هــرگاه کســی
در اثــر غفلــت مثـ ً
ا بــا دســت دادن بــه دیگــری یــا دســت زدن بــه
ســطوح و یــا صحبــت کــردن در فاصلــه نزدیــک بــا دیگران ،عطســه
یــا ســرفه کــردن مســبوق بــه عــدم رعایــت نــکات بهداشــتی،
ســبب انتشــار بیمــاری واگیــر کرونــا شــود مشــمول حکــم مــاده
فوقاالشــعار قــرار خواهــد گرفــت .البتــه شــاید بــا تفســیری کــه
پیشــتر در ارتبــاط بــا مــاده  688قانــون مجــازات اســامی بیــان
شــد بتــوان مــاده مذکــور را در کنــار مــاده  22قانــون فوقالذکــر،
مصداقــی دیگــر از عنصــر قانونــی جــرم صــرف انتشــار غیرعمــدی
بیمــاری کرونــا بــه شــمار آورد؛ چــرا کــه اوالً قانونگــذار در مــاده
مذکــور ،نــه تنهــا بــه صراحــت بــه لــزوم عمــدی بــودن جــرم
اشــارهای نکــرده ،اطــاق مــاده اقدامــات غیرعمــدی تهدیــد علیــه
بهداشــت عمومــی را نیــز در برمیگیــرد .ثانیــاً جرمانــگاری در
حــوزه ســامت و بهداشــت عمومــی بــر مبنــای حفــظ ســامت
جســم،روان و اجتمــاع انســانها صــورت میگیــرد و ایــن خــو ْد
مؤیــد اســتدالل پیشگفتــه اســت .بــا ایــن تفســیر ،هــرگاه کســی
در اثــر غفلــت ،از راه تنفــس یــا تمــاس ماننــد لمــس ســطوح
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یــا افــراد و یــا از طریــق عطســه کــردن ،ســرفه کــردن ،صحبــت
کــردن بــا دیگــران در فاصلــه نزدیــک ســبب انتشــار ویــروس کرونــا
گــردد ،عمــل وی مصــداق مــاده  22قانــون فوقالذکــر بــوده و
چنانچــه نــوع و کیفیــت اقــدام مذکــور بــه گون ـهای باشــد کــه از
نظــر وزارت بهداشــت ،تهدیــدی علیــه بهداشــت عمومــی محســوب
شــود ،اقــدام مرتکــب مشــمول مــاده  688قانــون مجــازات اســامی
خواهــد شــد.

ب-:انتشار مؤثر:

ممکــن اســت پــس از انتشــار ویــروس کرونــا ،آســیب یــا
آســیبهایی بــه نفــس یــا مــادون نفــس فــرد میزبــان وارد آیــد .در
ایــن فــرض حســب نــوع آســیب و گســترده بــودن انتشــار ویــروس
و نتایــج حاصــل از آن ،بــا عنصــر قانونــی و مجــازات متفاوتــی
مواجــه هســتیم کــه بــه شــرح ذیــل بــه بررســی آن میپردازیــم.
 -1انتشــار بــه مثابــه افســاد :ممکــن اســت ســختگیرانه بــه
نظــر آیــد کــه انتشــار ایــن ویــروس را از مصادیــق افســاد فـیاالرض
بــه حســاب آورد ولــی التفــات و تفطــن بــه ابعــاد بســیار گســترده
و حیرتانگیــز و غیرقابــل پیشبینــی ویــروس ،ایــن فــرض
را چنــدان غیرمنطقــی و خــارج از ضوابــط حقوقــی نمیکنــد؛
خصوصـاً اگــر انتشــار ویــروس را نــه از بعــد شــخصی بلکــه از منظــر
کالن و ســاختاری بنگریــم.
فــارغ از انتقــادات حقوقــی وارد بــر مــاده  ۲۸۶قانــون مجــازات
اســامی کــه از حوصلــه و رســالت ایــن نوشــتار خــارج اســت ،هــر
عمــل یــا مجموعــه اعمالــی را کــه در ســطح وســیع منجــر بــه
اخــال شــدید در نظــم عمومــی کشــور یــا ناامنی یــا ورود خســارت
عمــده بــه تمامیــت جســمانی افــراد و غیــره گــردد میتــوان افســاد
ف ـیاالرض دانســت .تردیــدی وجــود نــدارد کــه از منظــر نتیجــه
و اثــر انتشــار کــه موضــوع ایــن قســمت نوشــتار اســت ،ویــروس
خــاص کرونــا خســارات عمــده و فرامــوش ناشــدنی بــر تمامیــت
جســمانی و امــوال انســانها گــزارده اســت .بنابرایــن در بــدو امــر
بــه نظــر میرســد انتشــار ایــن ویــروس را بتــوان بــه راحتــی
مصــداق افســاد فـیاالرض دانســت .اطــاق ایــن تفســیر و تطبیــق،
بــه دو دلیــل اندکــی شــتابزده بــه نظــر میرســد؛ اول اینکــه مقنــن
آگاهانــه یــا غیرآگاهانــه دایــره شــمول وســیع و افسارگســیخته ایــن
مــاده را از نظــر نتیجــه ،بــا تاکیــد بــر عنصــر رفتــار و تقییــد آن ،بــه
بنــد کشــیده اســت .گرچــه تحلیــل و تدقیــق در ایــن امــر مقــال
ویــژه میطلبــد ،در اینجــا اجمــاالً بایــد گفــت ظاهــرا ً بــرای تحقــق
جــرم موضــوع ایــن مــاده ،صــرف تحقــق نتایــج مذکــور ،نافــع در
غــرض مقنــن نبــوده اســت و در حقیقــت برخــاف بســیاری از
ـم مقیــد ،عنــوان مجرمانــه تنهــا بــر نتیجــه بــار نشــده بلکــه
جرایـ ِ
ـب مقیــد
بــه اعتقــاد نگارنــدگان ،ایــن جــرم از جملــه جرایــم مرکـ ِ
اســت(ر.ک .شــمس ناتــری؛ چنگایــی و رهدارپــور )101 :۱۳۹۱ ،و
لــذا عنــوان مجرمانــه توأمــان هــم بــر نتیجــه بــار شــده و هــم بــر
ارتــکاب رفتــار خــاص؛ یعنــی تنهــا زمانــی اخــال شــدید یــا ایــراد
خســارات عمــده بــه موضوعــات منصــوص ،مصــداق جــرم افســاد
قــرار میگیــرد کــه حتمــاً از طریــق اقــدام بــه ارتــکاب جنایــت
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خبرنامه
عدالت
کیفری

علیــه تمامیــت جســمانی افــراد و « ...بــه طــور گســترده» انجــام
گــردد .بــر ایــن مبنــا ،صــرف انجــام یــک یــا چنــد رفتــار محــدود با
نتایــج گســترده و عمــده و شــدید مشــمول مــاده قــرار نمیگیــرد.
در نتیجــه ،اگــر تنهــا لمــس دکمــه آسانســور ســبب انتشــار کوویــد
 ۱۹در اقصــا نقــاط کــره زمیــن شــده باشــد! نمیتــوان بــه صــرف
تحقــق نتایــج متعــدد و گســترده اعتبــاری ،چنیــن عملــی را (حتــی
عمــدی) مشــمول عنــوان افســاد ف ـیاالرض دانســت.
اشــکال دیگــر مربــوط بــه ماهیــت عملکــرد ویــروس و اثبــات آن

بــه نفــس یــا مــادون نفــس ،اقدامــی ماننــد دســت دادن بــه
دیگــری یــا عطســه کــردن در مقابــل او در فاصلــه نزدیــک یــا
لمــس کــردن اشــیاء و ســطوح را انجــام داده باشــد .در ایــن فــرض
آســیبهای ایجــادی مســتند بــه بنــد الــف یــا ت مــاده  290ق.م.ا
عمــدی محســوب خواهنــد شــد .همچنیــن اســت زمانــی کــه فــرد
مرتکــب بــا اقدامــش قصــد آســیب بــه نفــس یــا مــادون نفــس را
نداشــته ولــی رفتــار را نســبت بــه افــرادی کــه بــه جهــت وضعیــت
خاصشــان ،بیمــاری کرونــا نوع ـاً کشــنده بــوده،انجــام میدهــد.

اســت؛ یعنــی حتــی اگــر فــرد اقــدام بــه اعمــال گســترده داشــته
باشــد نمیتــوان شــدید یــا عمــده بــودن نتایــج انتشــار ویــروس
را دقیقــاً ســنجید .یعنــی دقیقــاً معلــوم نیســت کــه ایــن آثــار
شــدید و عمــده ویــروس تــا چــه انــدازه بــه افعــال گســترده فــرد
مــورد مــورد نظــر مســتند اســت .بــا ایــن حــال اگــر ایــن افعــال
و اقدامــات گســترده بــه شــکل ســازمانیافته توســط گروههــا
یــا مقاماتــی متنفــذ یــا دارای جایــگاه خــاص صــورت گیــرد کــه
از اســاس ،اســباب ورود بیمــاری را بــه یــک محــدوده مشــخص
جغرافیایــی فراهــم نمــوده باشــند تطبیــق اعمــال آنــان بــر مــاده
فــوق دور از ذهــن نیســت.
 -2انتشــار مقیــد بــه آســیب :از آنجــا کــه وجــود رابطــه
بیــن ویــروس کرونــا و آســیب بــه تمامیــت جســمانی هــم از لحــاظ
علمــی و هــم بــه تواتــر عرفــی بــه اثبــات رســیده اســت ،بــا اســتناد
بــه عمومــات قانــون مجــازات اســامی میتــوان طــی ســه فــرض
بــه تحلیــل مجــازات فــرد منتشــر کننــده ایــن ویــروس(در صــورت
ایجــاد آســیب) پرداخــت:
فــرض اول حالتــی اســت کــه فــرد مرتکــب بــه قصــد آســیب

بنابرایــن هنگامــی کــه اقدامــات فــوق نســبت بــه افــرادی کــه
مبتــا بــه بیمــاری ایــدز بــوده یــا مشــکل ریــوی و یــافشــار خــون
داشــته یــا سیســتم ایمنــی بدنشــان در مقایســه بــا افــراد معمولــی
ضعیفتــر اســت ،انجــام یافتــه باشــد اقــدام مرتکــب مصــداق بنــد
پ مــاده  290قــرار خواهــد گرفــت .بــا تدقیــق در آمــار مربــوط
بــه جنــس و ســن مبتالیــان و نســبت تعــداد مبتالیــان بهبــود
1
یافتــه بــه مبتالیــان فــوت شــده اعالمــی توســط وزرات بهداشــت
بــه نظــر میرســد کــه نمیتــوان بــا قاطعیــت بــه نوعــاً کشــنده
بــودن چنیــن اقدامــی حکــم داد و همیــن امــر امــکان تحقــق
بنــد ب مــاده  290در ارتبــاط بــا آســیبهای ناشــی از انتشــار
ویــروس کرونــا را منتفــی میســازد .در هــر حــال چنانچــه اقــدام
فــرد منتقــل کننــده ویــروس کرونــا بــه موجــب مــاده  290قانــون
مجــازات اســامی مصــوب  1392عمــدی محســوب گــردد ،مرتکــب
بــه موجــب مــاده  (381در بــاب نفــس) و مــاده  (386در بــاب عضو
و منفعــت) بــا تقاضــای ولــی دم و وجــود ســایر شــرایط قانونــی،
قصــاص خواهــد شــد و در صورتــی کــه امــکان قصــاص نفــس وجود
نداشــته باشــد عــاوه بــر پرداخــت دیــه ،حســب مــاده  450قانــون

 .1مراجعه کنید به سایت رسمی وزارت بهداشت behdashat.gov.ir
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مجــازات اســامی و بــه تجویــز مــاده  447نیــز مرتکــب مشــمول
مــاده  612قانــون مذکــور خواهــد بــود .امــا در بــاب قصــاص عضــو
و منفعــت بایــد ایــن نکتــه را افــزود کــه ماهیــت آثــار ناشــی از
بیمــاری کرونــا بــه گونــهای اســت کــه علیالظاهــر بافتهــا و
اعضــای داخلــی بــدن را کــه قانونـاً امــکان قصــاص در آن نیســت،
هــدف قــرار داده و تأثیــری بــر اعضــای بیرونــی بــدن نداشــته لــذا
بــه دلیــل عــدم امــکان اجــرای قصــاص در اعضــای داخلــی بــدن،
مرتکــب عــاوه بــر پرداخــت دیــه ،بــه تعزیــر مقــرر در مــاده 614
قانــون مجــازات اســامی محکــوم خواهــد شــد.
فــرض دوم حالتــی اســت کــه آســیبهای ناشــی از انتشــار
ویــروس ،مشــمول مــاده  290نبــوده بلکــه مصداقــی از بندهــای
مــاده  291قــرار گیــرد .چنانچــه انتشــار ویــروس تــوام بــا تقصیــر
صــورت گرفتــه و بــر اثــر ایــن اقــدام ،قربانــی فــوت شــده باشــد
عــاوه بــر پرداخــت دیــه ( مــاده ،)462از بــاب تعزیــر نیــز بــه
موجــب مــاده  616قانــون مجــازات اســامی مجــازات خواهــد شــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه فــرض مجــازات تعزیــری در مــاده 616
قانــون مجــازات اســامی محــدود بــه بندهــای الــف و ب مــاده 291
اســت کــه مرتکــب بــا تقصیــر بــه آن مبــادرت نمــوده و شــامل
بنــد پ مــاده  291نخواهــد شــد؛ زیــرا بنــد پ مــاده  291ذاتــاً
خطــای محــض تــوأم بــا تقصیــر اســت کــه بــا تحقــق آن چیــزی
جــز پرداخــت دیــه بــه عهــده مرتکــب نیســت (میرمحمدصادقــی،
 .)134، 1393در صورتــی کــه بــر اثــر انتشــار ویــروس ،قربانــی
فــوت نکــرده بلکــه فقــط آســیبی بــه عضــو داخلــی بــدن وی وارد
آیــد مثـ ً
ا پزشــک ناقــل بیمــاری بــدون رعایــت ضوابــط بهداشــتی،
اقــدام بــه معاینــه فــرد مراجعهکننــده نمــوده یــا شــخص مبتــا
بــر اثــر بیاحتیاطــی دوســت قدیمــی را در آغــوش گیــرد یــا
ببوســد و در اثــر ایــن اقــدام ،دوســت وی بــه بیمــاری کرونــا مبتــا
و بالمــآل قســمتی از ریههــای خــود را از دســت دهــد ،بــه نظــر
میرســد در وضعیــت حقوقــی کنونــی ،مجازاتــی جــز پرداخــت
دیــه بــرای مرتکــب متصــور نیســت.
فــرض ســوم حالتــی اســت کــه رفتــار انتشــار ویــروس ،در حالــت
خــواب یــا بیهوشــی انجــام شــده و یــا انتشــاردهنده صغیــر یــا
مجنــون بــوده و یــا انتشــاردهنده ویــروس قصــد انتقــال ویــروس
و قصــد آســیب بــه قربانــی را نداشــته باشــد .حالتهــای مذکــور
بــه موجــب مــاده  292قانــون مجــازات اســامی مصــوب 1392
خطــای محــض بــوده کــه حســب مــورد مرتکــب یــا عاقلــه او (
مــواد  467-463قانــون مجــازات اســامی) مســوول پرداخــت دیــه
خواهنــد بــود.

