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ABSTRACT 

Background and Aim: Today, with the increasing behavior of behaviors that endanger human health, some penal 

systems, including Iran, with the aim of increasing the preventive function of regulations in society, have declared 

behaviors criminal and punishable, which are still the result of They do not happen and they are only likely to be 

dangerous to the health of the community and the environment, but these criminal law responses must be bound by 

principles and criteria so that while being appropriate to risky behaviors against human health, they can also be 

effective in practice. In this regard, while addressing the basic questions regarding the principles, policies and types 

of appropriate criminal response, the pathology of Iranian criminal law in various health-related regulations will be 

addressed. Accordingly, in order to create safe societies, the response attitude can by prioritizing non-criminal 

responses to risky behaviors towards health, meaning trying to compensate the victims, restoring the status quo and 

also observing the proportion between the severities of the crime. A crime against health with a criminal or non-

criminal response, to anticipate differential punishments for these behaviors. Obviously, the importance of human 

health requires comprehensiveness and central rationality in determining the criminal response, and in the light of 

this proposal, health-oriented regulations should be selected in the selection of types of punishment, the probability 

of harm to health and accordingly the differential punishment in Propose regulations and these punishments should 

have a compensatory and preventive aspect. 

Method: The method used in the present research is descriptive-analytical and data collection was done with library 

documentation tools. 

Ethical Considerations: In all stages of the current research, the authors have tried to observe scientific honesty and 

original references. 

Results: In order to create safe societies, the attitude of response can be given priority to non-criminal responses to 

risky behaviors towards health, which means paying attention to compensation for the victims, restoring the situation 

to the previous state, and also respecting the proportionality between the severity of the crime committed against 

health and the criminal response. or non-criminal, to predict differential punishments for these behaviors 

Conclusion: It is obvious that the importance of human health requires comprehensiveness and rationality in 

determining the criminal response, and in the light of this proposal, health-oriented regulations should be used in the 

selection of types of punishment. 
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زامخاطرهاحتمالیرفتارهایبهمدارسالمتکیفریحقوقدهیپاسخهایبایسته

 2ه غالمرضایی آزادهدی ،  1ایرانی امیر

 .، ایرانشیراز شیراز، دانشگاه سیاسی حقوق و علوم دانشکده ،شناسی جرم و کیفری حقوق گروه .1

 .تهران، ایران ،آزاد اسالمی دانشگاه شهر، واحد اسالمشناسی،  حقوق کیفری و جرم گروه .2

 چکیده

 با یران،ا جمله از ،کیفری یها نظام از برخی دهند، می قرار خطر معرض در را ها انسان سالمت که رفتارهایی روزافزون افزایش با امروزه هدف: و زمینه

 صرفاً و نشده حادث ها آن از ای نتیجه هنوز که اند کرده اعالم مجازات دارای و جرم را رفتارهایی جامعه، در مقررات پیشگیرانه کارکرد افزایش هدف

 معیارهایی و اصول به مقید بایستی کیفری حقوق یها پاسخ این اما ،رود می زیست محیط و جامعه سالمت به نسبت ها آن بودنآمیز مخاطره احتمال

 به پرداختن ضمن راستا، این در گردند. واقع مؤثر نیز عمل در بتوانند انسان، سالمت علیه آمیز مخاطره رفتارهای با تناسب رعایت عین در تا باشد

 با مرتبط مختلف رراتمق در ایران کیفری حقوق شناسی آسیب به کیفری، متناسب پاسخ یها گونه و ها سیاست اصول، به ناظر اساسی یها سؤال

 شد. خواهد پرداخته سالمت

 است. گرفته صورت ای کتابخانه اسنادی ابزار با اطالعات آوری جمع و باشد می تحلیلی ـ توصیفی حاضر پژوهش در رفتهکار هب روش روش:

 نمایند. رعایت را اصالت با وأمت ارجاعات و علمی صداقت تا اند نموده تالش نویسندگان حاضر پژوهش مراحل تمام در اخالقی: مالحظات

 به سالمت به نسبت زا مخاطره رفتارهای به کیفری غیر یها پاسخ به بخشی اولویت با تواند می یگذار پاسخ نگرش ایمن، جوامع ایجاد جهت در :ها هیافت

 کیفری پاسخ با سالمت علیه ارتکابی جرم دتش میان تناسب رعایت همچنین و سابق حالت به وضع اعاده دیدگان، بزه خسارت جبران به اهتمام معنای

 نماید. اقدام رفتارها این به نسبت افتراقی کیفرهای بینی پیش به نسبت کیفری، غیر یا

 پیشنهاد، این پرتو در و است کیفری پاسخ تعیین در محوری عقالنیت و داشتن جامعیت مستلزم ها انسان سالمت اهمیت که است بدیهی گیری: نتیجه

 مقررات در را افتراقی کیفر آن تناسب به و محاسبه را سالمت به آسیب وقوع احتمال کیفر، یها گونه انتخاب در بایست می مدار سالمت مقررات

 باشد. برخوردار پیشگیرانه و جبرانی جنبه از کیفرها این و کنند پیشنهاد

 دهی سخپا کیفری؛ حقوق زا؛ مخاطره رفتارهای ریسک؛ انسان؛ سالمت کلیدی: واژگان
 

 irani.amir66@gmail.com الکترونیک: پستامیر ایرانی؛  مسئول: نویسنده

 62/60/1061تاریخ انتشار:  ؛10/62/1066 پذیرش: تاریخ ؛22/60/1911 دریافت: تاریخ

 :گیرد قرار استناد مورد زیر روش به همقال این است خواهشمند
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 مقدمه

 وقحق اساسی یها دغدغه و ها اولویت جمله از حاضر حال در

 که است آمیزی مخاطره رفتارهای با متناسب پاسخ کیفری،

 بهداشتی و ایمنی زیستی، الزامات نقض ضمن توانند می

 ،اساس این بر (.1) شندبا آینده در ها انسان سالمت تهدیدکننده

 از آن تأمین اهمیت و (Safe Society) ایمن جامعه دغدغه با

 که اطراتیمخ و ها ریسک مصادیق گسترش همچنین و یکسو

 و اصول رویکردها، کند می تهدید را ها انسان سالم حیات

 ممکن کیفری سیاست حوزه در طرح قابل یها پاسخ مصادیق

 ،(2-9) باشد تغییراتی نیازمند یا و شود مواجه تغییراتی با است

 رفتارهای از پیشگیری راستای در قضایی نظام و دولت لذا

 تلفات و بیماری کاهش و ها انسان سالمت علیه تهدیدآمیز

 یها پاسخ و سنتی کیفری حقوق از بایستی زا آسیب مختلف

 این برابر در را نوینی کیفری حقوق و برداشته دست نامتناسب

 روز به را خود حقوق و بسته کار به تهدیدآمیز نوین رفتارهای

 های بیماری از جلوگیری طرز قانون از 22 ماده در سازد.