نتیجه:
مســوولیت کیفــری انتشــاردهنده ویــروس کرونــا در وضــع کنونــی
حقــوق کیفــری ایــران در فرضهــای مختلفــی قابــل تحلیــل اســت.
قانونگــذار ایــران صــرف انتشــار ویــروس کرونــا اعــم از عمــدی و
غیرعمــدی را بــه ترتیــب ،ذیــل مــواد  ۶۸۸قانــون تعزیــرات ،۱۳۷۵
مــاده  567قانــون مجــازات اســامی  ۱۳۹۲و مــاده  ۲۲قانــون طــرز
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جلوگیــری از انتشــار بیماریهــای آمیزشــی و واگیــردار ۱۳۲۰
جرمانــگاری کــرده اســت .در مــواد فــوق ،تعلــق عنــوان مجرمانــه
صرفــاً بــه فعــل انتشــار محــدود شــده و نتایــج و آســیبهای
ناشــی از آن در مــوادی دیگــر صریحــاً و گاه تلویحــاً مطمحنظــر
قــرار گرفتــه اســت.
مفســد فـیاالرض دانســتن مرتکــب انتشــار ویــروس کرونا مســتلزم
وجــود وصــف گســترده بــودن رفتــار و عمــده بــودن آســیب اســت؛
زیــرا بــا دقــت در عبــارات منــدرج در مــاده  ۲۸۶ق م ا ،تحقــق
جــرم موضــوع ایــن مــاده منــوط بــه گســترده بــودن رفتــار و عمــده
بــودن نتایــج ناشــی از رفتــار اســت؛ لــذا در صــورت فقــدان یکــی از
شــروط مذکــور موضــوع از شــمول مــاده فــوق خــارج خواهــد شــد
و در ایــن صــورت رفتــار و نتایــج حاصــل مطابــق عمومــات حقــوق
جــزای ایــران قابــل تحلیــل و تطبیــق اســت.
بنــا بــه مراتــب فــوق ،بــا تمســک بــه اصــول کلــی حقوقــی و
تشــبث بــه عمومــات ،میتــوان بالمــآل حکــم قانونگــذار در ارتبــاط
بــا صورتهــای مختلــف انتشــار ویــروس و نتایــج متفــاوت ناشــی
از آن را برکشــید .بــا ایــن حــال ،وجــود برخــی ابهامــات و عــدم
تناســب و تالئــم مجــازات در بعــض مصادیــق ،جــای خالــی مقــرره
کیفــری مشــخصی را در مبــارزه بــا «بیمــار نمــودن دیگــری» یادآور
میگــردد .وضــع چنیــن قاعــدهای عــاوه بــر اینکــه بــه بســیاری از
ابهامــات خصوص ـاً در مانحــن فیــه پاســخ میدهــد ،در نهایــت بــه
تنقیــح و پالــودن مقــررات موجــود و ارتقــای «کیفیــت قانــون»
خواهــد انجامیــد.
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رازداری پزشکی از منظر اخالق و قانون
نویسنده :فرشید نظری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
مقدمه
حفاظــت از اســرار بیمــار ،یکــی از مباحــث مهــم حــوزه اخــاق
پزشــکی و حقــوق پزشــکی اســت کــه پیشــینه آن بــه زمــان بقراط
و ســوگندنامه او میرســد .ایــن اصــل در حقیقــت بیانگــر نوعــی
حــق بــرای بیمــار و تکلیــف بــرای پزشــک و کادر درمانــی تلقــی
میشــود کــه در منشــور حقــوق بیمــار اکثــر کشــورها و ســایر
قوانیــن و مقــررات داخلــی و بینالمللــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه
اســت.
بــدون تردیــد ،حفاظــت از اســرار بیمــاران موجــب اعتمــاد آنهــا
بــه کادر درمانــی و مراجعههــای پســینی بــه آنــان اســت و عــدم
توجــه بــه ایــن امــر ،موجــب کاهــش اعتمــاد بــه پزشــکان ،عــدم
مراجعــه بــه آنهــا ،کاهــش راســتگویی ،تاثیرگــذاری منفــی بــر
قداســت ایــن حرفــه و در مــواردی خوددرمانــی میشــود کــه ایــن
امــر میتوانــد در درجــه اول بــه ســامت بیمــار ،خانــواده او و
در نهایــت بــه ســامت جامعــه آســیب جــدی وارد کنــد .انگیــزه
ـر حرفــهای چیــزی جــز فراهــم کــردن موجبــات
احتــرام بــه سـ ّ
اطمینــان خاطــر در بیمــاران نیســت .اطمینــان خاطــر از اینکــه
اســرار شخصیشــان فــاش شــود ،موجــب میشــود تمــام
اطالعاتــی را کــه بــرای تشــخیص و درمــان بیمــاری الزم اســت در
اختیــار پزشــک قــرار دهنــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت اصــل رازداری در حــوزه اخــاق پزشــکی،
ایــن اصــل در کدهــای اخالقــی و مقــررات زیــادی در ابعــاد
بینالمللــی و داخلــی منعکــس شــده اســت؛ امــا نقــض رازداری
پزشــکی عــاوه بــر مســؤولیت اخالقــی بــرای کادر درمانــی،
مســؤولیت قانونــی نیــز بــه همــراه دارد .مســؤولیت قانونــی در
مــورد افشــا اســرار پزشــکی را بــه ســه مســؤولیت انتظامــی ،مدنــی
و کیفــری تقســیم کردهانــد .گاه در برخــی کشــورها واکنــش در
برابــر ایــن جــرم شــدید بــوده و در نظــر گرفتــن مســؤولیت کیفری
و مجــازات ،بیانگــر اهمیــت اصــل مذکــور از دیــد مقنــن میباشــد.

قانونگــذار ایــران در ارتبــاط بــا مســؤولیت کیفــری ،مــاده
 648قانــون تعزیــرات را بــه بحــث حفاظــت از اســرار پزشــکی
اختصــاص داده اســت .در ارتبــاط بــا مســؤولیت انتظامــی و مدنــی
نیــز آییــن نامههــای مربــوط و قانــون مســؤولیت مدنــی مصــوب
ســال1339دیده میشــود .در ادامــه ایــن نوشــتار ،مــوارد ذکــر
شــده بــه طــور مختصــر از منظــر اخــاق و قانــون مــورد بررســی
قــرار میگیرنــد.

اخالقمدار بودن رازداری پزشکی
ـر در زبــان عربــی ،بــه معنــای آن چیــزی
راز در فارســی در کنــار سـ ّ
اســت کــه بایــد پوشــیده بمانــد و اســرار بــه معنــای گفتــن راز
پنهانــی بــا کســی و ســفارش بــه پنهــان داشــتن آن اســت .اخــاق
حرفـهای 1عبــارت اســت از چگونگــی و نــوع عمــل و رفتــار شــخص
هنــگام انجــام کار حرفـهای .بــه گویشــی دیگــر ،اخــاق حرفـهای
مجموعــهای از اصــول و اســتانداردها اســت کــه از علــم اخــاق
گرفتــه شــده و شــیوه عملکــرد افــراد و گروههــا را در یــک
ســاختار حرف ـهای مشــخص میکنــد .آشــنایی بــا ایــن معیارهــا و
اصــول اخالقــی و عمــل کــردن بــه آنهــا کیفیــت خدماترســانی
را افزایــش میدهــد.
همانگونــه کــه گفتــه شــد ،در حــوزه پزشــکی و بالینــی یکــی از
ایــن اصــول بســیار مهــم رازداری اســت کــه تأمیــن کننــده منافــع
فــردی و اجتماعــی اســت و در حقیقــت نمــاد احترامــی اســت
کــه پزشــک بــرای بیمــارش قائــل اســت .رازداری 2توســط ســازمان
بینالمللــی استانداردســازی بدیــن گونــه تعریــف شــده اســت:
«اطمینــان از اینکــه اطالعــات ،تنهــا بــرای کســانی کــه مجــاز بــه
داشــتن آنهــا هســتند در دســترس باشــد».
رازداری دارای پیشــینهای طوالنــی هــم در جهــان اســام و هــم در
دنیــای غیــر اســام اســت .در آموزههــای اســام همانطــور کــه
پیگیــری بــرای دســتیابی بــه اســرار دیگــران کاری ناپســند اســت،
1. professional ethics
2. confidentiality

خبرنامه
عدالت
کیفری
آشــکار کــردن اســرار دیگــران نیــز حــرام اســت .اگــر شــخصی
بهطــور اتفاقــی یــا بنــا بــه دالیلــی از اســرار مؤمنــی آگاه شــود
نبایــد آن را فــاش ســازد بلکــه موظــف بــه پردهپوشــی اســت؛
همانطــور کــه امــام علــی(ع) چنیــن ویژگــی را از بهتریــن حــاالت
شــخص کریــم دانســتهاند 1.توجــه بــه رازپوشــی و حفــظ اســرار
در تعالیــم دینــی ،مربــوط بــه یکایــک افــراد جامعــه اســت و ناظــر
بــه شــخص یــا گــروه خاصــی نیســت امــا در برخــی مشــاغل ماننــد
پزشــکی کــه افــراد جزئیتریــن اطالعــات خــود را بــرای درمــان
بــه پزشــک می-گوینــد ،وظیفــه حفاظــت از اســرار خطیرتــر و
ســنگینتر خواهــد بــود .البتــه برخــی دیگــر از روایــات ،بیمــاران
را بــه پنهــان نداشــتن اطالعاتــی ســفارش میکننــد کــه یــک
2
پزشــک بــرای مــداوای مشــکل پزشــکی بــه آنهــا احتیــاج دارد.
آیاتــی در قــرآن کریــم نیــز دیــده میشــود کــه نــه بــه داللــت
صریــح بلکــه بــه داللــت التزامــی ،بیانگــر فضیلــت رازداری و
3
زشــتی آشــکار کــردن ســر هســتند.
نکتــه مهمــی در چارچــوب زمانــی رازداری وجــود دارد کــه تعهــد
پزشــک بــه رازداری بــا پایــان یافتــن ارتبــاط پزشــک بــا بیمــار و یا
کنارهگیــری از حرفــه پزشــکی بــه هــر دلیلــی کــه باشــد ،پایــان
نمییابــد بلکــه پزشــک متعهــد بــه حفــظ آن در طــول زندگیــش
باقــی میمانــد و حتــی مــرگ بیمــار کــه صاحــب راز اســت یــا
پایــان یافتــن بهبــودیاش ،تاثیــری در نقــض رازداری نــدارد و
4
بطــور کلــی ایــن تعهــد بــا گذشــت زمــان ســاقط نمیشــود.
بنابرایــن حــدود رازداری پزشــک از زمــان پذیرفتــن بیمــار بــرای
معاینــه آغــاز میشــود و پایــان نــدارد ،مگــر در حالتــی کــه قانــون
5
چنیــن اجــازهای را بدهــد.
در خــارج از دنیــای اســام نیــز بــه بحــث رازداری پزشــکی
پرداختــه شــده اســت .ســوگندنامه بقــراط 6از مشــهورترین
نوشــتههای مربــوط بــه رازداری در حــوزه پزشــکی اســت .عــاوه
بــر ایــن ســوگندنامه ،کدهــای اخالقــی در کشــورهای مختلــف بــه
ایــن امــر پرداختهانــد بــرای نمونــه میتــوان بــه اولیــن کدهــای
مــدرن در پزشــکی اشــاره کــرد کــه در ســال  1803توســط توماس
8
پرســیوال 7منتشــر شــد .در ســال  1946انجمــن پزشــکی جهانــی
در اعالمیــه ژنــو بــه روشــنی بیــان میکنــد« :مــن بــه رازهایــی
کــه محرمانــه بــه مــن گفتــه شــود ،احتــرام خواهــم گذاشــت».
در کدهــای بینالمللــی اخــاق پزشــکی انجمــن پزشــکی جهانــی،
در قســمت وظایــف پزشــک در مقابــل بیمــار چنیــن ذکــر شــده
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اســت« :یــک پزشــک بایــد بهطــور مطلــق راز بیمــارش را حفــظ
کنــد ،حتــی پــس از مــرگ».
در بخــش  9کدهــای اخالقــی پزشــکی انجمــن پزشــکی آمریــکا
مصــوب 1957ذکــر شــده اســت« :پزشــک نبایــد رازهایــی کــه بــه
او گفتــه میشــود یــا نواقصــی را کــه در شــخصیت بیمــارش پیــدا
میکنــد ،آشــکار نمایــد مگــر ایــن کــه قانــون از او خواســته باشــد
یــا بــرای رفــاه افــراد یــا جامعــه ضــروری باشــد».
در کشــور ایــران نیــز ،مــاده  7منشــور حقــوق بیمــاران ایــران
مصــوب 1381بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده و بیــان داشــته
اســت« :بیمــار حــق دارد از رازداری پزشــک و دیگــر اعضــای تیــم
معالــج برخــوردار باشــد ،لــذا حضــور بالینــی افــرادی کــه مســتقیماً
در رونــد درمــان شــرکت ندارنــد موکــول بــه اجــازه بیمــار خواهــد
بــود».
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق میتــوان دریافــت کــه رازپوشــی یــک
تعهــد اخالقــی و قانونــی اســت کــه بــدون اجــازه صریــح بیمــار
نبایــد فــاش شــده و در دســترس افــراد خــارج از کادر درمــان
(افــرادی کــه در درمــان بیمــار دخالــت قانونــی ندارنــد) قــرار
گیــرد.
اهمیــت ایــن تکالیــف تمامــی حرفههــای پزشــکی ،ارتبــاط
تنگاتنگــی بــا آثــار آنهــا بــر بیمــار یــا خانــواده او دارد .در نظــر
گرفتــن ایــن وظایــف و تعهــدات و اجــرای درســت آنهــا موجــب
افزایــش کیفیــت رابطــه درمانــی بیــن بیمــار و کادر درمــان خواهد
شــد و تــرک آنهــا دارای مســؤولیت اخالقــی خواهــد بــود.
بهطــور کلــی دالیــل اخالقمــدار بــودن اصــل رازداری را میتــوان
در عوامــل زیــر خالصــه کرد:
الــف .اعتمــاد 9:رکــن اصلــی رابطــه بیــن پزشــک و بیمــار،
اطمینــان اســت .زمانــی کــه بیمــار خصوصیتریــن اطالعــات
جســمانی و بویــژه روانــی خــود را بــا پزشــک در میــان میگــذارد،
انتظــار دارد کــه ایــن اطالعــات آشــکار نشــود .ب ـ ه بیانــی دیگــر،
رازدار بــودن و پردهپوشــی اســرار نــزد دیگــران باعــث برقــراری
و حفــظ رابطــهای اصولــی میــان بیمــار و کادر درمــان خواهــد
شــد کــه بــه باالتــر رفتــن کیفیــت درمــان منجــر میشــود .از
همیــن رو کوچــر و کیت-اســپیگل رازداری را ســنگبنای روابــط
یاریرســان شــناختهاند.
ب.تعهــد تلویحــی 10:برخــی معتقدنــد کــه رابطــه بیــن بیمــار بــا
کادر درمــان نوعــی قــرارداد اســت کــه در آن رازداری تعهــدی
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 .2امام علی (ع)« :هرکس بیماری اش را از پزشک مخفی نماید ،به بدن خود خیانت کرده و هرکس بیماری اش را کتمان کند ،پزشک را از شفایش عاجز میکند.
 .3آیه شریفه« :و آنها که امانت و عهد خود را مراعات میکنند» (مؤمنون)8،
 .4جواد پور ،مریم و طبیبی جبلی ،مرتضی و راعی ،مسعود« ،بررسی رازداری پزشکی در فقه و حقوق» ،فصلنامه حقوق پزشکی ،سال چهارم ،شماره سیزدهم ،تابستان  ،1389صفحه.137
 .5براى مثال ،چند سال پيش در كشور فرانسه دو پزشك مشهور در مورد رييس جمهور اسبق فرانسه كتابى چاپ كرده و اطالعاتى را در مورد بيمارى و انواع معالجات و تاريخ ابتال رييس جمهور به
سرطان فاش كردند در حاليكه اين موارد از مردم پنهان نگه داشته شده بود .اين دو در  ١٩آوريل سال ١٩٩٦توسط دادگاه كيفرى  ،محاكمه و در  ٥ژوييه همان سال محكوم به زندان با آزادى مشروط و
پرداخت غرامت شدند .عالوه بر اين ،اين دو پزشك به دليل افشا اسرار پزشكى با راى كانون پزشكان شهر پاريس از كار بركنار شده و كتاب آنان نيز به دستور دادگاه از بازار جمع آورى شد.
 .6من در راستای حرفه خود هر آنچه خواهم دید یا خواهم شنید  ،اگر باید فاش نگردد هرگز فاش نخواهم کرد و به چنین چیزهایی همانند راز مقدس نگاه خواهم کرد.
7. Thomas Percival
8. WMA
9. Trust
10. Promise to keep on implied
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تلویحــی محســوب میشــود و اگــر پزشــک اطالعــات بیمــار را
فــاش ســازد در حقیقــت ایــن تعهــد و قــرارداد نادیــد گرفته اســت.
ج .احتــرام بــه اتونومــی بیمــار 1:اطالعــات شــخصی بیمــار متعلــق
بــه خــود اوســت و لــذا دیگــران نبایــد بــدون رضایــت او از ایــن
2
اطالعــات آگاه شــوند .بنابرایــن میبایســت بــه حریــم خصوصــی
افــراد کــه زیربنــای اصــل رازداری محســوب میگــردد ،احتــرام
گذاشــته شــود.

رازپوشی پزشکی از منظر قانون
قوانیــن داخلــی و بینالمللــی بــه اهمیــت اصــل رازداری در دنیــای
پزشــکی اشــاره کــرده و گاه بــرای آن مجازاتهایــی ســنگین
3
ماننــد حبــس در نظــر گرفتهانــد.
در کشــور ایــاالت متحــده آمریــکا قانــون مســؤولیت و انتقــال
بیمــه درمانــی 4بــه تصویــب رســید کــه آن را جامعتریــن قانونــی
میداننــد کــه تــا بــه حــال بــرای حفاظــت از حریــم خصوصــی

خبرنامه
عدالت
کیفری
نگاشــته شــده اســت.
در همیــن راســتا در کشــور اســترالیا قانــون حریــم خصوصــی در
ســال  1988بــه تصویــب رســید و در ســال  2001مــورد اصــاح
قــرار گرفــت.
قانونگــذار ایــران در مــاده  648قانــون تعزیــرات مصــوب ،1375
افشــاء اســرار بالینــی را مــورد جرمانــگاری قــرار داده اســت و بــا
در نظــر گرفتــن مجــازات حبــس ،خواهــان بیــان اهمیــت ارزش
حفاظــت از اســرار بــوده اســت .ایــن مــاده اشــعار مـیدارد« :اطبــا،
جراحــان ،ماماهــا و دارو فروشــان و کلیــه کســانی کــه بــه مناســبت
شــغل و حرفــه خــود محــرم اســرار میشــوند ،هــرگاه در غیــر از
مــوارد قانونــی اســرار مــردم را افشــا کننــد بــه ســه مــاه و یــک
روز تــا یــک ســال حبــس یــا بــه یــک میلیــون و پانصــد هــزار تــا
شــش میلیــون ریــال جــزا نقــدی محکــوم میشــوند».
رکــن مــادی ایــن جــرم ،افشــا کــردن اســرار میباشــد کــه از راه
نوشــتن ،گفتــن ،اشــاره کــردن و دیگــر طــرق قابــل تصــور اســت.
عــاوه بــر ایــن ،بــرای تحقــق ایــن جــرم نیــاز نیســت کــه اطالعات

1. Respect for Autonomy
2. Privacy
 .3در این خصوص ر.ک :یزدانیان ،علیرضا و عبداهلل زاده ،مینا« ،رازداری ،حق بیمار و مسئولیت مدنی پزشک»،فصلنامه اخالق پزشکی ،سال دهم ،شماره سی و پنجم ،بهار ،1359صفحات 206و .207
4. Health Insurance Portability and Accountability Act
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بیمــار بــرای افــراد زیــادی بازگــو شــود بلکــه افشــا اطالعــات حتــی
بــه یــک نفــر میتوانــد مســؤولیت کیفــری ایجــاد کنــد بــه دیگــر
ســخن افشــا ،میتوانــد بصــورت جزئــی نیــز محقــق شــود.
اشــاره قانونگــذار بــه عبــارت « ...و کلیــه کســانی کــه بــه
مناســبت شــغل یــا حرفــه خــود محــرم اســرار میشــوند »...بیانگــر
تمثیلــی بــودن ایــن مــاده اســت و میتوانــد شــامل روانشناســان
نیــز بشــود از ایــن رو میتــوان ،حفاظــت از اســرار پزشــکی را
حفاظــت از اســرار بالینــی نیــز دانســت .اگــر فلســفه جرمانــگاری
افشــاء اســرار را در نظــر بگیریــم میتــوان دریافــت کــه وظیفــه
روانشناســان در حــوزه رازداری حداقــل بــه انــدازه پزشــکان
ســنگین و خطیــر اســت.
غیــر از مســؤولیت کیفــری ،عــدم رازداری پزشــکی مســؤولیت
انتظامــی نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت .در ایــن راســتا ،مــاده  3و
 14آییننامــه انتظامــی رســیدگی بــه تخلفــات صنفــی و حرفـهای
مشــاغل پزشــکی و وابســته بــه آن ،امــوری را کــه موجــب هتــک
حرمــت جامعــه پزشــکی میشــود بیــان کــرده اســت و بــرای آن
مســؤولیت انتظامــی در نظــر گرفتــه اســت.
عــاوه بــر دو مســؤولیت قانونــی گفتــه شــده ،میتــوان طبــق
مــاده  1قانــون مســؤولیت مدنــی مصــوب ،1339بــرای جــرم افشــا
اســرار پزشــکی مســؤولیت مدنــی نیــز در نظــر گرفــت .مســؤولیت
مدنــی و الــزام بــه جبــران خســارت ،اصلــی عادالنــه ،عاقالنــه و در
عیــن حــال دارای پیشــینهای بســیار اســت .بهموجــب ایــن اصــل
هــر کــس بــه دیگــری ضــرر بزنــد بایــد آن را جبــران کنــد مگــر
اضــرار بــه غیــر ،بــه حکــم قانــون باشــد یــا ضــرری کــه به شــخص
وارد شــده نامتعــارف نباشــد .ایــن مــاده بیــان مـیدارد« :هرکــس
بــدون مجــوز قانونــی عمــدا ً یــا در نتیجــه بــی احتیاطــی بــه جــان
یــا ســامت یــا مــال یــا آزادی یــا حیثیــت یــا شــهرت تجــاری یــا
بــه هــر حــق دیگــری کــه بــه موجــب قانــون بــرای افــراد ایجــاد
گردیــده لطمـهای وارد نمایــد کــه موجــب ضــرر مــادی یــا معنــوی
دیگــری شــود ،مســوول جبــران خســارت ناشــی از عمــل خــود
میباشــد».
برابــر ایــن مــاده ،مســؤولیت زیانرســاننده بــر جبــران خســارت
مبتنــی بــر تقصیــر اســت یعنــی در صورتــی شــخص بایــد جبــران
خســارت نمایــد کــه بــه عمــد یــا در نتیجــه بیاحتیاطــی و
ســهلانگاری باعــث ایــراد خســارت شــود .همچنیــن ایــن مــاده
جبــران خســارات معنــوی را نیــز در برمیگیــرد و بــا توجــه
بــه ایــن کــه افشــا اســرار پزشــکی در بیشــتر مــوارد باعــث ایــراد
خســارت معنــوی نیــز میشــود ،نکتــه ارزشــمندی اســت.

نتیجه
حــق بیمــار بــر رازداری و حفاظــت از اســرار پزشــکی و حفــظ
حریــم خصوصــی از مهمتریــن وظایــف و تعهــدات در حــوزه
اخــاق پزشــکی اســت کــه دارای ســابقه دیرینـهای اســت .هرگونه
اطالعاتــی کــه پزشــکان از بیمــاران خــود بــه دســت میآورنــد
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اســرار حرفـهای 1بــه شــمار میآیــد و وادار بــه حفــظ آن هســتند.
ایــن اطالعــات شــامل مــواردی اســت کــه بیمــار از خود به پزشــک
میگویــد ،اطالعاتــی کــه افــراد نزدیــک بــه بیمــار بــا پزشــک در
میــان میگذارنــد و همچنیــن اطالعاتــی کــه خــود پزشــک از
طریــق معاینــه و آزمایــش بــه دســت مـیآورد.
در بســیاری از کشــورها ،کدهــای اخالقــی ،دســتورالعملها و
قوانینــی در ایــن حــوزه وجــود دارد کــه بیانگــر اهمیــت حفاظــت
از اســرار در عالــم پزشــکی اســت.
در ایــران نیــز در مــواد 2و 7منشــور حقــوق بیمــاران بــه ایــن امــر
پرداختــه شــده اســت .فلســفه رازداری را میتــوان در اعتمــاد
بــه پزشــک ،احتــرام بــه خــود مختــاری بیمــار ،تعهــد تلویحــی و
احتــرام بــه اتونومــی بیمــار جســتوجو کــرد.
ن در اصــل یــک وظیفــه
در پایــان ،حفــظ اســرار و آشــکار نکــردن آ 
دینــی نیــز میباشــد و در آموزههــای اســام بــدان تاکیــد فــراوان
شــده اســت .در حقیقــت پزشــک امیــن بیمــار بــه شــمار مـیرود
ســر ،بــدون شــک حــرام و
و از دیــد فقهــی آشــکار ســاختن
ّ
نامشــروع اســت.
فهرست منابع
کتابها
 علــی بــن ابــی طالــب ،نهجالبالغــه ،مترجــم :دشــتی ،محمــد،مشــهور ،قــم.1379 ،
 الریجانــی ،باقــر ،پزشــک و مالحظــات اخالقــی ،بــرای فــردا،تهــران ،جلــد اول ،چــاپ دوم.1395،
مقالهها
 آســمانی ،امیــد ،ابراهیمــی ،صدیقــه« ،رازداری در علــومپزشــکی» ،اخــاق و تاریــخ پزشــکی ،دوره ششــم ،شــماره شــش
 ،بهمــن .1392
 جوادپــور ،مریــم و طبیبــی جبلــی ،مرتضــی ،راعــی ،مســعود،«بررســی رازداری پزشــکی در فقــه و حقــوق» ،فصلنامــه حقــوق
پزشــکی ،ســال چهــارم ،شــماره ســیزدهم ،تابســتان .1389
 مقــدادی ،محمــد مهــدی و دالوری ،محمدحســین« ،ضمانــتمدنــی ناشــی از افشــاء اســرار پزشــکی در حقــوق ایــران و کامــن
ال» ،فصلنامــه حقــوق پزشــکی ،ســال هشــتم ،شــماره ســیام،
پاییــز .1393
 مهــدوی نــژاد ،غالمحســین« ،رازداری و حــدود آن در حرفــهپزشــکی» ،اخــاق و تاریــخ پزشــکی ،دوره اول ،شــماره چهــارم،
مهرمــاه .1387
 وصــال ،مینــا ،اخــاق حرفــهای در حــوزه روان شناســی ومشــاوره (نگاهــی بــه رازداری و حفــظ حریــم خصوصــی مراجــع)،
دوره ســیزدهم ،شــماره چهــل و چهــارم.1398 ،
 یزدانیــان ،علیرضــا و عبــداهلل زاده ،مینــا ،رازداری؛ «حــق بیمــارو مســئولیت مدنــی پزشــک» ،فصلنامــه اخــاق پزشــکی ،ســال
دهــم ،شــماره ســی و پنجــم ،بهــار .1395
5. Professional secrets
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تصمیمات مربوط به مرگ هنگام شیوع
ویروس کوید 19
1
به عنوان مساله عملی نظریه کیفری
نویسنده :استفان کرچنر
مترجم :مهدی حسینی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

موضوعات نوین حقوق کیفری

2

بیمــاری همهگیــر کنونــی ،یعنــی  ،Covid-19تهدیــدی بــرای
نظامهــای مراقبــت از ســامت قلمــداد میشــود .بــدان ســبب کــه
بــرای بســیاری از بیمــاران بایــد دســتگاههای تنفــس (ونتیالتــور)
فراهــم شــود ،ایــن خطــر وجــود دارد کــه همــة بیمــاران کمکهــای
پزشــکی مــورد نیــاز خــود را دریافــت نکننــد .ایــن اتفــاق قب ـ ً
ا در
ایتالیــا ،اســپانیا و فرانســه رخ دادهاســت و در زمــان نــگارش ایــن
مقالــه ،در هفتــة دوم آوریــل ســال  ،2020بهنظــر میرســد کــه
ســایر کشــورها بــا کمبودهــای مشــابه روبــرو خواهند شــد .در بعضی
از کشــورها ،دســتورالعملهایی ایجــاد شــدهاند کــه شــرایطی را
کــه تحــت آن بایــد بــه بیمــار دســتگاههای تنفــس اختصــاص یابــد،
بخــش
منابــع کمیــاب و نجات
تعییــن میکننــد .ایــن تخصیــص
ِ
ِ
زندگــی نگرانیهــای قابــل توجهــی را راجــع بــه حمایــت از حــق
زندگــی و احتــرام بــه کرامــت انســانی ایجــاد میکنــد .بــا تعییــن
اینکــه بهمنظــور تخصیــص مجــدد منابعــی ماننــد دســتگاه تنفــس
در بخــش مراقبتهــای ویــژه بــه ســایرین ،زندگــی یــک فــرد بایــد
پایــان یابــد ،بیمــار مذکــور دیگــر یــک بازیگــر محســوب نمیشــود؛
بلکــه او صرفـاً موضــوع تصمیمــی اســت کــه توســط دیگــران اتخــاذ
شدهاســت .ایــن بــا مفهــوم کرامــت انســانی ناســازگار اســت؛
بهویــژه هنگامــی کــه تعریــف دادگاه قانــون اساســی فــدرال آلمــان
از کرامــت انســانی در چندیــن پرونــده بهرســمیت شــناخته شــود.
بازگشــت ایــن مفهــوم را میتــوان بــه ایمانوئــل کانــت نســبت داد.
بــا ایــن حــال ،در عمــل ،تصمیمگیرنــدگان حــوزة پزشــکی مجبــور
بــه انتخــاب بیــن بیمــاران مختلــف خواهنــد شــد .ایــن انتخــاب
میتوانــد بــرای یــک بیمــار ،کشــنده و بــرای بیمــار دیگــر ،بالقــوه

نجاتدهنــدة زندگــی باشــد ،کرامــت انســانی را نقــض نمایــد و یــک
فشــار غیرانســانی را بــر روی افــرادی کــه بایــد تصمیــم بگیرنــد،
قــرار دهــد .هــدف ایــن متــن بررســی ایــن موضــوع از منظــر نظریــة
حقــوق کیفــری و ارائــه راهنمایــی در مــورد ایــن اســت که آیــا پایان
ـش زندگــی یــک فعــل اســت یــا یــک
دادن بــه اقدامــات نجاتبخـ ِ
تــرک فعــل محســوب میشــود .بهعنــوان مثــال ،قانــون کیفــری
آلمــان امــکان برابــری بیــن فعــل و تــرک فعــل را مــورد توجــه
قــرار میدهــد (ر.ک .مــادة  13قانــون مجــازات آلمــان)؛ تمایــز
بیــن فعــل و تــرک فعــل ممکــن اســت بــرای کســانی کــه مجبــور
بــه تصمیمگیــری راجــع بــه زندگــی و مــرگ دیگــران هســتند،
بیمارانــی کــه از مــرگ تــرس دارنــد و یــا افــرادی کــه نگــران از
دســت دادن عزیــزان خــود هســتند ،مهــم باشــد.
علــم پزشــکی مــدرن بــا کمــک فنــاوری مراقبتهــای ویــژه ،امــکان
طوالنیتــر شــدن زندگــی را فراهــم کردهاســت .در بعضــی مــوارد،
شــاید دلیــل آن ایــن باشــد کــه دســتگاه مــورد نظــر بــرای بیمــار
دیگــری الزم اســت ،یــا ممکــن اســت بــه دلیــل فشــار خویشــاوندان
بیمــار بــر کادر پزشــکی باشــد کــه نمیتواننــد بــا اوضــاع و احــوال
برخــورد متناســب داشــته باشــند .طبــق قانــون آلمــان ،خامــوش
کــردن دســتگاه مــورد نظــر منجــر بــه قتــل غیرعمــد (مــادة
 212قانــون مجــازات) ،یــا احتمــاال قتــل عمــد (مــادة  211قانــون
مجــازات) و یــا کشــتن ناشــی از درخواســت شــخص (مــادة 216
قانــون مجــازات) خواهــد شــد 3.در هــر صــورت ،ایــن ســؤال باقــی
میمانــد کــه خامــوش کــردن دســتگاه بــرای پایــان دادن بــه
اقدامــات نجاتبخــش بیمــاران ،فعــل یــا تــرک فعــل محســوب

 .1این نگاشته ترجمهای است از مقالهای با عنوان « End-of-life decisions amid the Covid-19 pandemic as a practical
 » problem of criminal law theoryکه مورخ  15آوریل  2020انتشار یافتهاست.