 مشاهده نیز 1926 مصوب واگیردار های بیماری و آمیزشی

 مقررات اجرای مانع که اشخاصی» آن موجب به که شود می

 از یکی انتشار باعث غفلت اثر در یا شوند می بهداشتی

 حبس ماه دو تا  روز هشت به شوند می واگیر های بیماری

ی از این دو کیفر محکوم یک به یا و ریال 166 تا 11 و تأدیبی

 میزان حداقل کاهش برای عاملی غفلت بنا،م این بر« شوند. می

 تعمداً شخص که است مواردی با مقایسه در جرم این مجازات

 این در که است بدیهی نماید. می بیماری انتشار به اقدام

بودن این رفتار  جرم و است بیمارشدن مقدمه انتشار مصداق،

 است. بیماریفارغ از نتیجه 

گیر محصوالت  شمچ تجارت اثر در دیدگی بزه گستردگی

 از دیگری مهم مصداق آمیز تراریخته در جامعه مخاطره

 برخی هرچند که است شده سبب را زا مخاطره رفتارهای

 این از  استفاده  تراریخته  محصوالت  خطرات  به توجه با کشورها

 استفاده ایران حقوقی نظام در اما اند، کرده ممنوع  را  محصوالت

 زیستی ایمنی  قانون  بلکه،  نیست ممنوع تنها نه ها آن از

 یک با 0ماده در  19١١ مصوب ایران اسالمی جمهوری

 کیفری پاسخ شرط را ضرر و خسارت وقوع متفاوت انگاری جرم

 این به یها پاسخ عداد در ها آن جبران دلیل همین به و دانسته

 و تبلیغات ممنوعیت قانون در اما، است شده بینی پیش جرم

 سالمت به رسان آسیب و مجاز غیر خدمات و محصوالت معرفی

 فضاهای و المللی بین و داخلی جمعی ارتباط های رسانه در

 همچنین و قانون این جرائم تمام ،1912 مصوب مجازی

 مخاطرات احتمال کاهش هدف با مرتبط نهادهای وظایف

 این 1 ماده و است بوده نتیحه وقوع از قبل و مدار سالمت

 توجهی قابل دامنه کیفری یها پاسخ عیینت راستای در قانون

 و اجتماعی حقوق از محرومیت نقدی، جزای حبس، از را

 مثال در یا است نموده بینی پیش را خسارت جبران همچنین

 ژنتیکی منابع از برداری بهره و حفاظت قانون در قانونگذار دیگر

 1912 مصوب و اسالمی شورای مجلس 1910 مصوب کشور

 رفتار یک آمیزبودن مخاطره نظام، حتمصل تشخیص مجمع

 تشدید جهت در عاملی را محیطی زیست و غذایی امنیت برای

 تعزیری یها مجازات از نوع دو یا یک که رفتار آن یها مجازات

 سه این بر عالوه است. کرده تعیین بود، خواهند 0 درجه

 و تقویت قانون جمله از ،دیگری مختلف مقررات در قانون،

 مصوب پاک هوای قانون ،1910 مصوب استاندارد نظام توسعه

 قانونگذار اخیراً ،191١ مصوب خاک از حفاظت قانون ،1910

 شهروندان سالمت به نسبت زا مخاطره احتمالی رفتارهای به

 یگذار پاسخ محور در قانونگذار رویکرد اما ،است نموده توجه

 یثح این از لذا ،است بحث و مبنایی ارزیابی نیازمند کیفری

 ایران، کیفری قانونگذار آیا که است آن مقاله این مهم سؤال

 رفتارهای به نسبت کیفری یها پاسخ وضع با است توانسته

 با رابطه در جامعه نیاز و دغدغه انسان سالمت علیه خطرناک

 حقوق نتیجتاً بایستی زیرا خیر؟ یا کنند تأمین را سالمتی

 که دهد پاسخ بناییم سؤال این به بتواند مدار سالمت کیفری

 شهروندان مدار سالمت و ایمنی یها دلهره به است توانسته آیا

 دارد ییها پاسخ بررسی در ریشه امر این و خیر، یا دهد پاسخ

 نسبت احتمالی تهدید دارای رفتارهای به نسبت مقررات در که

 با رابطه در همچنین است. شده بینی پیش ایمنی و سالمت به

 سالمت که آمیزی مخاطره رفتارهای و ها ریسک از دسته آن

 کیفری پاسخ گیری جهت ،دهد می قرار تأثیر تحت را افراد
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 تلفیق نوعی حاضر مقاله گیری جهت بنابراین باشد؟ باید چگونه

 بررسی مقام در و است جنایی سیاست و کیفرشناختی مباحث

 عمومی سالمت رویکرد با که است کیفری نظام از نوع آن

(Public Health Approach) (0) داشته همخوانی جامعه 

 بخش التیام و پیشگیرانه جنبه کیفری یها پاسخ به بتواند و باشد

 نیز امروزه نماید. تقویت را جامعه شهروندان سالمت و ببخشد

 و ها سیاست در بازاندیشی لزوم و کرونا شیوع با رویکرد، این

 روزافزونی اهمیت سالمت ناقض رفتارهای با مرتبط یها پاسخ

 بدان مختلف ابعاد در شود می سعی که است کرده پیدا

  شود. پرداخته

 

  روش

 باشد می تحلیلیـ  توصیفی حاضر پژوهش در کاررفتهه ب روش

 گرفته صورت ای کتابخانه اسنادی ابزار با اطالعات آوری جمع و

 جامعه، اعضای سالمت اهمیت به نظر که شرح بدین است.

 که دهد پاسخ نیز رفتارهایی به بایستی کیفری حقوق

 و دیگران سالمتی تهدید و هستند ریسک دارای اصطالحاً

 است. احتمالی آن از ناشی زیانبار نتایج وقوع

 

 ها هیافت

 یها گونه و ها سیاست اصول، به اشاره ضمن حاضر مقاله در

 احتمالی( )تهدیدات مدار ریسک جرائم به کیفری یها پاسخ

 دلیل به کیفری حقوق که شد مشخص سالمت، به نسبت

 و ورود شرط کماکان سنتی، یها سیاست و اصول بر تأکید

 در این است. دانسته صدمه بالفعل وقوع همانا را پاسخ تعیین

 توجه جامعه، اشخاص سالمتی اهمیت دلیل به که است حالی

 حائز مدار ریسک احتمالی رفتارهای و ریسک به کیفری حقوق

 و ایمنی تحقق هدف با و مدل یک صورت به باید و اهمیت

 شود. بینی پیش مقررات در پیشگیری

 

 بحث

 به نظر با: آمیز مخاطره رفتار به پاسخ بر حاکم اصول .1

 و مدیریت و شناسی جامعه علوم از برخاسته مختلف مطالعات

 تعیین بُعد در ها آن مباحث اهم کارگیریه ب راستای در

 ،ها انسان سالمت علیه زخطرسا رفتارهای به کیفری یها پاسخ

 نسبت پاسخ تعیین ابعاد تمام بر مقدم باید ذیل شرح به اصولی

 قرار قانونگذار توجه مورد سالمت تهدیدکننده رفتارهای این به

 گیرد.

 اصل این اگرچه ی:گذار پاسخ در احتیاط اصل رعایت .1-1

 خصوص در متحد ملل سازمان کنوانسیون در بار نخستین برای

 است، گرفته قرار نظر مد شمالی آتالنیک هوایی و آب تغییرات

 است نگرفته صورت چندان بدان عملیاتی و مفهوم توجه اما

 هدف با قانونگذاران دستانه پیش اقدام نوعی احتیاط اصل (.1)

 و سالمت به نسبت احتمالی خطرات رخداد از پیشگیری

 احتیاط اصل دیگر، تعبیری به شود. قلمداد محیط بهداشت

 وضع با سالمت علیه جرائم از پیشگیری دغدغه رجمانت

 و اجتماعی نظارت دامنه طریق این از تا باشد می مقررات

 لذا شود، موجب را سالمت علیه جرائم وقوع کاهش نتیجتاً

 با تواند می و سازد می مشخص را دهی پاسخ دامنه احتیاط اصل

 مینتأ به نسبت قانونگذار، مدار سالمت ییها دغدغه ترسیم

 اصل سازی پیاده شود. سبب را ها آن از حداکثری حمایت

 از هدف که است گام به گام و مدار مرحله فرآیند یک احتیاط

 از مختلفی موضوعات مند نظام مدیریت جهت در اقدام آن

 اهمیت (.0) باشد می زیست محیط و عمومی سالمت جمله

 انونق در که بدانجاست تا زیست محیط از حمایت در اصل این

 برابر در خزر دریای از حفاظت )پروتکل( تشریفات تصویب

 الحاقی خشکی در مستقر یها فعالیت و منابع از ناشی آلودگی

 دریای دریایی زیست محیط از حفاظت چارچوب کنوانسیون به

 دستورالعمل در است. شده اشاره آن به 1910 مصوب خزر

 زیست یها رویه بهترین و موجود فنون بهترین» به مربوط

 چه اینکه احراز در الذکر(: فوق قانون پنجم )پیوست «محیطی

 منزله به خاص موارد در یا کلی طور به اقدامات از ترکیبی

 مورد زیر موارد آید، می شمار به «محیطی زیست رویه بهترین»