2. Stefan Kirchner
 .3در تاریخ  26فوریه  ،2020دادگاه کیفری فدرال آلمان مقرر نمود که مادة  217قانون مجازات که تسهیل خودکشی بهعنوان موضوع تعقیب را خالف قانون اعالم کردهاست ،با قانون اساسی آلمان مغایر
است.

خبرنامه
عدالت
کیفری
میشــود؟ اگــر بیمــار ،همانطــور کــه توســط کادر پزشــکی
پیشبینــی شدهاســت ،پــس از خاتمــة اقدامــات نجاتبخــش
جــان خــود را از دســت بدهــد ،ایــن ســؤال پیــش میآیــد کــه آیــا
کســی کــه دســتگاه نجاتبخــش را خامــوش کردهاســت ،درقبــال
فعــل خــود مســوول اســت یــا مســوولیت وی ناشــی از تــرک فعــل
اســت؟ ایــن تمایــز مرتبــط بــا رویــة حقــوق کیفــری اســت؛ زیــرا
مــادة  13از بخــش دوم قانــون كيفــري آلمــان در مــوارد مربــوط
بــه تــرک فعــل (نســبت بــه مــوارد ارتــکاب فعــل) ،جــواز بــه کیفــر
تخفیفیافتــه میدهــد .اگرچــه ایــن متــن براســاس وضعیــت
قانــون در کشــور آلمــان اســت ،مســائلی کــه در حــال حاضــر در
ن نظــام حقوقــی مطــرح اســت ،در ســایر نظامهــای حقوقــی نیــز
ایـ 
اهمیــت پیــدا خواهــد کــرد؛ زیــرا ویــروس  Covid-19همچنــان
در حــال گرفتــن جــان بســیاری از انســانها در سراســر کــرة زمیــن
اســت.
در نــگاه اول ،خامــوش کــردن یــک دســتگاه یــک فعــل فعاالنــه
بهنظــر میرســد؛ زیــرا متهــم در واقــع یــک دکمــه را فشــار
میدهــد کــه ایــن امــر مســتلزم آن اســت کــه حداقــل مقــداری
انــرژی از جانــب وی صــرف شــود .از طــرف دیگــر عمــل مذکــور
یــک فعــل اســت؛ یعنــی کاری کــه باعــث میشــود نتیجــهای رخ
دهــد ،کــه در ایــن حالــت نتیجــة مذکــور مــرگ بیمــار اســت .اگــر
کســی بــر اســاس ایــن الــزام علّــی ،فــرض کنــد کــه کوتــاه کــردن
طــول عمــر بیمــار یــک فعــل اســت و عــدم طوالنــی شــدن عمــر
بیمــار یــک تــرک فعــل اســت ،ایجــاد نقطــة تمایــز مشــخص بیــن
کوتــاه کــردن طــول عمــر بیمــار و قصــور در طوالنــی کــردن آن
جــدا ً دشــوار میشــود .از ایــن گذشــته ،بــا وجــود ایــن واقعیــت کــه
مــادة  218قانــون مجــازات آلمــان در اعــام غیرقانونــی بــودن کلیــة
ســقط جنینهــا صریــح اســت (اگرچــه ایــن واقعیــت تقریب ـاً بــرای
عمــوم مــردم ناشــناخته اســت ،بــه ایــن علــت کــه فکــر میکننــد
بهســادگی میتــوان از مجــازات ســقط جنیــن جلوگیــری کــرد)،
اختالفــات قابــل توجهــی وجــود دارد کــه زندگــی انســان از چــه
زمانــی آغــاز میشــود .بنابرایــن ،اســتدالل علیــت در تعییــن تقطــة
تمایــز میــان فعــل و تــرک فعــل کاربــردی محدودیــت دارد.
اگــر کســی هــدف معالجــة پزشــکی را در نظــر بگیــرد ،نظریــة تــرک
فعــل قانعکنندهتــر میشــود .از ایــن گذشــته ،ادامــة درمــان
پزشــکی مســتلزم تــرک فعــل میشــود و دیگــر انــرژی بیشــتری
بــرای معالجــة بیمــار صــرف نمیشــود .از ســوی دیگــر ،میتــوان
ایــن ســؤال را در نظــر گرفــت کــه چــه چیــزی مــورد حمایــت واقــع
میشــود؟ یــک فعــل در زندگــی بیمــار اختــال ایجــاد میکنــد،
در صورتیکــه تــرک فعــل آن فعــل جــان بیمــار را حفــظ میکنــد.
وضعیــت بیمــار شــاخص دیگــری را ارائــه میدهــد :خامــوش کــردن
یــک وســیلة نجاتبخــش ،درصورتیکــه همچنــان احتمــال زنــده
مانــدن بیمــار وجــود داشــته باشــد ،فعــل بهحســاب میآیــد ،در
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غیــر ایــن صــورت ،ایــن یــک تــرک فعــل اســت.
ایــن دیــدگاه بهنظــر میرســد مشکلســاز باشــد ،زیــرا نبایــد هیــچ
عامــل بیرونــی ،حتــی تشــخیص پزشــکی ،عامــل تعیینکننــدة
ـودن پایــان دادن بــه زندگــی یــک انســان
قانونــی یــا غیرقانونــی بـ ِ
باشــد .امــا در ایــن مــورد ،تصمیــم دربــارة قانونــی بــودن یــا نبــودن
عمــل از قبــل روشــن اســت :پایــان دادن بــه زندگــی یــک انســان
قانونــی نیســت .تنهــا ســؤالی کــه از لحــاظ تشــخیصی میتــوان
بــه آن پاســخ داد ،ایــن اســت کــه آیــا پایــان دادن بــه حمایــت از
زندگــی فعلــی ایجابــی اســت یــا تــرک فعــل محســوب میشــود .در
دادن بــدون توجیــه بــه زندگــی یــک انســان بــا
هــر صــورت ،پایــان
ِ
نظــم حقوقــی ناســازگار اســت .در هیــچ حالتــی انســان نمیتوانــد
موضوعــی مطلــق بــرای تصمیــم دیگــران قــرار بگیــرد .تمســک بــه
تشــخیص بیمــاری بهمنظــور تعییــن فعــل یــا تــرک فعــل ناقــض
ایــن اصــول نیســت؛ زیــرا هــر یــک فعــل یــا تــرک فعــل بــه یــک
انــدازه نادرســت هســتند .امــكان پیشبینیشــده در مــادة  13از
بخــش دوم قانــون كيفــري آلمــان صرفـاً يــك امــكان اســت و دادگاه
موظــف بــه تخفیــف کیفــر در مــوارد تــرک فعــل نيســت .بنابرایــن،
کمینــه از دیــدگاه حقــوق کیفــری ،تــرک فعــل ضرورت ـاً از شــدت
کمتــری نســبت بــه یــک فعــل بــا نتیجــة مشــابه برخــوردار نیســت.
بهطــور کلــی ،زندگــی انســان مطلقـاً مــورد حمایــت واقــع میشــود.
بــه همیــن ترتیــب ،در مــورد مــرگ از روی ترحــم و دلســوزی،
تشــخیص پزشــک تعیینکننــده نیســت؛ بلکــه انســانی بــودن تــداوم
درمــان پزشــکی اســت کــه تعیینکننــده اســت :اگــر کمــک بــه
ادامــة درمــان غیرانســانی باشــد ،مــرگ از روی ترحــم بــا تــرک فعــل
وقــوع مییابــد ،بــا ایــن وجــود ،ایــن مالحظــات خطــر نزدیــک
شــدن بــه ایــن ایــده را ،کــه زندگــی دیگــر ارزش زیســتن نــدارد،
بهوجــود مــیآورد؛ مفهومــی کــه ،بهویــژه در آلمــان ،بهدلیــل
جنایــات دورة نــازی کامــ ً
ا مــورد بیاعتبــاری قــرار گرفتهاســت.
بنابرایــن ،الزم اســت کــه بهطــور مشــخص بیــن مفاهیــم مختلــف
تمایــز قایــل شــویم و بهطــور مــداوم بــر اولویــت زندگــی انســان و
کرامــت انســانی تأکیــد شــود.
یکــی دیگــر از احتماالتــی کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود ،امــکان
تــرک فعــل بهاصطــاح فعــال (Unterlassen durch
1
 )Tunاســت .ایــن مفهــوم بــرای اولیــن بــار توســط فــون اوربــک
بیــان شدهاســت کــه توانســته بــود نظریــة خــود را بــر آثــار قبلــی
فــون رونالــد ،2بیندینــگ ،3کیتزینگــر 4و اســتود 5بنــا کنــد .امــا
دلیلــی بــرای نادیــده گرفتــن کشــف فــون اوربــک وجــود نــدارد.
شــرط فــون اوربــک ،کــه تــرک فعــل بخشــی از الزامــات قاعــده
اســت ،در خصــوص جرایــم ناشــی از تــرک فعــل نیــز ،کــه مطابــق
مــادة  13قانــون مجــازات بهطــور معمــول در قالــب یــک فعــل
مثبــت ( )unechte Unterlassungsdelikteارتــکاب
مییابنــد ،تحقــق مییابــد .بنابرایــن خامــوش کــردن یــک
1. Von Overbeck.
2. von Rohland.
3. Binding.
4. Kitzinger.
5. Studt.
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دســتگاه نجاتبخــش روشــی فعــال بــرای ت ِ
فعــل ادامــة
َــرک
ِ
اقدامــات نجاتبخــش اســت .ایــن تــرک فعــل تنهــا در صورتــی
بخــش زندگــی بــه
بــه فعــل منجــر میشــود کــه اقدامــات نجات
ِ
ســمت بهبــودی بیمــار پیــش رود؛ یعنــی درصورتیکــه بیمــار
احتمــاالً نجــات یابــد .اینکــه آیــا بهطــور عــادی میتــوان انتظــار
نجــات را داشــت یــا نــه ،میتوانــد بــه یــک مســألة قاطــع حقوقــی
تبدیــل شــود.
بــا مشــاهدة ایــن مســألة متفــاوت از قبــل ،بهدلیــل ســوءتفاهم
از طــرف مــن ،میتــوان بــا نظــر اســتاد ســابق دانشــگاه نگارنــده،
پروفســور والتــر گــروپ ،1موافقــت کــرد .ایــن بــدان معنــا نیســت
کــه مســألة قانونــی بــودن پایــان اقدامــات نجاتبخــش زندگــی بــه

جامعــه جــدا نشــدهاند و هنجارهــای قانونــی مربــوط بــه آن ممکــن
اســت بــه کســانی کــه خودشــان یــا عزیزانشــان ازCovid-19
رنــج میبرنــد و زنــان و مــردان عضــو کادر درمــان تســلی ببخشــد.
قــوای تصمیمگیــر بایــد بــرای تمامــی افــراد مرتبــط ،قطعیــت
قانونــی بیشــتری را فراهــم کننــد؛ بهویــژه در خصــوص متخصصــان
پزشــكی كــه بایــد همزمــان بــا بــه خطــر انداختــن زندگــی خــود،
تصمیمهــای مربــوط بــه زندگــی و مــرگ دیگــران را نیــز اتخــاذ
کننــد .در حالــی کــه ایــن نگاشــته از وضعیــت آلمــان بهعنــوان
پیشزمینــهای بــرای مالحظــات ارائهشــده اســتفاده کردهاســت،
متأســفانه بــا شــیوع همهگیــر  ،Covid-19ممکــن اســت
مشــکالت مشــابه در جاهــای دیگــر رواج پیــدا کنــد؛ بهویــژه در

هــر ترتیــب ،بــه تشــخیص بیمــاری بیمــار بســتگی دارد .فــارغ از
ایــن موضــوع ،زندگــی انســانها دارای ارزش برابــر اســت و مفهــوم
کرامــت انســانی چنیــن محاســبهای را بــرای نجــات جــان یــک
انســان بــه قیمــت از دســت رفتــن جــان دیگــری منــع میکنــد.
در عــوض ،تشــخیص بیمــاری بیمــار فقــط بــرای توصیــف پایــان
ـش زندگــی بهعنــوان یــک فعــل یــا تــرک فعــل
اقدامــات نجاتبخـ ِ
ضــروری اســت .ناســازگاری فعــل بــا مفهــوم کرامــت انســانی و حــق
بنیادیــن انســان بــر حیــات جــای تردیــد نــدارد .نظریــة حقــوق
کیفــری غالب ـاً دور از واقعیتهــای عملــی زندگــی دیــده میشــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه افــراد درگیــر بــا بیمــاری مــورد بحــث از

کشــورهایی کــه منابــع پزشــکی در حــال حاضــر محــدود میباشــد،
خطــر اینکــه تصمیمــات ناگــوار همچنــان ادامــه یابــد ،قابــل توجــه
اســت .کســانی کــه بایــد ایــن تصمیمــات غیرانســانی را بگیرنــد
نبایــد تنهــا بماننــد .فرصــت بــرای همبســتگی در سراســر مرزهــا
فرارسیدهاســت .مــا میتوانیــم ایــن همبســتگی را بــا داوطلــب
شــدن بــرای بــه اشــتراکگذاری منابــع و تخصصهــا ،بــا انجــام
کارهــای خــود ،بــا مانــدن در خانــه و کاهــش خطــر انتقــال ابــراز
کنیــم .کادر پزشــکی نیــز مســتحق ایــن همبســتگی هســتند.
قطعیــت حقوقــی و قواعــد روشــن حداقلهــای قطعــی هســتند کــه
اکنــون قــوای مقننــه بایــد فراهــم آورنــد.
1. Prof. Walter Gropp.
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احتکار اقالم مورد نیاز مردم؛ جرم انگاری
ناکارآمد و رویه قضایی سر در گم
نویسنده :عبدالحسین سلطانی رنانی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

 .1بحرانی ،یوسف ،الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ،جلد هجدهم ،موسسه النشر االسالمی ،اول ،قم ،بی تا ،ص .58
 .2عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی ،انتشارات امیرکبیر ،چاپ هجدهم ،ص .93
 .3هاشمی شاهرودی ،سید محمود ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم ،جلد نخست ،موسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بین علیهم السالم ،قم ،1382 ،ص .293
 .4ولیدی ،محمد صالح ،حقوق کیفری اقتصادی ،جلد دوم ،جرایم علیه امنیت اقتصادی ،نشر جنگل ،ص .153

رویدادهای تاز ه کیفری

در ادامــه سلســله مباحــث گذشــته در حــوزه جرایــم اقتصــادی
و بررســی نگــرش قانونــی و قضایــی بــه ایــن جرایــم در پرتــوی
تازههــای رویدادهــای کیفــری ،پــس از پرداختــن بــه جرایمــی
ماننــد قاچــاق ارز و پولشــویی در شــمارههای پیشــین خبرنامــه،
اینــک بررســی بــزه احتــکار بهعنــوان یکــی از موضوعاتــی کــه بــا
توجــه بــه شــرایط فعلــی کشــور در پــی گســترش و همهگیــری
بیمــاری کرونــا از یکســو و التهابهــای اقتصــادی بــه ویــژه در
بــازار خــودرو و محصــوالت درمانــی و بهداشــتی نظیــر ماســک،
دســتکش و  ...از ســوی دیگــر ،در محافــل حقوقــی و خبــری
بازتــاب گســتردهای پیــدا کــرده ضــروری بــه نظــر میرســد.
گام اول در ایــن بررســی ذکــر مفهــوم لغــوی و اصطالحــی احتــکار
اســت .در خصــوص معنــای احتــکار بایــد دانســت کــه ایــن لفــظ،
مصــدر بــاب افتعــال از «حکــر» و بــه معنــی جمــع کــردن طعــام
و حبــس آن بــه انگیــزه افزایــش قیمــت اســت و احتــکار کننــده
را محتكــر گوینــد .1در فرهنــگ فارســی عمیــد نیــز احتــکار بــه
معنــای نگهــداری و انبــار نمــودن غــات یــا هــر چیــز دیگــری
بــرای گــران شــدن و گــران فروختــن اســت .2همچنیــن از
ایــن عنــوان ،در کتــب فقهــی در بــاب تجــارت ســخن رفتــه و
هــدف از آن ،انتظــار افزایــش قیمــت اســت3؛ علیرغــم اینکــه
در هیچیــک از مــواد قانونــی تحقــق جــرم احتــکار منحصــر و
ن بحرانهــای اقتصــادی نیســت 4ولیکــن در عمــل
مقیــد بــه زمــا 
عمدت ـاً احتــکار در ایــن برهههــای زمانــی رخ داده و تأثیــر آن در
ایــن موقــع بیــش از مواقــع عــادی اســت و ســختگیریهای

قضایــی و قانونــی در قبــال جرایــم اقتصــادی نیــز در ایــن
زمانهــا تجلــی بیشــتری دارد کــه بهعنــوان نمونــه آن تصویــب
قوانیــن مربوطــه پــس از جنــگ تحمیلــی و شــرایط اقتصــادی
ناشــی از جنــگ و نیــز اســتجازه رئیــس قــوه قضائیــه وقــت از
مقــام رهبــری در خصــوص رســیدگی بــه پروندههــای اقتصــادی
و تصویــب آییننامــه خــاص رســیدگی بــه ایــن جرایــم و تشــکیل
دادگاههــای ویــژه در بحــران اقتصــادی اخیــر اشــاره نمــود.
صــرف نظــر از پیشــینه فقهــی ایــن واژه ،در ســه مقــرره قانونــی
نیــز «احتــکار» تعریــف شــده اســت .مطابــق بنــد «الــف» مــاده
یــک «قانــون تشــدید مجــازات محتکــران و گرانفروشــان» احتــکار
عبــارت اســت از« :جمــع و نگهــداری ارزاق مــورد نیــاز و ضــروری
عامــه مــردم (گنــدم ،جــو ،کشــمش ،خرمــا ،روغــن حیوانــی و
نباتــی) بــه قصــد افزایــش قیمــت ».همــان طــور کــه مشــاهده
مــی شــود چنــدان از مفهــوم فقهــی «احتــکار» فاصلــه نگرفتــه
اســت؛ لیکــن مــاده چهــار «قانــون تعزیــرات حکومتــی» تعریــف
دیگــری از احتــکار ارائــه میدهــد؛ مطابــق ایــن مــاده ،احتــکار
«عبــارت نگهــداری کاال بــه صــورت عمــده بــا تشــخیص مرجــع
ذیصــاح و امتنــاع از عرضــه آن بــه قصــد گرانفروشــی یــا اضــرار
بــه جامعــه پــس از اعــام ضــرورت عرضــه توســط دولــت» اســت.
مــاده اخیرالذکــر شــرایط و قیــود بیشــتری بــرای تحقــق عنــوان
«احتــکار» الزم مــی دانــد.
مقــرره دیگــری کــه در خصــوص احتــکار میتــوان بــه آن اشــاره
نمــود ،مــاده  60قانــون نظــام صنفــی اســت ،ایــن مــاده مقــرر