 محیطی زیست خطر ـ الف گرفت: خواهد قرار خاص توجه

 .«احتیاط...  اصل ـ ح ؛..آن. یینها دفع و کاربرد تولید، و محصول

 ایمنی پروتکل که است اشاره شایسته دیگر مثال عنوان به

 در که «احتیاطی تمهیدات اتخاذ» بر تکیه با کارتاهنا زیستی
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 آن به توسعه و زیست محیط مورد در ریو اعالمیه 11 اصل

 یا خطر بروز احتمال وقتی اصل این اساس بر است. شده اشاره

 اطالعات عدم یا کمبود دارد وجود رانیجب قابل غیر خسارت

 اقدامات انداختنتأخیر به برای ای بهانه عنوان به نباید علمی

 این باشد. محیط فرسایش و تخریب از جلوگیری جهت

 اطمینان برای جامع قانونگذاری سیستم اولین واقع در پروتکل

 که را GMO محصوالت از ایمن استفاده و نگهداری انتقال، از

 است. نموده تنظیم شوند، جابجا کشورها بین در است نظر در

 آمیز مخاطره جامعه در احتیاط اصل که است آن مهم بسیار نکته

 یها پاسخ بینی پیش و انگاری جرم مبنای ترین اصلی عنوان به

 این قالب در شود. می تلقی آمیز مخاطره رفتارهای با متناسب

 ،ها نامه آیین ین،قوان در شده بینی پیش یها احتیاط نقض اصل

 احتمالی نتایج دارای متعارف رفتار نقض نیز و ها دستورالعمل

 و عام طور به جرائم انگاری جرم گر توجیه خود تواند می زیانبار

 ایمنی و سالمت خطراندازی به عنوان با خاصی جرم ایجاد

 اسالمی مجازات قانون در باشد. آمیز مخاطره جامعه در دیگران

 ضمان موجبات قالب در آمیز مخاطره جرائم این از ییها نمونه

بل ق.م.ا قا 01١)به عنوان مثال ماده  است شده بینی پیش

که توسط انسان یا وسیله نقلیه  ایی هرگاه شئ»اشاره است: 

 ،به نحوی از انحا موجب جنایت گردد ،گردد حمل می

 نوعی اگرچه بینی، پیش این اما ،«(کننده ضامن دیه است حمل

 جامعه یک در ایمنی تقویت هدف با و مدار احتیاط گاریان جرم

 جرائم این بودن عمدی غیر بینی پیش دلیل به اما باشد، می

 رسد. می نظر به ناکافی

 پدرمآبانه یها دغدغه با (Harm Principle) صدمه اصل

 رفتارهای به توجه عین در و داشته پیوند کیفرگذاری بر حاکم

 توجه نیز خطرناک احتماال ارهایرفت به نتیجه، دارای و مضر

 معنای ریسک اینکه به توجه با و حیث این از دارد. ویژه

 مختلف علوم در مفهوم این طرح و دارد دربر را بودن احتمالی

 برای نگرانی و آینده مدیریت دغدغه با شناسی جرم و مدیریت

 دو این توان می است، شده مطرح آمیز مخاطره جوامع در آن

 که است آن دیگر مهم نکته داد. پیوند یکدیگر هب را مفهوم

 احتمال به توجه و انگاری جرم در رسک به توجه میان اشتراک

 عدم و احتیاط مفهوم، دو هر در که است این آن در صدمه

 اساس، این بر است. مطرح انگاری جرم به ییابتدا توسل لزوم

 فهد این و گردد تأمین شهروندان امنیت که است این دغدغه

 مقدم را آن و نکرده توجیه را انگاری جرم لزوماً مذکور

 شکلی به (،0) ریسک انگاری جرم در احتیاط اصل لذا ،داند نمی

 قانون از 10 ماده راستا این در دارد. وجود صدمه اصل در دیگر

 در توجه قابل نحوی به نیز 1910 مردادماه مصوب پاک هوای

 قابل احتمالی صدمات دارای رفتارهای انگاری جرم اصل بستر

 احتیاط، اصل پرتو در قانونگذار این، بر عالوه است. تحلیل

 نقض به منجر یها احتیاطی بی از ناشی کیفری مسئولیت

 سعی آن کنار در و کند می بینی پیش را جسمی سالمت

 کاهش و احتیاط رعایت رفتاری یها نامه آیین تا کرد خواهد

 بنابراین شود. موجب را زا مخاطره احتمالی مصادیق حداقلی

 ویژگی این و شد خواهد گرا احتیاط اصطالحاً کیفری، حقوق

 تا کیفری یها پاسخ تعیین و انگاری جرم از کالنی بسیار دامنه

 شود. می شامل را پیشگیرانه گذاری پاسخ

 عقالنیت کیفری: یها پاسخ تدوین در عقالنیت لزوم .1-2

 در سنتی، کیفری قوقح در آن اهمیت مانند به دهی پاسخ در

 جایگاه نیز سالمت علیه مدار ریسک رفتارهای به دهی پاسخ

 آنکه از بیش ریسک با مقابله معنا، این در (.2) دارد ای ویژه

 خود ،باشد کیفری عدالت نظام اهداف دیگر خدمت در ابزاری

 نیز دیگر معنای در است. شده تبدیل اهداف آن از یکی به

 معنا انکار بزه ریسک به پاسخ ترین سبمنا انتخاب در عقالنیت

 و جنایی سیاستگذاران سوی از دامنه تعیین در هم که شود می

 باید قضایی و اجرایی کنشگران سوی از پاسخ آن اعمال در هم

 جوامع در عقالنیت پایان از گاهی البته، گیرد قرار نظر مد

 حتی معنا، این در (.١) شود می گفته سخن آمیز مخاطره

 از تا شد خواهند مجبور نیز ریسک با مقابله انمخالف

 در که ریسک سنجش و ارزیابی یها فناوری ترین پیشرفته

 ریسک پیرامون تا کنند استفاده ،باشد می ها آن دسترس

 عدالت نظام همچنین و دیدگان بزه و انکار بزه و بیاندیشند

 سازند. متقاعد شده انتخاب یها پاسخ در را کیفری

 حزوه در تقنینی گرایی کلی که است آن دیگر توجه قابل همؤلف

 نظر از گاه اما است، دقیق قانونگذاری مغایر اگرچه سالمت،
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 رفتارهای پوشش در منطقی و عقالنی رویکرد نوعی قانونگذار

 باشد. می شهروندان سالمت به نسبت احتمالی آمیز مخاطره

 در ردیف آزادی اصول میان موازنه اصل پایه بر که تعبیر بدین

 جامعه یا معین افراد به زیانبار اقدامات از که اصولی برابر

 مورد رفتارهای مصادیق کند، می پیشگیری کل یک همچون

 آمیز مخاطره جامعه در گذاری پاسخ فرض نمود. انگاری جرم را نظر

 کلی کیفری حقوق موضوع مصادیق آنکه ولو که است گونه این

 از حمایت دغدغه با یکردرو این اما ،هستند تفسیربردار و

 سیاهه به نگاهی با شود. می توجیه شهروندان سالمت و ایمنی

 در توان می را جرائم از برخی وجود کشورها برخی جرائم

 مثال عنوان به یافت. کلی آن تأمین و امنیت دغدغه راستای

 به فصل یک مجازات قانون در نیز فرانسه کیفری حقوق در

 La Mis en Danger) افراد دادنقرار خطر معرض در عنوان

des Personnes) مواردی آن در که است یافته اختصاص 

-1 ماده موجب به غیر به نسبت ایجادشده خطرهای مانند

 که کلی انگاری جرم از نحوه این است. شده بینی پیش 229

 شخصیت علیه جرائم یعنی ،کشور این قانون از دوم عنوان ذیل

 با مقابله در کیفری تالش نوعی ،است شده بینی پیش انسان

 این اگرچه که است بدیهی باشد. می آمیز مخاطره رفتارهای

 اصول و فردی یها آزادی با توازنی انگاری جرم گرایی کلی

 و فردی یها آزادی که رسد می نظر به اما ،ندارد اخالقی

 از گونه این به نسبت حدی تا نیز بشری حقوق معیارهای

 (.1) دهد می نشان حتسام ها انگاری جرم

 از کیفری حمایت در کارشناسان دخالت لزوم. 1-3

 از مختلفی انواع روزافزون افزایش به توجه با سالمت:

 ها انسان سالمت و ایمنی توانند می که ییها ریسک و مخاطرات

 به حداکثری توسل که رسد می نظر به لذا اندازند، خطر به را

 توجهی قابل ضرورت از کیفر تعیین جهت در علمی مطالعات

 مهمی شرط به محوری دانش این همچنین باشد. برخوردار

 از بسیاری زیرا ،است شده تبدیل کیفری قانونگذاری برای

 وجوده ب تکنولوژی پیشرفت تأثیر تحت مخاطرات و ها ریسک

 دیگر و غذایی محصوالت تولید در تکنولوژی تجلی و آیند می

 غیر یا مستقیم طور )به ها انسان سالمت با مرتبط رفتارهای

 تأکید جامعه این در محوری دانش اهمیت بر همگی مستقیم(،

 با بایستی کیفری عدالت نظام یک مبنا، این بر نمایند. می

 به مختلف، یها حوزه این در متخصص کارگروهای تشکیل

 که است بدیهی نماید. اقدام متناسب علمی کیفرهای تعیین

 ظاهر ترمؤثر کیفری عدالت نظام که گردد می باعث امر این

 غیر و عملی غیر تدابیر در بیهوده یها هزینه صرف از و گردد

 نماید. اجتناب نیز مؤثر

 توسعه و تقویت قانون حوزه، این در مهم مصادیق جمله از

 شنبه سه روز علنی جلسه )در 1910 مصوب استاندارد نظام

 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس 11/2/1910 مورخ

 تأیید با نظام مصلحت تشخیص مجمع سوی از 0/1/1910

 صورتی در» قانون، این از 01 ماده موجب به زیرا ،است( شد

 عالمت کاربرد پروانه دارای خدماتی و تولیدی واحدهای که

 خدمات یا کاال تولید به اقدام سازمان، از تأییدیه یا استاندارد

 ماده کمیسیون در موضوع نمایند، استاندارد کیفیت از تر پایین

 ماده موجب به همچنین «شود. می گیری تصمیم قانون این 02

 انتخاب به دادگستری قضات از یکی از مرکب کمیسیونی» 02

 سازمان نماینده و استان استاندارد مدیرکل ه،قضایی قوه رییس

 های اتاق نماینده و کنندگان مصرف و تولیدکنندگان حمایت

 اصناف و مرکزی تعاون کشاورزی، و معادن و صنایع بازرگانی،

 قانون این در مذکور موارد به بدواً و تشکیل مورد  حسب ایران

 و خاطی امکانات و شرایط مالحظه با و کند می رسیدگی

 قضایی مرجع به را مراتب جرم احراز درصورت تخلف دفعات

 اخطار، و تذکر با صورت  این غیر در ،کند می ارجاع صالح ذی

 خدماتی، یا تولیدی واحد تعطیل جریمه، تعهد، اخذ به اقدام

 اصالح، و بهسازی به الزام بازار، سطح از محصول آوری جمع

 ظرف کمیسیون تصمیمات نماید. می کاال امحای و فروش

 قابل صالح ذی قضایی مراجع در ابالغ از پس روز  سی مدت

 کمیسیون تصمیمات صورت غیراین در بود خواهد اعتراض

 شدن کارشناسی و محوری تخصص «گردد. می محسوب قطعی

 و ماده دو این در که است مهمی ویژگی کیفری فرآیند آغاز

 کیفیت با التمحصو برابر در مردم سالمت از حمایت به نسبت

 است. شده اتخاذ پایین
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 کلیه» 19١0 مصوب زیستی ایمنی قانون 2 ماده موجب به

 و داخلی انتقال و نقل رهاسازی، تولید، به مربوط امور

 و مصرف فروش، خرید، عرضه، واردات، صادرات، فرامرزی،

 رعایت با ژنتیکی یافته شکل  تغییر زنده موجودات از استفاده

 الزم تمهیدات است مکلف دولت و است مجاز قانون این مفاد

 فراهم دولتی غیر یها بخش طریق از امور این انجام برای را

 قانون 1 ماده «ج» بند مطابق هک  است  حالی در این «آورد.

 ارزیابی بررسی و انسان سالمت از حفاظت مسئولیت» مزبور:

 به که ای یافته شکل تغییر زنده موجودات احتمالی خاطراتم

 و  شناسایی  مسئولیت همچنین .رسد می انسان غذای مصرف

 طور به که ای زنده موجودات مورد در الزم تدابیر اتخاذ

 عهده بر ،باشد می زا بیماری سانان برای یممستق غیر و مستقیم

 نظر به اما ،«باشد می پزشکی  آموزش و  درمان بهداشت، وزارت

 محصوالت کشت برای مخاطراتی ارزیابی هیچ که رسد می

 است. نشده انجام کشور در تراریخته

 معرفی و تبلیغات ممنوعیت قانون در جدید و مهم مثال

 در سالمت به رسان سیبآ و مجاز غیر خدمات و محصوالت

 مجازی فضاهای و المللی بین و داخلی جمعی ارتباط های رسانه

 قانون این در زیرا ،است مشاهده قابل 22/9/1912 مصوب

 قالب در که هستند دارا پیشگیرانه کارکردی تدابیر از برخی

 به شود. می داده جامعه مردم به بخشی آگاهی نوعی ها، آن

 دارو و غذا سازمان» قانون این 2 دهما موجب به مثال عنوان

 محصوالت کلیه روی بر گذاری... برچسب به نسبت است موظف

 بهداشتی، آرایشی، آشامیدنی، خوراکی، دارویی، های فرآورده و

 و پزشکی مصرفی غیر و مصرفی ملزومات و تجهیزات

 های شناسه امکانات حدود در آزمایشگاهی و پزشکی دندان

 اقدام محصوالت پیگیری و اصالت نترل،ک جهت فرد به منحصر

 گذاری برچسب» که دارد می مقرر نیز ماده این 1 تبصره «کند.

 غذا سازمان تشخیص به قانون این موضوع های فرآورده و مواد

 مفید یا و سوء آثار که شود تعیین ای گونه به باید دارو و

 «باشد. تشخیص و تمیز قابل کنندگان مصرف برای آن احتمالی

 بهداشت، وزارت از مختلفی ارکان فوق، یها مثال به توجه اب

 عموماً و کارشناسی مساعدت متولی پزشکی آموزش و درمان

 بینی پیش رغم به اما باشند، می قضایی نظام به پیشگیرانه

 از حمایتی اقدامات این ترک اجرای ضمانت مختلف، وظایف

 زا خاطرهم و تهدیدآمیز رفتارهای وقوع از پیشگیری و سالمت

 اقدامات ترک همین رسد می نظر به زیرا ،است نشده تعیین

 سالمت، با مرتبط مختلف یها حوزه در دهنده سامان و نظارتی

 کیفری پاسخ یک دارای و جرم عنوان به توانست می خود

 گردد. بینی پیش متناسب

 آمیز مخاطره رفتار به پاسخ بر حاکم یها سیاست. 2

 و گیری جهت تواند می که حظاتیمال جمله از: سالمت علیه

 زا مخاطره احتمالی رفتارهای به نسبت گذاری پاسخ یها بایسته

 در باید قانونگذار که است ییها سیاست همانا شود، سبب را

 کند. رعایت سالمت علیه رفتارهای به نسبت پاسخ تعیین

 مواردی در سالمت ناقض رفتارهای به پاسخ کالن یها سیاست

 سیاستگذاری در مداری ایمنی پیشگیرانه، رویکرد لزوم قبیل از

 تأمین حمایتی اقدامات اتخاذ در چندنهادی مشارکت اهمیت و

 شدن اجرایی با و شوند می خالصه شهروندان سالمت کننده

 سالمت بر حق که بود معتقد تواند می ییها سیاست چنین

 کننده تبیین یها زنی گمانه شد. خواهد تأمین جامعه در (16)