22

سال سوم  /شماره هفتم  /بهار 99

مــیدارد« :احتــکار عبــارت اســت از نگهــداري کاال بــه صــورت
عمــده بــا تشــخیص مراجــع ذيصــاح و امتنــاع از عرضــه آن بــه
قصــد گرانفروشــی یــا اضــرار بــه جامعــه پــس از اعــام ضــرورت
عرضــه از طــرف وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت یــا ســایر
مراجــع قانونــی ذيربــط».
بنابرایــن در خصــوص یــک بــزه یــا یــک تخلــف صنفــی چندیــن
مقــرره قانونــی بــا ضمانــت اجراهــای مختلــف وجــود دارد کــه
در صــورت عــدم دقــت و امعــان نظــر موجــب ایجــاد اختــاف
در برخــورد مراجــع قضایــی و قانونــی بــا مرتکبیــن ایــن عمــل
میگــردد .بــه خصــوص آنکــه هــر ســه قانــون بــه قــوت خــود
باقــی بــوده و تــا کنــون نســخ نشــدهاند.
در قانــون تشــدید مجــازات محتکــران مــواردی بــه چشــم
میخــورد کــه دال بــر تصویــب ایــن مقــرره بــه تناســب
شــرایط اقتصــادی کشــور و بحــران اقتصــادی ناشــی از جنــگ
تحمیلــی اســت؛ همانگونــه کــه احــکام ســختگیرانه ســایر
قوانیــن مربــوط بــه حــوزه جرایــم اقتصــادی در آن برهــه زمانــی
ماننــد قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن ارتشــا ،اختــاس و
کالهبــرداری دلیــل بــر تقنیــن مــوردی و ناظــر بــه موقعیــت
خــاص زمانــی اســت کــه بــه نوعــی محصــول سیاس ـتزدگی در
امــر تصویــب قانــون اســت .ماننــد آنکــه ذیــل مــاده  3ایــن قانــون
آمــده کــه «مــدت اجــراء اینمــاده از تاریــخ الزماالجــرا بــودن 5
ســال اســت» و یــا اینکــه مــاده  4ایــن قانــون بــر خــاف قواعــد
عمومــی ناظــر بــه مســوولیت کیفــری مباشــر ،شــریک و معــاون
مقــرر مــیدارد «معــاون و شــریک در جرایــم فــوق مجــازات
محتکــر را خواهــد داشــت و .»...
گذشــته از ایــن پیــش زمینــه کــه بــه نوعــی شــأن صــدور و
تصویــب ایــن مقــررات بــه حســاب میآیــد بایــد گفــت ایــن
قوانیــن کمــاکان حاکــم و جــاری هســتند پــس میبایســت در
مــواردی کــه بهصــورت صریــح یــا ضمنــی نســخ نگردیدهانــد
در جمــع بــا قوانیــن مؤخــر مربــوط مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
در جمــع ســه مقــرره فــوق میبایســت این-گونــه گفــت کــه
مــاده  1قانــون تشــدید مجــازات محتکــران کــه رنــگ و صبغــه
فقهــی در آن تجلــی بیشــتری نیــز دارد -صرفــاً ناظــر بــه ارزاق
مــورد نیــاز و ضــروری عامــه مــردم و منحصــر بــه (گنــدم ،جــو،
کشــمش ،خرمــا ،روغــن حیوانــی و نباتــی) اســت؛ اگــر چــه امروزه
حتــی در زمــان تصویــب ایــن مقــرره برخــی از ایــن مــوارد ماننــد
کشــمش ،خرمــا و یــا روغــن حیوانــی رزق مــورد نیــاز و ضــروری
عامــه مــردم یــا قــوت غالــب محســوب نمیشــده و نمیشــود و
صرف ـاً اقتبــاس از تعریــف فقهــی احتــکار بــوده اســت .بــا توجــه
بــه مــاده  2قانــون اخیرالذکــر نیــز میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
ایــن قانــون صرف ـاً مربــوط بــه احتــکار مــواد غذایــی اســت و در
خصــوص احتــکار ســایر کاالهــا میبایســت بــه مقــررات دیگــر
رجــوع نمــود.
ضمانــت اجــرای احتــکار موضــوع بنــد «الــف» مــاده  1قانــون
تشــدید مجــازات محتکــران در مــاده  2ایــن قانــون بدیــن شــرح
ذکــر شــده اســت « هــر کــس مــواد غذایــی موضــوع بنــد «الــف»
مــاده  1را احتــکار نمایــد محتکــر محســوب شــده و بــا رعایــت
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امکانــات و شــرایط خاطــی و دفعــات و مراتبجــرم و مراتــب
تأدیــب بــه مجازاتــی از دو برابــر تــا ده برابــر قیمــت کاالی احتــکار
شــده و شــاق تــا  74ضربــه محکــوم میگــردد».
بنابرایــن میتــوان گفــت احتــکار موضــوع قانــون تشــدید مجــازات
محتکــران و گرانفروشــان از حیــث مصادیــق محــدود بــه مــوارد
تصریــح شــده در ایــن قانــون یعنــی مــواد غذایــی و ارزاق ضــروری
عامــه بــوده ولــی از حیــث شــمول مرتکبــان بــا توجــه بــه عمــوم
«هــر کــس» در صــدر مــاده  2شــامل تمامــی آحــاد جامعــه اعــم
از افــراد عــادی یــا شــاغلین در اصنــاف میگــردد؛ خصوصـاً آنکــه
حکــم بــه شــاق کــه صرف ـاً ناظــر بــه اشــخاص حقیقــی اســت
بهعنــوان یکــی از کیفرهــای ایــن بــزه ذکــر شــده اســت.
بنابرایــن احتــکار را میتــوان حســب موضــوع یــا حســب شــخص
مرتکــب در دو مــورد تقســیمبندی نمــود؛ نخســت احتــکار ارزاق
عمومــی کــه مشــمول مــاده  1قانــون تشــدید مجــازات محتکــران
خواهــد بــود و دوم احتــکار کاالهــای مــورد احتیــاج و ضــروری
عامــه کــه مشــمول مــاده  4قانــون تعزیــرات حکومتــی یــا
مــاده  60قانــون نظــام صنفــی خواهــد شــد کــه در ادامــه بــه
آن پرداختــه میشــود .جهــت دوم تقســیمبندی را میتــوان
اقســام احتــکار بــر حســب شــخص محتکــر نامیــد؛ از ایــن رو
در خصــوص احتــکار ارزاق موضــوع بنــد «الــف» مــاده  1قانــون
تشــدید مجــازات محتکــران و گرانفروشــان و نیــز مــاده  4قانــون
تعزیــرات هــر کــس اعــم از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی غیــر از
اصنــاف و شــاغلین بــه اصنــاف میتوانــد مرتکــب باشــد ولیکــن
در قانــون نظــام صنفــی ،صرفـاً احتــکار افــراد صنفــی و واحدهــای
صنفــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و احــکام قانــون اخیرالذکــر
بــه تصــرح مــواد  3 ،1و  12ایــن قانــون صرف ـاً ناظــر بــه افــراد و
واحدهــای صنفــی دارای پروانــه کســب خواهــد بــود؛
البتــه بــا توجــه بــه تصریــح مــاده  4قانــون تعزیــرات حکومتــی
بــه کاال کــه هــم شــامل ارزاق و هــم غیــر ارزاق میگــردد در
نــگاه اول اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه میبایســت قائــل
بــه نســخ ضمنــی حکــم بنــد الــف «مــاده»  1قانــون تشــدید
مجــازات محتکــران و گرانفروشــان بــود؛ ولیکــن مــاده  52قانــون
تعزیــرات حکومتــی اینگونــه مقــرر م ـیدارد «تخلفاتــی کــه در
ایــن قانــون پیشبینــی نشــدهاند تابــع قوانیــن و مقــررات جــاری
کشــور میباشــند و هــر گاه بــرای تخلفــات مذکــور در ایــن قانــون
در ســایرقوانین کیفــر شــدیدتری مقــرر شــده باشــد مرتکــب بــه
کیفــر اشــد محکــوم خواهــد شــد».
بنابرایــن کالف ســر درگــم احتــکار پیچیدهتــر نیــز شــده اســت،
فلــذا میبایســت اینگونــه بیــان نمــود کــه حکــم بنــد «الــف»
مــاده  1قانــون تشــدید مجــازات محتکــران و گرانفروشــان در
خصــوص بــزه احتــکار نســخ نگردیــده و ایــن مــاده شــامل احتــکار
ارزاق اشــاره شــده در آن مــاده میگــردد .فلــذا در خصــوص مــاده
 4قانــون تعزیــرات حکومتــی کــه مقــرر مـیدارد احتــکار «عبارت
اســت از نگهــداری کاال بــه صــورت عمــده بــا تشــخیص مرجــع
ذیصــاح و امتنــاع از عرضــه آن بــه قصــد گرانفروشــی یــا اضــرار
بهجامعــه پــس از اعــام ضــرورت عرضــه توســط دولــت» بایــد
گفــت کــه در ایــن مقــرره کاال بهصــورت عــام آمــده و منحصــر بــه
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اقــام شـشگانه و ارزاق عمومــی نیــز نشــده و حتــی تأکیــدی بــر
اینکــه کاال میبایســت از مــوارد احتیــاج و ضروریــات عامــه باشــد
نیــز وجــود نــدارد .نکتــه دیگــر در ایــن مقــرره مقیــد نمــودن ایــن
بــزه بــه ســوء نیــت خــاص گرانفروشــی یــا اضــرار بــه جامعــه
اســت؛ فلــذا نگهــداری و انباشــت کاال بــدون ایــن ســوء نیــت
خــاص مشــمول ایــن مــاده نخواهــد بــود؛ بنابرایــن پــس از اینکــه
در خصــوص هرکاالیــی بــه غیــر از ارزاق ضــروری منحصــر در بنــد
«الــف» مــاده  1قانون تشــدید مجــازات محتکــران و گرانفروشــان،
توســط دولــت ضــرورت عرضــه اعــام شــود چنانچــه شــخصی بــه
نیــت گرانفروشــی یــا اضــرار بــه جامعــه ،آن کاال را بهصــورت
عمــده نگهــداری نمایــد مرتکــب احتــکار موضــوع مــاده  4قانــون
تعزیــرات حکومتــی شــده و مشــمول ضمانــت اجراهــای منــدرج
در ذیــل مــاده فــوق خواهــد گردیــد .در خصــوص ایــن مــاده
چندیــن نکتــه قابــل ذکــر اســت؛ نخســت آنکــه مطابــق مــاده
چهــار «قانــون تعزیــرات حکومتــی» نگهــداری کاال در صورتــی
مــی توانــد مصــداق احتــکار محســوب شــود کــه عمــده باشــد و
نگهــداری غیــر عمــده موضوعــا از بحــث احتــکار خــارج اســت؛
دوم آنکــه مطابــق مــاده چهــار «قانــون تعزیــرات حکومتــی»
بــرای تحقــق احتــکار الزم اســت نســبت عرضــه کاال یــا کاالهایــی
خــاص از ســوی دولــت اعــام ضــرورت شــده باشــد و شــخص از
عرضــه کاالهــا امتنــاع نمــوده باشــد.
در پیشــینه فقهــی مســاله احتــکار ،موضوعیــت داشــتن ارزاق
بــرای تحقــق احتــکار ،امــری واضــح و آشــکار اســت و اختــاف
تنهــا در مصادیــق ارزاق اســت .مشــهور معتقدنــد احتــکار تنهــا در
گنــدم ،جــو ،خرمــا ،کشــمش و روغــن ثابــت اســت .تحقــق احتکار
در روغــن زیتــون و نمــک اختالفــی اســت؛ هرچنــد بســیاری از
فقیهــان ،احتــکار را در روغــن زیتــون ثابــت دانســتهاند .ایــن مهــم
در مــاده یــک قانــون تشــدید مجــازات محتکــران و گرانفروشــان»
نیــز منعکــس شــده اســت1؛ لیکــن مــاده  4قانــون تعزیــرات
حکومتــی احتــکار را عــاوه بــر ارزاق ،شــامل مــوارد دیگــری
نیــز میدانــد .مــاده چهــار «قانــون تعزیــرات حکومتــی» کــه
پیشتــر بــه آن اشــاره شــد ،موضــوع احتــکار را «کاال» میدانــد؛
«کاال» مفهومــی اعــم از ارزاق اســت؛ بنــد «ب» مــاده دو «قانــون
مجــازات اخاللگــران در نظــام اقتصــادی کشــور» نیــز مقــرر
داشــته اســت« :احتــکار عمــده ارزاق یــا نیازمندیهــای مزبــور»
کــه ایــن تقابــل بیــن «ارزاق» و «نیازمندیهــا» مــی رســاند کــه
موضــوع احتــکار ،منحصــر بــه ارزاق نیســت و شــامل هــر کاالیــی
کــه مــورد نیــاز عمومــی باشــد نیــز میگــردد؛ نکتــه آخــر اینکــه
وفــق مــاده چهــار «قانــون تعزیــرات حکومتــی» خریــدن کاالهــا
بــرای احتــکار شــرط نیســت ،بلکــه شــخص كاالهــای خــود را نیــز
میتوانــد احتــکار نمایــد؛ زیــرا مــاک تحقــق احتــکار در ایــن
قانــون «نگهــداری» اســت صــرف نظــر از آنکــه موضــوع احتــکار
را خریــده باشــد یــا بــه طریــق دیگــری تحصیــل نمــوده باشــد.
ضمانت اجرای ماده  4مزبور به این شرح است:
مرتبــه اول  -الــزام بــه فــروش کاال و اخــذ جریمــه معــادل ده
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درصــد ارزش کاال.
مرتبــه دوم  -فــروش کاال توســط دولــت و اخــذ جریمــه از بیســت
تــا صــد درصــد ارزش کاال.
مرتبــه ســوم  -فــروش کاال توســط دولــت ،اخــذ جریمــه از یــک
تــا ســه برابــر ارزش کاال ،قطــع تمــام یــا قســمتی از ســهمیه و
خدمــات دولتــی تــا شــش مــاه و نصبپارچــه در محــل واحــد
بــه عنــوان محتکــر.
مرتبــه چهــارم  -عــاوه بــر مجــازات مرتبــه ســوم ،لغــو پروانــه
واحــد و معرفــی از طریــق رســانههای گروهــی بــه عنــوان محتکــر.
تبصــره :در صورتــی کــه نگهــداری کاال بــا اطــاع مراجــع ذیصالح
باشــد مشــمول احتکار نیســت.
مقــرره دیگــر در خصــوص احتــکار کــه مؤخــر بــر دو قانــون
فوقالذکــر تصویــب شــده ،مــاده  60قانــون نظــام صنفــی
کشــور اســت .مــاده  60مزبــور مقــرر م ـیدارد «عبــارت اســت از
نگهــداري کاال بــه صــورت عمــده بــا تشــخیص مراجــع ذيصــاح و
امتنــاع از عرضــه آن بــه قصــد گرانفروشــی یــا اضــرار بــه جامعــه
پــس از اعــام ضــرورت عرضــه از طــرف وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت یــا ســایر مراجــع قانونــی ذيربــط» .مقــرره اخیــر از حیــث
تعریــف و مصادیــق تفاوتــی بــا مــاده  4قانــون تعزیــرات نــدارد و
صرفـاً در مرجــع اعــام کننــده ضــرورت عرضــه کاال بجــای دولــت
از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت یــا ســایر مراجــع قانونــی
ذیربــط نــام بــرده اســت؛ البتــه اشــاره بهطــور خــاص بــه وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا توجــه بــه وظیفــه تخصصــی ایــن
وزارتخانــه امــر مطلوبــی بــه نظــر میرســد ولــی ذکــر ســایر
مراجــع قانونــی ذیربــط بــدون تصریــح ایــن مراجــع میتوانــد
موجــب ســردرگمی و اخاللــی در امــر تعییــن مرجــع ذیصــاح
گــردد.
در خصــوص ضمانــت اجــرای ایــن مــاده نیــز ایــن گونــه بیــان
شــده کــه «جریمــه احتــکار ،بــا عنایــت بــه دفعــات تکــرار در
طــول هــر ســال بــه شــرح زیــر اســت:
مرتبــه اول -الــزام محتکــر بــه عرضــه و فــروش کل کاالهــاي
احتــکار شــده و جریمــه نقــدي معــادل هفتــاد درصــد (70
درصــد) قیمــت روز کاالهــاي احتــکار شــده.
مرتبــه دوم -الــزام محتکــر بــه عرضــه و فــروش کل کاالهــاي
احتــکار شــده و جریمــه نقــدي معــادل ســه برابــر قیمــت روز
کاالهــاي احتــکار شــده و نصــب پارچــه یــا تابلــو بــر ســر در محل
کســب بــه عنــوان متخلــف صنفــی و تعطیلــی محــل کســب بــه
مــدت یــک مــاه.
مرتبــه ســوم -الــزام محتکــر بــه عرضــه و فــروش کل کاالهــاي
احتــکار شــده و جریمــه نقــدي معــادل هفــت برابــر قیمــت روز
کاالهــاي احتــکار شــده و نصــب پارچــه یــا تابلــو بــر ســر در محل
کســب بــه عنــوان متخلــف صنفــی و تعطیلــی محــل کســب بــه
مــدت ســه مــاه».
بنابــر آنچــه ذکــر شــد نتیجــه بررســی و جمــع بنــد «الــف»
مــاده  1قانــون مجــازات محتکــران و گرانفروشــان ،مــاده  4قانــون
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تعزیــرات و مــاده  60قانــون نظــام صنفــی کشــور ایــن اســت کــه
قانونگــذار بــرای یــک بــزه چندیــن ضمانــت اجــرای مختلــف
درنظــر گرفتــه اســت؛ کــه همگــی هــم بنابــر مطالــب پیشگفتــه
بــه قــوت خــود باقــی بــوده و میبایســت بــا هــم جمــع گردنــد.
مــاده  73قانــون نظــام صنفــی کشــور اینگونــه مقــرر مـیدارد که
«از زمــان الزماالجــراء شــدن ایــن قانــون ،رســیدگی بــه تخلفــات
افــراد صنفــی و تعییــن جریمههــاي آنهــا تنهــا بــه موجــب احــکام
ایــن قانــون صــورت خواهــد پذیرفــت .قوانیــن و مقــررات مغایــر
بــا ایــن قانــون از جملــه مصوبــات مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام درخصــوص تعزیــرات حکومتــی مربــوط بــه اصنــاف و
واحدهــاي صنفــی موضــوع ایــن قانــون لغــو میگــردد»؛ فلــذا
بایــد اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه چنانچــه «نگهــداري کاال
بــه صــورت عمــده بــا تشــخیص مراجــع ذيصــاح و امتنــاع از
عرضــه آن بــه قصــد گرانفروشــی یــا اضــرار بــه جامعــه پــس از
اعــام ضــرورت عرضــه از طــرف وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
یــا ســایر مراجــع قانونــی ذيربــط» توســط اصنــاف و واحدهــای
صنفــی موضــوع قانــون نظــام صنفــی کشــور باشــد میبایســت
مطابــق بــا ایــن قانــون بــا محتکــران برخــورد نمــود و اگــر ایــن
عمــل توســط اشــخاصی غیــر از واحدهــای صنفــی و اصنــاف
موضــوع قانــون نظــام صنفــی کشــور باشــد میبایســت بــه مــاده
 4قانــون تعزیــرات حکومتــی کشــور و ضمانــت اجراهــای منــدرج
در آن رجــوع نمــود.
عــاوه بــر مــواردی کــه تــا کنــون گفتــه شــد میبایســت بــه
بنــد «ب» مــاده  2قانــون مجــازات اخاللگــران در نظــام اقتصــادی
کشــور مصــوب  1369نیــز اشــاره نمــود؛ بنــد «ب» مزبــور
مقــرر مــیدارد « اخــال در امــر توزیــع مایحتــاج عمومــی از
طریــق گرانفروشــی کالن ارزاق یــا ســایر نیازمندیهــای عمومــی
و احتــکار عمــده ارزاق یــا نیازمندیهــای مزبــورو پیشخریــد
فــراوان تولیــدات کشــاورزی و ســایر تولیــدات مــورد نیــاز عامــه
و امثــال آنهــا بــه منظــور ایجــاد انحصــار یــا کمبــود در عرضــه
آنهــا »؛ بدیهــی اســت اخــال وصفــی اســت کــه بــه دلیــل ارتکاب
برخــی جرایــم بــه نحــو خــاص و یــا بــا ســوء نیــت خــاص الزم،
بــه ایــن جرایــم داده میشــود .بحــث پیرامــون اخــال و شــروط
تحقــق آن از حیطــه ایــن پژوهــش خــارج اســت ولــی بــه ایــن
نکتــه میتــوان بســنده نمــود کــه بــا توجــه بــه تصریــح بنــد
فوقالذکــر بــه احتــکار ارزاق و نیازمندیهــای عمومــی ،بایــد
گفــت کــه امــکان تحقــق اخــال در نظــام اقتصــادی در صــورت
حصــول ســایر شــرایط قانونــی بــرای مشــمولین احــکام مذکــور
در مــاده  4قانــون تعزیــرات حکومتــی و مــاده  60قانــون نظــام
صنفــی کشــور وجــود دارد.
در خصــوص الصــاق وصــف اخــال بــه برخــی جرایــم اقتصــادی
نظیــر احتــکار ،قاچــاق و  ...بــا توجــه بــه کیفرهایــی نظیــر مجازات
ســلب حیــات و یــا حبسهــای طوالنــی مــدت کــه بــرای ارتــکاب
ایــن جرایــم در صــورت تحقــق شــرایط اخــال در نظــر گرفتــه
شــده ذکــر ایــن مســاله ضــروری اســت کــه رویکــرد نظامهــای
حقوقــی مختلــف در قبــال جرایــم اقتصــادی ناظــر بــه رویکــرد
اقتصــادی دولتهــای حاکــم اســت.زیرا معمــوالً ثبــات سیاســی و
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حاکمیتــی یــک کشــور وابســتگی مســتقیم بــه امنیــت اقتصــادی
آن دارد؛ فلــذا نظامهــای حقوقــی مختلــف در تقابــل بــا جرایــم
اقتصــادی اصــوالً بــه ســازوکارهای کیفــری متوســل میشــوند.
ماهیــت حمایــت حقــوق کیفــری از ارزشهــای اقتصــادی بســته
بــه اینکــه نظــام اقتصــادی حاکــم لیبــرال یــا ارشــادی باشــد
متفــاوت اســت .در نظــام ارشــادی یــا دولتــی حضــور دولــت در
عرصــه-ی اقتصــاد پررنــگ اســت؛ لــذا دخالــت حقــوق کیفــری در
اقتصــاد گســتردهتر بــوده و رویکــردی جرمانگارانــه و بــا تســامح
و تســاهل پاییــن را در ایــن حــوزه دنبــال میکنــد بــر خــاف
نظــام لیبــرال یــا اقتصــاد آزاد کــه حمایــت از ســرمایه در آن
مهــم بــوده و نقــض ارزشهــای اقتصــادی بــا ضمانــت اجراهــای
غیــر کیفــری از قیبــل ضمانــت اجراهــای صنفــی یــا اداری پاســخ
داده میشــود .در خصــوص جلوههــای رویکــرد امنیتگــرا
درکیفردهــی ناظــر بــه جرایــم اقتصــادی و نیــز برخــی پیامدهــای
ایــن رویکــرد در شــمارگان پیشــین ایــن خبرنامــه ذیــل بررســی
مباحثــی مربــوط بــه قاچــاق ارز و پولشــویی توضیحاتــی بیــان
شــده کــه بــه جهــت پرهیــز از اطالــه کالم از تکــرار آن در ایــن
پژوهــش پرهیــز میگــردد.
نتیجــه بررســی و مقایســه قوانیــن موجــود در حــوزه احتــکار ایــن
اســت کــه عنصــر قانونــی بــزه احتــکار در مــورد ارزاق ضــروری،
بنــد «الــف» مــاده  1قانــون مجــازات محتکــران و گرانفروشــان
بــوده و در خصــوص ســایر کاالهــا صورتی-کــه ایــن بــزه توســط
اصنــاف و واحدهــای صنفــی موضــوع قانــون نظــام صنفــی کشــور
ارتــکاب یابــد ،مــاده  60قانــون نظــام صنفــی خواهــد شــد و اگــر
اشــخاصی غیــر از افــراد صنفــی ،اصنــاف و واحدهــای صنفــی
باشــند در ایــن صــورت مــاده  4قانــون تعزیــرات حکومتــی جــاری
و حاکــم خواهــد بــود .در تمامــی ایــن مــوارد در صــورت تحقــق
شــرایط اخــال منــدرج در مــاده  1قانــون مجــازات اخالگــران در
نظــام اقتصــادی ،مرتکــب حســب مــورد بــه یکــی از مجــازات-
هــای منــدرج در مــاده  2ایــن قانــون محکــوم خواهــد شــد.
بنابــر آنچــه تــا کنــون گفتــه شــد میتــوان اینگونــه اذعــان
نمــود کــه محاکــم قضایــی در برخــورد بــا بــزه احتــکار دچــار
نوعــی ســردرگمی شــده و بــا توجــه بــه تشــتت موجــود در
مقــررات قانونــی ،از یکســو امــکان ســوء اســتفاده بــرای آگاهــان
بــه ایــن تعــارض و پیچیدگــی قوانیــن فراهــم شــده و از ســوی
دیگــر احتمــال اجحــاف و ســتم نــاروا بــه برخــی از مرتکبیــن
احتــکار از جملــه حکــم بــه مجــازات شــدیدتر در رســیدگیهای
قضایــی وجــود دارد؛ از ایــن رو اوالً ضــرورت ب ـهروز رســانی ایــن
مقــررات بــه ویــژه از حیــث حــذف برخــی مصادیــق احتــکار ارزاق
ماننــد کشــمش ،خــرم و روغــن نباتــی و حیوانــی و ثانیـاً ضــرورت
تجمیــع مقــررات مربــوط بــه احتــکار و اخــذ رویکــردی واحــد
بیــش از پیــش احســاس میشــود؛ خصوصــاً آنکــه در مــواردی
احتــکار میتوانــد صــدق عنــوان اخــال بــه قصــد ضربــه زدن بــه
نظــام و مقابلــه بــا آن و یــا اخــال عمــده نمایــد کــه کیفرهایــی
نظیــر کیفــر ســالب حیــات یــا حبسهــای طوالنــی مــدت را در
پــی دارد.
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جرایم زیستمحیطی به عنوان جنایت
1
علیه بشریت در دیوان بینالمللی کیفری
تنظیمکنندگان:
عارف خلیلی پاجی /دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
حسام شعبانی /دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
درآمد

 .1ضرورت حمایت کیفری از محیط زیست
در چنــد دهــه گذشــته و بــه خصــوص پــس از جنــگ جهانــی
دوم ،جامعــه جهانــی بــه جرمانــگاری فعالیتهــای مجرمانــهای
پرداخــت کــه بــه علــت زشــتی و شــرارت ذاتی و یــا دامنــه تبعات
منفــی ،جامعــه جهانــی را متضــرر و وجــدان عمومــی بینالمللــی
را جریحــهدار میکــرد« .پــس از تشــکیل دادگاههــای ویــژهای
هماننــد دادگاههــای نورنبــرگ ،توکیــو و بــه دنبــال آنهــا
محاکمــه مجرمــان صــرب در کشــتار مــردم بوســنی و هرزگویــن،
جامعــه بینالمللــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بایــد یــک دادگاه
بینالمللــی کیفــری بــه صــورت دایمــی بــه جرایــم بین-المللــی
رســیدگی نمایــد .نهایتـاً در ســال  1998اســاسنامه رم تصویــب
و صالحیــت رســیدگی بــه چهــار جــرم نسلکشــی ،جنایــات
علیــه بشــریت ،جنایــات جنگــی و جــرم تجــاوز بــه دیــوان
2
کیفــری بینالمللــی واگــذار شــد».
حــال ســوال اینجاســت کــه چــرا بــا وجــود آنکــه محیط زیســت
و حفاظــت از آن امــروزه یکــی از مهمتریــن مســایل جهــان
بهشــمار مــیرود ،جامعــه جهانــی تابهحــال نتوانســته اســت
بــه تدویــن و جرمانــگاری جرایــم زیســتمحیطی بپــردازد و
ایــن امــر بــه حقــوق داخلــی دولتهــا واگــذار شــده اســت و

 . .1این نوشتار اقتباسی از مقاله Crafting a Standard: Environmental Crimes as Crimes Against Humanity Under the International Criminal Court
به قلم  Jessica Durneyدر  Hastings Environmental Law Journalاست که در سال  2018منتشر شده.
 .2بنگرید :جامبزرگ ،مریم و همکاران ،مولفهها و چالشهای تدوین شاخصهای زیست محیطی تحت عنوان جرم بینالمللی ،فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست ،دوره  ،21شماره  ،4تابستان
.1398

رویدادهای تاز ه کیفری

حفاظــت از محیــط زیســت را میتــوان بــه عنــوان یکــی از
مهمتریــن نیازهــای بشــری بــرای افزایــش کیفیــت زندگــی
و تحقــق اهــداف توســعه پایــدار در قــرن بیســتویکم تلقــی
کــرد کــه تحقــق آن بــا چالشهــای عدیــدهای روبــهرو اســت.
در واقــع ،بــا وجــود درک نســبی و قابــل قبــول از مفهــوم محیــط
زیســت ،بشــر هنــوز بــر مــدار توســعه بیرویــه و ترجیــح منافــع
کوتاهمــدت فــردی بــر منافــع بلندمــدت زندگــی میکنــد.
هرچنــد پــس از تشــکیل کنفرانــس اســتکهلم در نیمــه دوم قــرن
بیســتم ،اســناد بینالمللــی متعــددی در حفاظــت از محیــط
زیســت بــه تصویــب رســیده اســت .ولــی واقعیــت امــر ایــن اســت
کــه اغلــب قواعــد و معاهــدات حقــوق بینالملــل محیــط زیســت
کــه ناظــر بــر جلوگیــری از آلودگــی و تخریــب محیــط زیســت
هســتند در مســیر جبــران خســارات زیســتمحیطی حرکــت
نمودهانــد .امــا شــدت و عمــق فجایــع زیسـتمحیطی در جهــان
امــروز بــه گونــهای اســت کــه ضــرورت توســل بــه اقدامــات
قاطعانهتــری در حــوزه مــورد بحــث احســاس میگــردد؛
اقداماتــی کــه بــا ایجــاد چارچوبــی منســجم از حمایتهــای
کیفــری ،عاملیــن آلودگــی و تخریــب محیــط زیســت را بــه عنوان
مجــرم تحــت تعقیــب قــرار دهــد .ایــن امــر منجــر بــه توســعه
ادبیــات مربــوط بــه ضــرورت ایجــاد ســاختار منســجم حمایــت
پیــش
کیفــری از محیــط زیســت شــده اســت کــه در نوشــتار
ِ

رو بــه طــور اجمالــی ضــرورت و چالشهــای آن مــورد بررســی
قــرار خواهــد گرفــت.
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تنهــا جرایــم زیســت محیطــی در اســاسنامه ســال  1998رم جبران خسارات زیست محیطی

تحــت شــرایطی ،در زیرمجموعــه جرایــم جنگــی قابــل مجــازات
میباشــند؟ ایــن در حالــی اســت کــه حقــوق بینالملــل امــروزه
در پــی جرمانــگاری بینالمللــی جرایمــی هماننــد شــکنجه،
ارتشــاء و تروریســم اســت .در رهگــذر وقــوع تخریــب و انهــدام
محیــط زیســت ،محدودیتهــای اثرگــذاری بــر زندگــی بشــر
ایجــاد میشــود کــه برخــی از آنهــا از گســتردگی بســیاری
برخــوردار اســت 1.در ایــن حالــت ایــن ســوال مطــرح میشــود
کــه آیــا جرایــم و آســیبهای زیســتمحیطی را نمیتــوان
در حــد و انــدازه جرایــم یــاد شــده دانســت؟ «ایــن ســوال از
آن جهــت دارای اهمیــت اســت کــه مســأله محیــط زیســت و
آســیبهای وارد بــه آن یکــی از معضــات بشــریت میباشــد و
نکتــه قابــل توجــه ایــن جاســت آســیبهایی کــه در زمــان صلــح
توســط انســان بــه محیــط زیســت وارد میشــود بســیار بیشــتر
از آســیبهایی اســت کــه در زمــان جنــگ اتفــاق میافتــد
و جرایــم زیســتمحیطی اغلــب در زمــان صلــح بــه منظــور
اســتفاده ابــزاری بــرای بهدســت آوردن منافــع و درآمدهــای
کالن صــورت میگیرنــد 2.هــر چنــد در دهههــای گذشــته،
جامعــه جهانــی تالشهایــی بــرای جلوگیــری از آســیبهای
زیســتمحیطی نمــوده اســت ،امــا ایــن اســناد بیشتــر بــه
قواعــد و مقــررات پیش-گیرانــه و یــا بحــث جبــران خســارت و
3
مســؤولیت مدنــی دولتهــا توجــه داشــته اســت.».
در ایــن راســتا در ســالهای اخیــر و بــا افزایــش توجههــا بــه
موضوعــات زیســت محیطــی و بحرانهــای موجــود توجههــا
بیــش از پیــش بــه ضــرورت حمایــت کیفــری بینالمللــی از
تخریــب محیــط زیســت جلــب شــد .امــری کــه نیازمنــد بازنگری
جــدی برخــی ظرفیتهــای موجــود از جملــه دیــوان بینالمللــی
کیفــری ( )ICCاســت .دیوانــی کــه میتوانــد تعقیــب علیــه
افــراد را (تحــت اساســنامه رم) بــه خاطــر اقدامــات آنهــا علیــه
محیــط زیســت آغــاز کنــد .علیرغــم عــدم مالحظــات زیســت
محیطــی در نــگارش اصلــی اساســنامه رم ،امــا تعریــف عنــوان
«جنایــات علیــه بشــریت» میتوانــد بــرای تعقیــب افــرادی کــه از
نابــودی محیــط زیســت در راســتای هــدف قــرار دادن گروههــای
خــاص مــد نظــر آنهــا اســتفاده میکننــد ،بــه کار بــرده شــود.
چنیــن امــری همــراه بــا تغییراتــی کــه اخیــرا توســط دیــوان
بینالمللــی کیفــری در راســتای تعقیــب پروندههایــی کــه
منجــر بــه «نابــودی محیــط زیســت» میشــوند ،آغازگــر دورهای
جدیــد در دادرســی کیفــری بینالمللــی در ارتبــاط بــا عدالــت
زیســت محیطــی اســت .امــری کــه البتــه بــا چالشهایــی نیــز
همــراه اســت.

 .2چالشها :اساسنامه رم مسیری غیرمتعارف جهت

در  15ســپتامبر  ،2016دادســتان دیــوان بینالمللــی کیفــری،
«دادســتان فتــوو بنــزودا» 4سیاس ـتنامهای منتشــر کــرد مبنــی
بــر آنکــه بــا تغییــری در ارزیابــی جرایمــی کــه منجــر بــه
«تخریــب محیــط زیســت یــا اشــیاء محافظــت شده»میشــوند،
مواجــه هســتیم .در ایــن چارچــوب ،دادســتان خاطرنشــان كــرد
كــه دیــوان بینالمللــی کیفــری توجــه ویــژهای بــه پیگــرد و
تعقیــب قانونــی جرایــم اساســنامه رم میکنــد كــه ایــن جرایــم
منجــر بــه «نابــودی محیــط زیســت ،بهرهبــرداری غیرقانونــی
از منابــع طبیعــی یــا منتهــی بــه واگــذاری غیرقانونــی زمیــن
میشــوند».
ایــن سیاســت ،بــه عنــوان یــک ســند راهنمــا بــرای دادســتان
اســت در انتخــاب و اولویتبنــدی پروندههــای تحقیــق و
پیگــرد قانونــی ،و یــک تغییــر مهــم و بالقــوه را در رویکــرد
دیــوان بینالمللــی کیفــری و جامعــه جهانــی در ارتبــاط بــا
پروندههــای محیــط زیســتی ارائــه میدهــد.
ایــن نوشــتار چارچوبــی را ایجــاد میکنــد کــه از طریــق آن
دیــوان بینالمللــی کیفــری میتوانــد بــه تعقیــب اشــخاص
بپــردازد بــرای جنایــت علیــه بشــریت بــه دلیــل رفتارهــای آنهــا
علیــه محیطزیســت.
5
ً
اساســنامه رم یــک نــگاه ذاتـا انســانمحور بــه «آســیب و ضــرر»
دارد بــه ایــن معنــی کــه ایــن اساســنامه فقــط بــه اقدامــات
منفــی علیــه افــراد رســیدگی میکنــد و اعتقــاد بــر ایــن اســت
کــه رســیدگی بــه اقدامــات آلــوده کننــده یــا آســیبزننده بــه
محیطزیســت ،بــه تنهایــی در صالحیــت دیــوان بینالمللــی
کیفــری نیســت .ایــن موضــوع یــک محدودیــت ناامیدکننــده
بــرای حفاظــت از محیــط زیســت اســت .بــا وجــود ایــن
محدودیــت ،گســترش صالحیــت دیــوان بینالمللــی کیفــری
بــرای گنجانــدن ایــن مقــرره و پروندههــای متعاقــب کــه در ایــن
دیــوان مطــرح خواهــد شــد ،میتوانــد یــک اثــر مســتمر در دراز
مــدت ایجــاد کنــد .بســیاری از کشــورها از تعاریــف اساســنامه رم
در زمینــه جرایــم بینالمللــی در قوانیــن داخلــی خــود تبعیــت
میکننــد ،بنابرایــن ایجــاد تفســیری کــه بــه تعقیــب و پیگیــری
تخریــب محیــط زیســت از ســوی دیــوان بینالمللــی کیفــری
اجــازه دهــد ،میتوانــد بــه قانــون داخلــی نیــز وارد شــود .در
اینجــا بــا ایــن مســاله روب ـهرو هســتیم کــه ایجــاد یــک رویــه
ب عمــدی بــه محیــط زیســت ،افــراد را از
قانونــی کــه آســی 
زندگــی خــود محــروم مــی کنــد ،یــک نقــض حقــوق بشــری
اســت.
بــا وجــود محدودیتهــای نهادیــن بــرای ایجــاد چارچوبــی
بــرای حمایــت از محیــط زیســت تحــت صالحیــت دیــوان