 ضرورت سالمت، بر حق تأمین در ایران نامطلوب وضعیت

 و رویه بی واردات توزیع، تولید، از برخاسته خطرات با مقابله

 مختلف انواع در سالمتی به نسبت زا مخاطره محصوالت عرضه

 و سازد می دوچندان را ایران در بهداشتی و آشامیدنی خوردنی،

 نیز مقابله شیوه ترینمؤثر سالمت، بر حق اهمیت به نظر

 بهداشتی آرایشی محصوالت زیرا، هستند کیفری سازوکارهای

 کبدی، پوستی، صدمات و جسمی عوارض بروز موجب تقلبی

 های زخم پوست، آلرژی همچون مختلفی های بیماری و ریوی

 خطرناک مواد وجود همچنین شود. می سرطان حتی و پوستی

 آرایشی و بهداشتی محصوالت از مختلفی انواع در فراوان

 را دیدگان بزه از حقوقی کلی طور به یا کیفری حمایت ضرورت

 خطرناک ماده به توان می مثال عنوان به نماید. می مقتضی

 خطرات مختلف، تحقیقات بر بنا که داشت اشاره پارابن

 آورد. می بار به ها انسان سالمت بر را توجهی قابل زای سرطان

 کیفری یها پاسخ ترسیم در مؤثر مختلف یها جنبه به ادامه در

 شود. می اشاره انسان سالمت علیه زا مخاطره رفتارهای به نسبت
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 در پیشگیری ـ ایمنی واحد سیاست اتخاذ. 2-1

 در توجهی قابل گستره آمیز مخاطره رفتارهای :گذاری پاسخ

 هر ها آن ابعاد و دارند زیست محیط و شهروندان سالمت نقض

 ایمنی نقض دارند. مختلفی یمصادیق و ها جنبه شکلی، به یک

 تا استاندارد به ناظر مقررات نقش از مختلفی مصادیق قالب در

 از برداری بهره و حفاظت به ناظر مقررات چون نوینی یها حوزه

 واحدبودن رو این از دهد. می رخ کشور ژنتیکی منابع

 رفتار از نوع هر به نسبت کیفری غیر و کیفری سیاستگذاری

 و عقانیت به احترام و کارشناسی کار قالب در آمیز مخاطره

 سالمت علیه آمیز مخاطره رفتارهای است. مقتضی دیگر اصول

 سیاست از متفاوتی دامنه امنیت علیه آمیز مخاطره رفتارهای با

 و خوردنی موارد با رابطه در مثال عنوان به سازند. می اقتضا را

 بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، خوردنی، مواد قانون آشامیدنی

 اجرایی نامه آیین ،2 ماده یاجرای نامه ینیآ و 1900 مصوب

 قانون اجرایی نامه آیین ،19 ماده اصالح قانون ،1 و ١ ماده

 خوردنی، مواد قانون به ناظر همگی که 19 ماده اصالح

 ترین مهم جمله از ،هستند بهداشتی و آرایشی آشامیدنی،

 یها رویه برابر در دممر سالمت از حمایت به ناظر قانونی متون

 اولین است. آشامیدنی و خوردنی مواد برابر در سالمت ناقض

 کرده وضع را مفصلی مقررات جرائم این مورد در که قانونی

 «بهداشتی و آرایشی و آشامیدنی و خوردنی مواد  قانون است،

 این در را مجرمانه عنوان  ده از بیش که است 1900 مصوب

  تعزیرات قانون» در آن، از پس . است ساخته مطرح مورد

 خاصی فصل ،1902 مصوب « درمانی و بهداشتی امور حکومتی

 ،خوردنی مواد فروش و توزیع تولید، تعزیرات»  عنوان تحت

 اختصاص مواد این بیان  به « بهداشتی و آرایشی آشامیدنی،

 توان می را مواد این به مربوط جرائم کلی طور به . است یافته

 و تهیه مراحل به مربوط جرائم ـ1 کرد: تقسیم هگرو سه به 

 جرائم ـ2 بهداشتی؛ و آرایشی آشامیدنی،، خوردنی مواد تولید

 مربوط جرائم ـ9 مواد؛ این فروش و نگهداری ،توزیع به مربوط

 و آرایشی و آشامیدنی خوردنی مواد در مکارانه رقابت به

 ونهگ این به نسبت بندی دسته و نگرش نوع همین بهداشتی.

 واحد سیاست مقدمات ایجاد برای مهم عاملی خود جرائم

 بود. خواهد

 یها پاسخ بودن بازدارنده و مرتکبان از توانگیری .2-2

 بازدارندگی و توانگیری بُعد دو همزمان وجود لزوم کیفری:

 سالمت به نسبت آمیز مخاطره جرائم در مهمی بحث که است

 کیفری یها پاسخ نوع که است این آن و شود می مطرح مردم

 ،شوند تعیین جرائم گونه این مجدد تکرار عدم منظور به باید

 بیمارشدن یا باختن جان قیمت به تواند می تکراری هر زیرا

 گونه این این در بنابراین شود. جامعه در بسیاری اشخاص

 سنتی رویکرد و نگاه شوند، می انگاری جرم که رفتارهایی

 نوع و است منتفی آن جددم ارتکاب صورت در جرم تشدید

 گونه هیچ مجال که شوند انتخاب ای گونه به باید ها پاسخ

 رفتارهای از نوع کدام در اینکه نباشد. فراهم تکراری

 با بازدارندگی و توانگیری انسان سالمت به ناظر آمیز مخاطره

 نکته است. مهمی بحث خود ،شود می محقق مجازاتی نوع چه

 کیفری قانونگذار دغدغه تنها نباید یتوانگیر که است این مهم

 تحقق جهت در تالش به باید آن عرض در بلکه شود، تلقی

 مخاطرات یا و محقق مخاطرات جبران چون ییها سیاست

 قانونگذار متعددی مصادیق در گیرد. قرار نظر مد نیز احتمالی

 توجه مرتکب حذف حتی و بازدارندگی و توانگیری بر صرفاً

 نظر ملحوظ دیگر یها دغدغه و وصف نکهآ بی است، نموده

 قالب در و 1912 ق.م.ا 2١0 ماده در نمونه، عنوان به باشد.

 خطرناک و میکروبی و سمی مواد پخش االرض، فی افساد جرم

 کشور، عمومی نظم در شدید اخالل موجب که صورتی در

 یا افراد جسمانی تمامیت به عمده خسارت ورود یا ناامنی

 این غیر در و اعدام مجازات شود صوصیخ و عمومی اموال

 دارد. دنبال به را شش یا پنج درجه تعزیری حبس صورت

 از حمایت نداشتن محوریت و توانگیری بر صرف تأکید

 ایراد قابل قانونی لحاظ به مجازات، نوع دو هر در دیدگان بزه

 و آرایشی و آشامیدنی و خوردنی مواد  قانون 2 ماده در یا است

 مجازات صرفاًـ  شود می بحث ادامه درـ  که نیز  1900 بهداشتی

 بودنآمیز مخاطره چنانچه بنابراین است. شده لحاظ حبس

 ضمیمه صورت این در گردد، منتهی نتیجه یک وقوع به رفتار
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 غیر در ،دارد ضرورت کیفری پاسخ آن به جبرانی رویکرد شدن

 تاررف نوع مانند شرایطی لحاظ با محض توانگیری صورت، این

  است. تأکید مورد افتراقی توانگیری اتخاذ و

 کیفری: پاسخ تعیین در حاکم رویکرد بودن جبرانی .2-3

 رفتارهای بر مبتنی جرائم از برخی تحقق که رسد می نظر به

 مصرف سالمت علیه جرائم چون مصادیقی در آمیز مخاطره

 این از و ای هسته جرائم زیست، محیط علیه جرائم کنندگان،

 باعث که هستند توجه قابل و مهم ای اندازه تا وقایع دست

 حقوق نیز و المللی بین کیفری حقوق مطالعات در است شده

 بر تأکید و (Healing) بخشی التیام یها جنبه داخلی کیفری

)که شامل، بازگردانی، دریافت غرامت و  خسارت جبران

 یبدیه گردد. برخوردار راهبردی اولویت از بخشی است( توان

(، Reparative Justice) جبرانی عدالت بر تأکید این که است

 در اما باشد، می شناسی دیده بزه مطالعات از مصداقی اگرچه

 نظر به که است نموده پیدا ای ویژه جایگاه مختلفی مهم جرائم

 به پاسخ بر مبتنی کیفری حقوق در آن جایگاه نگارندگان

 آمیز مخاطره انسان سالمت برای که ای مجرمانه رفتارهای

 باشد. می حیاتی و مهم بسیار ،هستند

 سازد، می مطرح را مهمی بحث مجال خود که مهمی مثال

 و محصوالت معرفی و تبلیغات ممنوعیت قانون از 1 ماده

 های رسانه در سالمت به رسان آسیب و مجاز غیر خدمات

 که است مجازی فضاهای و المللی بین و داخلی جمعی ارتباط

 کننده مصرف به که صورتی در» آن، انتهایی قسمت وجبم به

 برابر پنج تا دو معادل آن جبران بر عالوه شود وارد خسارتی

 اضافه مذکور مجازات به نقدی جزای عنوان به وارده خسارت

 بودن جبرانی اوالً که دارد بحث قابلیت حیث این از «.شود می

 ؛آن؟ برابر ینچند اینکه یا و باشد وارده خسارت معادل باید

 در نقدی جزای کننده لزائ تواند می خسارت جبران تعیین ثانیاً

 شامل تواند می را ییها حوزه چه جبران ثالثاً ؛باشد؟ دولت حق

 تحقیقات مقتضی و مبنایی بسیار خود مباحث این شود؟

 سالمت با رابطه در توان می مختصر طور به اما ،است مفصلی

 به تعیین خسارت جبران منطق اوالً نمود. نظر اظهار ها انسان

 مشمول باید آن از بیشتر معادل و است وارده خسارت حد

 و مادی یها زیان به مقررات در که باشد مشخصی عنوان

قانون  10)ماده  گردد می تعبیر الحصول ممکن منافع و معنوی

 یها هزینه به تعبیر نیز گاه ،(ش. 1912آیین دادرسی کیفری 

 از بیش مبلغی به حکم برای مستندی واندت می نیز درمان

 چندین خسارت مبلغ اینکه لذا ،گردد تلقی وارده خسارت

 نظر به ثانیاً ؛است وجاهت فاقد کلیت، این با باشد، برابر

 خسارت جبران به حکم که حالتی در نقدی جزای که رسد می

 یکسو از حالت، این در زیرا نیست، منطقی ،شود می صادر الزاماً

 از است، سنگین بسیار نقدی جزای همراه به حبس لاعما

 به خصوصی جنبه نوعی ملموس خسارت داشتن دیگر سوی

ه ب چالشی و مشکل حالت این در اینکه عالوه به دهد، می جرم

 جبران یا باشد مقدم نقدی جزای آیا که آمد خواهد وجود

 را دو هر تکافوی کار بزه اموال که فرضی در هم آن خسارت،

 جبران که باشد این تر منطقی شاید نیز ثالثاً ؛باشد هنداشت

 این در تا نماید تعیین را جبران یها حوزه برابر چند خسارت

 نمود. توجیه را آن بتوان صورت

 کشاورزی محصوالت در ژنتیکی تغییر با کیفری مقابله اهمیت

 باعث مختلف ابعاد در زیرا است، برخوردار بسیاری اهمیت از

 مصوب زیستی ایمنی قانون گردد. می انسان به خسارت ورود

 ایمنی پروتکل 22 ماده راستای در و 0 ماده در نیز 19١١

 خسارت جبران لزوم از است رسیده تصویب به کارتاهنا زیستی

 اجرایی یها دستگاه از یک هر که صورتی در» گوید می سخن

 حقوقی یا و حقیقی اشخاص اقدامات خصوص در صالح ذی

 قانون این مفاد از تخطی جدید زیستی فناوری ینهزم در فعال

 شخص مجوز موقت تعلیق ضمن مکلفند نمایند، مشاهده

 صالح ذی مرجع به قضایی رسیدگی برای را مراتب خاطی،

 ها پرونده این است موظف قضایی مرجع نمایند. ارجاع قضایی

 صورت در نماید. رسیدگی العاده فوق یا و ویژه فرصت در را

 تضییع موجبات تخلف، اگر قضایی، مرجع توسط لفاتتخ تأیید

 سایر به را خساراتی یا و نموده فراهم را اشخاص سایر حقوق

 به متخلف شخص باشد، نموده وارد بوم زیست یا و اشخاص

 بار برای تکرار صورت در و شده محکوم وارده خسارات جبران

 خسارات برابر دو پرداخت به خسارت جبران بر عالوه دوم،

 صادره مجوزهای کلیه و محکوم نقدی جزای صورت به وارده
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 خواهد عمل به ممانعت وی اجرایی یها فعالیت از و باطل قبلی

 و ملی موجود مختلف مصادیق همین مالک با بنابراین «.آمد

 رفتار نوع به نگاهی با را خسارت جبران توان می فراملی،

 میان اشتراک با یا و انکار بزه یا ها دولت عهده بر ،آمیز مخاطره

 و ها ریسک نوع به بسته که تعبیر این با داد. قرار ها آن

 تشدید یا وقوع در ها دولت چنانچه ،آمیز مخاطره یها وضعیت

 ها دولت همان عهده بر نیز آن جبران باشند، داشته نقش آن

 وی بر متناسب یها مجازات کار بزه شخص بر و گیرد قرار

 کار بزه بر تکلیف با صورت، این غیر در اما گردد، تحمیل

 (.11) نمود مشخص را نظر مورد وضعیت

 نیز مواردی در که یافت چنین توان می دیگر مثال قالب در

 پاسخ صرفاً و است ننموده خسارت جبران به توجهی قانونگذار

 ماده بر عالوه راستا همین در ،داده قرار توجه مورد را کیفری

 با رابطه در 1912 مصوب ارز و االک قاچاق با مبارزه قانون 22

 عنوان تحت بهداشتی و آرایشی خطرزای اقالم این قاچاق

 مواد  قانون 2 ماده از چهارم بند قالب در ممنوع، کاالی

 دیگر  1900 بهداشتی و آرایشی و آشامیدنی و خوردنی

 در» ماده این موجب به اند. شده انگاری جرم مرتبط مصادیق

 نقص موجب آرایشی یا بهداشتی مواد مصرف که صورتی

 میزان به توجه با مرتکب مجازات شود، منظر کراهت یا زیبایی

 و بود خواهد ای جنحه حبس سال  سه تا یک کراهت، یا نقص

 با آن کننده مخلوط یا و کننده تهیه یا سازنده مورد، این در

 سال ده تا سال دو از دو درجه جنایی حبس به خارجی، مواد

البته الزم به ذکر است که به موجب ماده  ،«شد دخواه  محکوم

  1900مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی  قانون 0

در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و »