 .1بنگرید :قاسمی ،ناصر ،مبانی تحقق جرایم زیست محیطی ،فصلنامه دیدگاههای حقوقی ،دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ،شماره .1385 ،41
 .2بنگرید :میرعباسی ،سیدباقر ،رضائی ،محمدرضا ،مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از تخریب محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بینالمللی ،مجله پژوهشهای حقوق تطبیقی ،دوره  ،23شماره ،2
تابستان .1398
 .3بنگرید :جامبزرگ و همکاران ،پیشین.
4. Fatou Bensouda
5. Harm
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بینالمللــی کیفــری ،اساســنامه رم ظرفیــت الزم بــرای باشــد».
گنجانــدن مــوارد خــاص آسیبرســانی بــه محیــط زیســت را
بــه عنــوان یــک «جنایــت علیــه بشــریت» ،بنابــر دالیلــی ،دارد .بــر ایــن اســاس ،بــه نظــر میرســد وجــود چنیــن عبارتــی در
دو محدویــت عمــده از دو جنبــه ذاتــی اساســنامه رم حاصــل تعریــف جــرم جنگــی ،2عناصــر الزامــی و محدویــت زمانــی کــه
میشــود .نخســت ،صالحیــت دیــوان بینالمللــی کیفــری صرف ـاً بــا زمــان جنــگ گــره خــورده اســت ،فرصــت محــدودی جهــت
از اساســنامه رم اعتبــار مییابــد کــه همــراه بــا اشــاره بســیار پیگیــری ایــن جرایــم در زمــان جنــگ فراهــم میســازد .دوم
محــدودی بــه جرایــم زیســت محیطــی اســت .دوم ،در حالــی آنکــه ،اساســنامه رم ،بــه آســیب زیســتمحیطی اشــاره نکــرده
کــه سیاســت اخیــر در ســال  2016تغییــر تمرکــز و توجــه اســت .افــزون بــر آن ،هــر یــک از چهــار جنایــت اصلــی ذکــر
را در عملکــرد دیــوان بینالمللــی کیفــری نســبت بــه تخریــب شــده در اساســنامه بــه اثــرات جــرم بــر انســان اشــاره میکننــد
محیــط زیســت نشــان مــی دهــد ،دیــوان تعــداد جرایــم اصلــی و ایــن امــر قانــون را بالــذات انســانمحور مینمایــد.
را کــه تعقیــب خواهــد کــرد ،گســترش نــداده اســت .بنابرایــن ،امــری کــه نیمــه دیگــری هــم دارد و آن توجــه بــه محیــط
هــر پرونــدهای کــه در دیــوان مطــرح شــود بایــد جــزء یکــی از زیســت و جرایــم علیــه آن در اساســنامه رم اســت کــه زمینــه
آن چهــار جنایــت اصلــی در صالحیــت دیــوان باشــد .بهتریــن را بــرای اســتدالل و تفســیر جرایــم علیــه محیــط زیســت بــه
راه جهــت گنجانــدن جرایــم محیــط زیســتی در صالحیــت عنــوان زیرمجموع ـهای از جــرم علیــه بشــریت فراهــم میســازد.
دیــوان بینالمللــی کیفــری (جهــت تطابــق بــا یکــی از آن چهــار بههــررو ،حــوزه حقــوق بینالملــل کیفــری بــه لحــاظ حفاظــت
جنایــت اصلــی) شــناختن جرایــم زیســتمحیطی بــه عنــوان از محیــط زیســت در مخاصمــات ،از قــوه الــزامآور و ظرفیــت
«جنایــات علیــه بشــریت اســت»؛ در اینصــورت ضــروری اســت باالتــری نســبت بــه حقــوق بینالملــل محیــط زیســت برخــوردار
3
دادســتان عنصــر مــادی و عنصــر معنــوی را اثبــات کنــد.
اســت کــه البتــه بایــد بــه فعلیــت بیشــتری دســت پیــدا کنــد.
کنــد،
دیــوان صالحیــت خــود را از اساســنامه رم اتخــاذ می
اساســنامه رم «جنایــات علیــه بشــریت» را بــه عنــوان رفتــاری
معاهــدهای کــه در ســال  2002تصویــب شــد و چهــار جنایــت تعریــف میکنــد کــه در امتــداد حملــهای آگاهانــه بــه عنــوان
شــناخته شــده بینالمللــی؛ نســل کشــی ،جنایــات علیه بشــریت ،بخشــی از یــک حملــه گســترده یــا منظــم علیــه هــر شــخص یــا
جنایــات جنگــی و جنایــت تجــاوز ارضــی را بــه طــور رســمی جمعیــت غیرنظامــی انجــام گرفتــه اســت .اساســنامه همچنیــن
مــورد شناســایی قــرار دارد .در ایــن تعریــف دو محدودیــت ذاتــی اذعــان میکنــد «گســترده یــا منظــم» و «حملــه علیــه هــر
جهــت شــمول آن بــه جرایــم زیســت محیطــی وجــود دارد:
جمعیــت غیرنظامــی» بهعنــوان مجموعــه عملیاتــی شــامل
1
نخســت ،در متــن اساســنامه اســتفاده از کلمــه «محیــط» در چندیــن عمــل کــه مطابــق یــا در پیشبــرد سیاســت یــک
توضیــح شــرایط تشــکیل عناصــر جــرم «جنایــات جنگــی» مــورد دولــت یــا برنامههــای ســازمانی بــرای انجــام چنیــن حمالتــی
اســتفاده قــرار گرفتــه کــه بیــان م ـیدارد:
باشــد صــورت میپذیــرد.
«حملــه همــراه بــا آگاهــی از اینکــه چنیــن حمالتــی باعث از میــان یــازده عمــل تعریــف شــده بــه عنــوان جنایــات علیــه
ایجــاد جنایــت بــر جــان یــا آســیبدیدگی غیرنظامیــان و بشــریت ،دو مــورد وجــود دارد کــه میتوانــد مرتبــط بــا جرایــم
یــا آسیبرســانی بــه آنهــا میشــود ،همچنیــن باعــث زیســت محیطــی باشــد-1 :نابــودی  -2و تبعیــد یــا انتقــال
ایــراد صدمــات گســترده ،طوالنــی مــدت و شــدیدی بــه اجبــاری جمعیــت.
محیــط طبیعــی شــود کــه بــه طــور بدیهــی در رابطــه بــا همچنیــن در عنصــر مــادی کــه مخاطــرات محیــط زیســتی را
نیــل بــه یــک هــدف نظامــی مســتقیم پیشبینــی شــده تشــکیل میدهــد بایــد «سیســتماتیک» بــودن آن نیــز احــراز
باشــد .ایــن حملــه همچنیــن بایــد بــه عنــوان یــک شــود و بیــش از یــک بــار رخ دهــد .در حیطــه عنصــر روانــی
برنامــه یــا سیاســت یــا بــه عنــوان بخشــی از آن انجــام نیــز ارتــکاب عمــل مجرمانــه نیــاز بــه ســطحی از قصــد مجرمانــه
شــود کــه در هرحــال بایــد مرتبــط بــا زمــان جنــگ دارد کــه ایــن نــوع آســیبها بــه عنــوان بخشــی از یــک طــرح
1. Environment
 .2مسأله دیگری که در زمان جنگ مطرح است این موضوع است که آیا کنوانسیونهای بینالمللی که در زمان صلح با هدف حفاظت از محیط زیست به تصویب رسیدهاند در زمان جنگ نیز الزماالجرا
میباشند؟ قاعده کلی در حقوق بینالملل این است که تنها اسناد مربوط به مخاصمات مسلحانه و حقوق بشردوستانه در زمان جنگ توسط دولتها الزم االتباع میباشند و بنابراین دولتها میتوانند از
پیروی از سایر معاهدات بینالمللی سرباز زنند .این امر بدان معنا میباشد که منافع ملی در زمان جنگ بر قوانین و مقرراتی که در زمان صلح توسط دول به تصویب رسیده است اولویت دارد .اما از سوی
دیگر ،عدهای از حقوقدانان معتقد هستند که چون قوانین حفاظت از محیط زیست در زمره قوانین ا ِرگا اُمنس به شمار میآیند ،بنابراین الزماالتباع بودن آنها در هر زمانی حتی در هنگام مخاصمات
مسلحانه نیز برای دولتهای درگیر جنگ الزماالجرا میباشد .اما آنچه که تا به امروز عم ً
ال توسط جامعه جهانی به اجرا درآمده است تعلیق و عدم توجه دول درگیر جنگ به معاهدات زیستمحیطی در
زمان صلحمیباشد .در واقع انگیزههای موجود در مخاصمات مسلحانه مانع توجه به حفاظت از محیط زیست در زمان جنگ میشود .برای نمونه در جنگهایی نظیر جنگ آمریکا و ویتنام و یا جنگ دوم
خلیج فارس آسیبهای فراوانی به جنگلهای ویتنام و نیز اکوسیستم ویژه خلیج فارس وارد شد .اما در هیچکدام با متخلفین تحت عنوان مجرم زیست-محیطی برخورد نشد و در جنگ خلیج فارس دولت
عراق تنها به جبران خسارت ناشی از آتش زدن چاههای نفت کویت محکوم شد و در این میان هیچ دادگاهی صدام حسین را به عنوان یک مجرم زیستمحیطی به دلیل انجام جرایم زیستمحیطی
مورد محاکمه قرار نداد .بنابراین تدوین شاخصهای جرمانگاری زیستمحیطی در مخاصمات مسلحانه با چالشهایی روبهرو میباشد ،زیرا دولتها در زمان جنگ به منافع ملی و حاکمیت خود اهمیت
بیشتری قایل شده و وابستگی شدیدی دارند و لذا انگیزههای موجود در مخاصمات مسلحانه جرمانگاری زیستمحیطی را با دشواریهایی روبهرو می-نماید (بنگرید :جامبزرگ ،مریم و همکاران ،مولفهها
و چالشهای تدوین شاخصهای زیست محیطی تحت عنوان جرم بینالمللی ،فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست ،دوره  ،21شماره  ،4تابستان .).1398
 .3بنگرید :میرعباسی ،سیدباقر ،رضائی ،محمدرضا ،پیشین.
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بشــر و مــردم ،دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر و کمیســیون بیــن
امریکایــی حقــوق بشــر -کــه هــر ســه در آغــاز در نظــر گرفتــن
خســارت زیســتمحیطی بــه مثابــه نقــض حقــوق انســانی
هســتند.

خطرآفریــن در برابــر یــک گــروه خــاص شــناخته شــود .ایــن
مرحلــه بــه ویــژه مقــداری چالــش آفریــن اســت ،زیــرا کــه
بســیاری از جرایــم زیســت محیطــی بــه عنــوان وقایــع نــادر
اتفــاق میافتنــد و یــا ناشــی از انگیزههــای اقتصــادی ماننــد
تــاش بــرای فــرار از مقــررات بــرای بــه حداکثــر رســاندن ســود
و نفــع مالــی شــخصی میشــوند.
ســرانجام ،ایــن عمــل بایــد وجــدان بشــریت را تحــت تأثیــر قــرار
دهــد ،یــک معیــار کــه بــه طــور کلــی بــرای اقداماتــی کــه نتایــج
آنهــا بــرای بشــر بســیار مهــم اســت و نــوع بشــر را تحــت تاثیــر
قــرار میدهــد و نــه محیــط طبیعــی انســانها را.
بــه درســتی جنایــات علیــه بشــریت مناســبترین راه بــرای
پیگــرد قانونــی مضــرات محیطــی اســت بــا ایــن حــال فرصــت

امــروزه توجــه بــه اهمیــت محیــط زیســت در زندگــی بشــر
امــری پوشــیده نیســت .از ایــن رو در دهههــای اخیــر
تالشهایــی در ســطح بینالمللــی جهــت پیشــگیری از
آســیبهای زیســتمحیطی صــورت پذیرفتــه اســت .بــا ایــن
حــال ،اســناد موجــود تاکنــون نتوانســته رونــد رو بــه رشــد

کافــی بــرای برقــراری ارتبــاط بیــن دو عنــوان جرایــم علیــه
محیــط زیســت بــا جرایــم علیــه بشــریت وجــود دارد بــه گونـهای
کــه بــا توجــه بــه اقدامــات علیــه محیــط طبیعــی بــا اثــرات
منفــی بعــدی آن بــر انســانها ،میتــوان چارچــوب مناســبی
بــرای جــرم انــگاری ایــن نــوع رفتارهــای مخاطــره آمیــز علیــه
محیــط زندگــی و اقــدام علیــه آنهــا در ســطح بینالمللــی برقــرار
کــرد .در ادامــه ایــن مقالــه ،نویســنده بــر ســه دیــوان بینالمللــی
حقــوق بشــری تمرکــز میکنــد -کمیســیون افریقایــی حقــوق

آســیبهای زیســتمحیطی را متوقــف نمایــد .بــدون تردیــد
یکــی از دالیــل ایــن امــر عــدم وجــود ضمانــت اجراهــای موثــر در
برابــر آســیبهای زیس ـتمحیطی اســت .بدینســان ،توجــه بــه
ایجــاد چارچوبــی منســجم از حمایتهــای کیفــری از محیــط
زیســت مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت تــا نگرانیهــای بشــر را
نســبت بــه آینــده محیــط زیســت کاهــش دهــد .بــا اینحــال،
تالشهــای موجــود همچنــان کافــی بــه نظــر نمیرســد و نیــاز
بــه انجــام بررس ـیهای بیشــتر در ایــن زمینــه ضــروری اســت.
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تازههای نشر
الف) کتاب
تنظیمکننده :فرشید نظری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 -1حقوق جزاى عمومى / ٣نويسنده :دكتر عباس منصورآبادى /انتشارات ميزان /چاپ اول /سال /١٣٩٩نوع جلد :شوميز /قطع وزيرى /قيمت
٦٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢١٢١١٥٠
 -٢پرسشها و پاسخهاى حقوق كيفرى انگلستان و ِويلز /نويسنده :نورمن برد /مترجم :دكتر امير اعتمادى /انتشارات ميزان /چاپ اول  /سال/١٣٩٩
نوع جلد :شوميز /قطع وزيرى /قيمت٦٥٠٠٠٠ريال /شابك .٩٧٨٦٢٢٢١٢١٠٠٦
 -٣مجموعه كامل قوانين و مقررات پزشكى ،دارويى و بهداشتى /نويسنده :الميرا نقىزاده باقى /انتشارات مجد /چاپ اول /سال /١٣٩٩نوع جلد :گالينگور/
قطع وزيرى /قيمت١٨٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢٢٥٣٩٠٥
 -٤روانشناسى رفتار مجرمانه /نويسندگان :دكتر نادر نوروزى ،حسين باقرپور /انتشارات مجد /چاپ اول /سال /١٣٩٩نوع جلد :شوميز /قطع وزيرى/
قيمت٢٧٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٧٢٦٩٠١٧
 -٥مجموعه آراى وحدت رويه ديوان عالى كشور(جزايى) /نويسنده :سيد حسين شاكرى /انتشارات مجد /چاپ اول /سال /١٣٩٩نوع جلد:گالينگور /قطع
وزيرى /قيمت١٤٥٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢٢٥١٩٤٩
 -٦تكاليف ضابطان دادگسترى در نظام حقوقى ايران /نويسنده :دكتر ابراهيم رجبى تاج امير /انتشارات مجد /چاپ اول /سال /١٣٩٨نوع جلد :شوميز/
قطع وزيرى /قيمت٦٤٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢٢٥٣٧٥٢
 -٧مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با ايمنى زيستى جمهورى اسالمى ايران /نويسندگان :حسن اسكندريان ،دكتر امير موسوى ،نسرين اسمعيل زاده،
دكتر محمدحسين صنعتى /انتشارات مجد /چاپ اول /سال /١٣٩٨نوع جلد :شوميز /قطع وزيرى /قيمت٤٧٠٠٠٠ريال.
 -٨ديدگاه علوم انسانى اسالمى به موضوع پيشگيرى از بروز انديشههاى مجرمانه /نويسنده :عطااله محمدى فردويى/ا نتشارات مجد /چاپ اول/
سال /١٣٩٨نوع جلد :شوميز/قطع وزيرى /قيمت١٤٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٠٠٩٧٨١٤٨٥
 -٩واكاوى جرم انگارى جرايم دولتى در پرتو انديشه سياسى فردگرا  /نويسنده :معاذ عبداللهى /انتشارات مجد /چاپ اول /سال /١٣٩٨نوع جلد :شوميز/
قطع وزيرى /قيمت٣٦٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢٢٥٣٨٣٧
 -١٠جرايم رانندگى و مجازات آن /نويسنده :سروش ستوده جهرمى /انتشارات مجد /چاپ اول /سال /١٣٩٨نوع جلد :شوميز /قطع وزيرى/
قيمت٦٨٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢٢٥١٨٥٧
 -١١كشف علمى جرايم /نويسنده :دكتر على اصغر مهابادى /انتشارات مجد /چاپ اول/سال /١٣٩٨نوع جلد :شوميز  /قطع وزيرى /قيمت٢٣٠٠٠٠ريال/
شابك .٩٧٨٦٢٢٢٢٥٣٦٣٩
 -١٢قانون جرم سياسى در بوته نقد همراه با سياست جنايى اسالم (فقه اماميه) در قبال جرايم سياسى /نويسندگان :دكترسيد محسن موسوىفر ،كاظم
خسروى /انتشارات مجد /چاپ اول /سال  / ١٣٩٨نوع جلد :شوميز  /قطع رقعى /قيمت١٤٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٠٠٩٧٨١٤٩٢
 -13حقوق كيفرى اراضى ملى شده /نويسنده :دكتر ابوالقاسم خدادى /انتشارات دادگستر /چاپ اول /سال /١٣٩٨نوع جلد :شوميز /قطع وزيرى /قيمت
٢٢٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٠٠٢٨٢١٣٦٢
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 -١٤دادرسىهاى فورى و رسيدگىهاى خارج از نوبت  /نويسندگان :دكتر يحيى جليلوند ،دكتر حميدرضا پرتو /انتشارات دادگستر /چاپ اول /سال/١٣٩٨
نوع جلد :شوميز /قطع وزيرى /قيمت٤٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٠٠٢٨٢١٤٢٣
 -١٥دادرسى فورى؛ دستور موقت در حقوق ايران و حقوق تطبيقى( مبانى و شرايط) جلد نخست /نويسنده :دكتر سيد عباس موسوى /انتشارات دادگستر/
چاپ اول /سال /١٣٩٨نوع جلد :گالينگور /قطع وزيرى /قيمت٨٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٠٠٢٨٢١٣٩٣
 -١6دادرسى فورى؛ دستور موقت در حقوق ايران و حقوق تطبيقى( موضوع ،چالشها ،آثار و اجرا) جلد دوم /نويسنده :دكتر سيد عباس موسوى /انتشارات
دادگستر /چاپ اول /سال /١٣٩٨نوع جلد :گالينگور /قطع وزيرى /قيمت٧٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٠٠٢٨٢١٤١٦
 -١٧پيوندهاى ناموزون بر حق دفاع و وكالت دادگسترى /نويسنده :دكتر محمود حبيبى /انتشارات ميزان /چاپ اول /سال /١٣٩٨نوع جلد :شوميز /قطع
وزيرى /قيمت٣٥٠٠٠٠ريال /شابك. ٩٧٨٦٢٢٢١٢١٠٧٥
 -18از جنينآزارى تا كودكآزارى :ايران  ،آمريكا و انگلستان /نويسنده :دكتر سيد مصطفى مشكات /انتشارات ميزان /چاپ اول /سال /١٣٩٨نوع جلد:
شوميز /قطع وزيرى /قيمت٣٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢١٢٠٩٤٨
 -١٩تضاد در مجازات /نويسنده :جان پِ َرت /مترجم :دكتر هانيه هژبر الساداتى /انتشارات ميزان /چاپ اول /سال /١٣٩٨نوع جلد :شوميز /قطع وزيرى/
قيمت٦٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢١٢٠٨٤٩
 -٢٠فلسفه ،قانون و مجازات /نويسندگان :ژان كريستف مرله ،كريستين سيپنوييچ ،كاى آمبس ،ديتر دلينگ /مترجم :محمد حسن خويشتن دار /انتشارات
گنج دانش /چاپ اول /سال /١٣٩٨نوع جلد :شوميز /قطع وزيرى /قيمت٢٥٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٦١٨٧٤٠٤

ب) تازههای التین
تنظیمکننده :منصوره قنبریان بانوئی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
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