دادگاه مرتکب را  ،به حد غیر مجاز باشد بهداشتی مواد سمی

 2ماده  های مذکور در حداکثر مجازات  بر حسب مورد به

 ،جرمی چنین در که است ذکر به الزم «.محکوم خواهد نمود

 پاسخ این اما باشد، داشته بازدارندگی تواند می حبس اگرچه

 ماده  قالب در گیرد. نمی قرار دیده بزه شخص قبول مورد لزوماً

 کلی طور به و احتیاطی بی مصادیق اخیرالذکر قانون 0

 امر این و اند فتهگر قرار مجازات مشول نیز عمد غیر رفتارهای

 مصادیق به قانونگذار توجه بر مهمی بسیار تأکید خود

 حال در است. عمدی غیر قالب در ولو آمیز مخاطره رفتارهای

 شده مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون به توجه با حاضر

 فقط بهداشتی، و آرایشی آشامیدنی، خوردنی، مواد 10 ماده و

 با اصالت کنترل برچسب دارای تیبهداش و آرایشی کاالهای

اصالحات  باشند. می تأیید مورد دارو و غذا سازمان آرم

قابل پیشنهاد  های فوق متعددی که در رابطه با این مقرره

بودن به ایجاد کراهت منظر و نقص ، از جمله اینکه مقیداست

اصولی اقالم  تواند تنها شرط مجازات تولیدات غیر زیبایی نمی

بینی مطلق  رسد که پیش گردد و به نظر می آرایشی تلقی

 ،ای منتهی نگردد اصولی ولو اینکه به نتیجه تولیدات غیر

آمیز در جامعه قابل  های مخاطره لفهؤتواند در راستای م می

پیشنهاد باشد. به همین دلیل تفکیک موارد عدم منتهی به 

های  تواند بر وظیفه مهم سازمان نتیجه از سایر موارد می

 .الح بر کشف اقالم مربوطه قبل از مصرف تأکید نمایدص ذی

: سالمت علیه جرائم به کیفری یها پاسخ شناسی گونه. 3

 رفتارهای و جرائم به نسبت جنایی یها پدیده جامع کنترل

 سالمت و زیست محیط و شهروندان سالمت علیه زا مخاطره

 مختلف یها گونه جامعیت، منظور به بایستی کنندگان، مصرف

 یها پاسخ کنار در کند. بینی پیش کیفری مقررات در را سخپا

 یها پاسخ مالی، کیفر و آزادی سالب مختلف انواع با کیفری

 لذا ،دارد توجهی قابل جایگاه نیز مدار اخطار و اداری

 یها پاسخ عرض در (12) متناسب کیفری غیر یگذار پاسخ

 سالمت و ایمنی به ناظر ناییج سیاست تواند می کیفری،

  نماید. تأمین را خود ابعاد در جامعه

 با حبس، مجازات :آمیز مخاطره رفتار مرتکب حبس. 3-1

 نوعی جهت در تالش و محدودکننده طردکننده، کارکردهای

 و اولین ،جرائم انواع به نسبت ان،کار بزه درمان و اصالح

 نیز سالمت علیه جرائم رو این از است. مجازات پرکاربردترین

 از فارغ است. گرفته قرار قانونگذاران استقبال مورد مجازات این

 و شدت ارزیابی قبیل از حبس، کیفر به ناظر مختلف مباحث

 به کیفر این که است این اینجا در مهم بحث (،16) آن قطعیت

 آیا و گردد می توجیه سالمت علیه جرائم به نسبت دلیل چه
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 یا نمود هاستفاد حبس کیفر از جرائم گونه این تمام در باید

 جمع در تواند می مصادیقی چه در مجازات این اینکه یا خیر؟

 و رود کاره ب سالمت علیه جرائم به ناظر یها مجازات سایر با

 معیار بحث لذا باشد؟ جرائم این مجازات تنها باید موارد چه در

 این در مرتبط مقررات از برخی تحلیل و قسمت این در مدار

جمله معیارهای مهم تعیین این امر از  .است نظر مورد قسمت

 جرائمآمیز در رابطه با حبس این  های ارفاق است که مجازات

علیه سالمت قابلیت کاربرد دارد یا خیر؟ در راستای این 

عمدی سیاست کیفری  یافته رفتارهای غیر مصادیق گسترش

های  دهی مبتنی بر عفو و سیاست جهت قضایی ایران عموماً

پیشه ساخته است،  جرائمرا نسبت به این  آمیز کیفری ارفاق

رسد این رفتارهای نتایج  این در حالی است که به نظر می

 عمدی به دنبال دارند. جرائمزیانبارتری را در مقایسه با 

 بهداشتی و آرایشی و آشامیدنی و خوردنی مواد قانون در

 به چنانچه را 1 ماده در مقرر رفتارهای وقوع 1900 مصوب

 مجازات دارای ،گردد منتهی 2 ماده در مقرر لفمخت نتایج

 این 2 ماده تبصره به توجه با لذا ،است دانشته تأدیبی حبس

 تلقی مجرمانه مصادیق تمام اصلی مجازات حبس کیفر قانون،

 تبلیغات ممنوعیت قانون 1 ماده در آزادی سلب است. شده

 ارائه به نسبت هم آن 1912 مصوب رسان آسیب کاالهای

 دارای مختلف کاالهای مصرف در مؤثر نادرست تاطالعا

 توزیع منطق در دیگری مهمی مباحث از خود آسیب احتمال

  (.1) کند می حکایت آمیز مخاطره رفتارهایی به نسبت حبس

 استاندارد نظام توسعه و تقویت قانون توان می دیگر بُعدی در

 ارزیابی مورد حبس از شدید استفاده منظر از را 1910 مصوب

 استفاده حبس از مرتبه دوازده حدود قانون این در دارد. قرار

 موارد این اکثر کنار در عمدتاً که است حالی در این شود، می

 رسمیت به دو هر میان جمع امکان یا و نقدی جزای حبس

 موارد در قانونگذار که است حالی در این است. شده شناخته

 یک با بسح بینی پیش منطق همان آسیب، و خسارت وقوع

 برای حبس همان معادل مواردی در البته و شدیدتر درجه

 نگاهی با باید که یکسو از کند. می بینی پیش را احتمالی موارد

 حبس کیفر به توسل چرایی زدایی حبس یها سیاست به

 تمایز عدم که رسد می نظر به دیگر سوی از گردد، توجیه

 آسیب یجهنت دارای موارد و احتمالی موارد میان اساسی

 آسیب که مواردی در حبس اینکه عالوه به است. بوده مقتضی

 برطرف حبس با لزوماً مجدد وقوع احتمال شود، می واقع

 همان برای مجدد محاکمه چالش اینکه کنار در و گردد نمی

 بلکه آورد، می وجود به را دهی مجازات امکان عدم و رفتار

 است. بودهن نظر مد نتایج بر مبتنی مشخص بندی دسته

 از نامی هیچ پاک هوای قانون در که است آن دیگر جالب نکته

 که است حالی در این است، نشده برده حبس مجازات

 قابل شباهت قانون دو این رفتارهای احتمالی بودنآمیز مخاطره

 نقدی جزای از صرفاً قانون این در برعکس هبلک، دارند توجهی

 که یسؤال است. دهش متوسل آن به مرتبه سیزده حدودا و

 شده باعث منطقی چه که بود خواهد مهم بسیار آن به پاسخ

 رسمیت به استاندارد توسعه و تقویت قانون در حبس است

 زای مخاطره رفتار که پاک، هوای قانون در اما ،شود شناخته

 بینی پیش حبسی مجازات هیچ است گسترده و کالن نیز آن

 البته و ابهام با را قانون این هبازدارند کارکد امر این و شود نمی

 سازد؟ می حداقل
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 به پاسخ مقام در بایستی که ییها همؤلف ترین مهم از یکی

 که باشد می نکته این گردد، مشخص سالمت علیه جرائم

 جرائم در نقدی جزای به نسبت را رویکردی چه باید قانونگذار

 بودن جامع آن موجب به بتواند و نماید اتخاذ سالمت یهعل

 یها مجازات جمله از کلی طور به سازد. تضمین را خود رویکرد

 ناشی اموال امحای و اموال مصادره و ضبط نقدی، جزای مالی،

 قالب این در ست.ها انسان سالمت برای خطر متضمن جرم از

 وضع اعاده نوعی مالی یها مجازات تالش که رسد می نظر به

 ندارد. وجود سالمت علیه جرم آن در که است سابقی حالت به

 جامعه خسارت جبران نوعی مالی یها مجازات این، بر عالوه

 وارد خاصی شخص به خسارتی که مواردی در و باشد می نیز

 لذا ،کنند پیدا موضوعیت توانند می ها مجازات این باشد، نشده

 ترین مهم که رسد می نظر به ،اه مجازات این اهداف به توجه با

 تشکیل مالی یها مجازات همین را جرائم این در مجازات

 بود. خواهد دلیل و توجیه نیازمند ها آن از عدول و دهند می
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 قراردادی جرائم انگاری جرم افزایش به توجه با اینکه دیگر نکته

 متضمن قوانین از بسیاری رو همین از ،آمیز مخاطره جوامع در

 ،هستند خسارات جبران و ترمیم درصدد قراردادی جرائم

 بُعد به توجه قالب در آمیز مخاطره کیفری حقوق و آیند میبر

 قوانین که است ذکر به الزم گردد. می تشکیل خسارت جبران

 مصرف کیفری حقوق جمله از مختلفی یها حوزه در جبرانی،

 کاهش راستای در ...و زیست محیط کیفری حقوق کنندگان،

 ایران کیفری حقوق در امر این آیند. برمی دیدگان بزه لماتتأ

 کنندگان، مصرف از حمایت قانون در که است مصادیقی واجد

 ویژهه ب ،19١0 خودرو کنندگان مصرف حقوق از حمایت قانون

 کنندگان مصرف حقوق از حمایت قانون اجرایی نامه آیین در

 نظر به اما ،است جایگاه واجد 1911 فروردین در خودرو

 آن نتواند خصوص این در تقنینی پراکندگی که رسد می

 جامعه در جرائم قبال در نظر مورد افتراقی خسارت جبران

 از بسیاری اینکه عالوه به ،نماید تأمین را آمیز مخاطره

 خود باشد می متعددی دیدگان بزه دارای شک بی که ییها حوزه

 یها سیاست عملی تفاوتی بی یا و تقنینی خأل در کماکان

 برد. می رنج (ها بیمه جمله )از اجرایی قضایی،

 مصوب پاک هوای قانون 10 ماده موجب به مثال عنوان به

 از ناشی آلودگی بردن بین از یا کاهش که مواردی در» 1910

 به کارگاهی و عمومی  خدماتی،  معدنی، تولیدی، صنعتی، مراکز

 خطوط از خشیب یا تمام انتقال طریق از فقط سازمان تشخیص

 پذیر امکان مناسب نقاط  به ها آن اماکن یا تأسیسات یا تولید

 سالمت مسکونی مناطق در مذکور مراکز فعالیت یا و باشد می

 واحد مدیران و مالکان بیاندازد، خطر  به را مناطق آن ساکنان

 انتقال به نسبت انتقال، طرح در شده تعیین مهلت در موظفند

 به ماده این مفاد از مستنکف نند.ک اقدام مربوطه واحد

 ناخالص  ساالنه درآمد درصد 9 معادل نقدی جزای پرداخت

 ترین مترقی از یکی ماده این «.شود می محکوم واحد همان

 رفتار آن، موجب به که دهد می نشان با قانونگذار رویکردهای

 جای به خسارت بر مبنی ای نتیجه هنوز که یآمیز مخاطره

 تنها این و گیرد می قرار نقدی جزای وضوعم است، نگذارده

 نشانگر طرفی از بود. خواهد انتقال کنار در رفتار این مجازات

 ها شرکت سوی از سالمت علیه جرائم عمده که است این

 سیاست باید ها آن مجازات راستای در و یاید می ارتکاب

تنها ضرورت توجه  نه و کرد اتخاذ قبولی قابل و منطقی

آمیز شرکتی را توجیه  به مصادیق رفتارهای مخاطرهجانبه  همه

سازد، بلکه عالوه بر آن الزم است که در این راستا به  می

زدن به  ها در دامن شکلی جامع، تمام مصادیقی که شرکت

 فنی مباحث مضافاً ،نظر قرار گیرند مد ،ثر هستندؤا مه آن

 چه نقدی جزای این از جمله اینکه ،است طرح قابل دیگری

 شده تعیین درصدسه  ماده اخیرالذکر در چرا و باشد یزانم

 این اشاره قابل نکته تنها و است مفصل بحث نیازمند است،

 اتخاذ یکسانی رویکرد باید نیز دیگر مصادیق سایر در که است

 باید دریافتی نقدی جزای که است این دیگر نکته شود.

 جبران جهت در آن از و باشد داشته مشخصی سرنوشت

 یها آسیب دیگر یا و منطقه آن دیدگان بزه آینده یها سارتخ

 این در ها بیمه همکاری امکان دیگر بحث رود. کاره ب احتمالی

 در را مختلفی یها چالش تواند می نکته این است. ها مجازات

 به آنکه مختصر اما ،کند ایجاد مجازات بودن شخصی اصل قالب

 و ها بیمه طمشرو ورود ها انسان سالمت اهمیت دلیل

 جمله از ،بیمه قراردهای در مسئولیت دامنه بودن مشخص

 .گردد قلمداد می بحث این در مهم مقدمات

 آمیز مخاطره رفتارهای با مرتبط مقررات از دیگر برخی

 نحوه در را نوینی رویکردهای گذاری پاسخ لحاظ به احتمالی

 جزای شدن ضمیمه اند. نموده اتخاذ نقدی جزای بینی پیش

 قانون 1 ماده در تبلیغات از خسارت تحقق صورت در قدین

 تواند می 1912 مصوب رسان آسیب کاالهای تبلیغات ممنوعیت

 به توسل در قانونگذار توجه قابل بسیار گیری جهت بخش الهام

 برای عاملی یکسو از خسارت وقوع لذا ،باشد نقدی جزای

 هاییدرآمد چنین میزان چه تا آنکه حال است، دولت درآمد

 در دیگر مضر احتماالً تبلیغات به پیشگیرانه یها پاسخ در

 جرائم به دهی پاسخ در مهم جایگاهی ،گردد می مصرف آینده

 قانون 1 ماده در دارد. آمیز مخاطره احتمالی رفتار بر مبتنی

 برای گانه سه تکالیف تفکیک به 191١ مصوب خاک از حفاظت

 ملی سازمان و اورزیکش جهاد وزارت بهداشت، وزارت نهادهای
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 است. نموده مقرر خاک حاصلخیزی حفظ جهت در استاندارد

 ها دستورالعمل رعایت عدم» ماده این تبصره موجب به نهایت در

 و خسارت جبران و است شده دانسته جرم ماده این مقررات و

 در است. شده تعیین کاال ارزش برابر دو معادل نقدی جزای

 صورت در انسان سالمت برای دیدته داشتن ماده از «ج» بند

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت برای مقرر تکالیف عیات عدم

 ها مجازات این موضوع رفتارهای این جمله از ،(19) پزشکی

 اجرایی ضمانت عنوان به نقدی جزای قانون این در بود. خواهد

 در دیگر تعبیر به است. شده تعیین خسارت جبران عدم برای

 گویی جبران این است، جبران به موظف خصش که مواردی

 آن برای اقدام عدم که است شده تلقی کیفری غیر محکومیت

 شود. می خسارت جبران و نقدی جزای به توسل باعث خود

 یها مجازات کنار در گاهی :اخطارمدار و اداری یها پاسخ. 3-3

 گاه و اداری ماهیتاً دستورهای از برخی اتخاذ مختلف،

 تهدید را شهروندان سالمت که رفتارهایی با واندت اخطارگونه

 فعالیت ادامه اوالً زیرا کند، پیدا بیشتری تناسب کند می

 و رفتارها اصالح ثانیاً ؛سازد می معلق و متوقف را آمیز مخاطره

 امحای به نسبت همچنین دارد. پی در را ها آن وقوع کاهش

 آید. عمل به هویژ اقدام اداری دستور مدد به وجودآمدهه ب آثار

 به نسبت اقدام پاک هوای قانون از 10 ماده در مثال عنوان به

 دیگر مثال است. اداری پاسخ و اقدام یک مربوطه واحد انتقال

 توسعه و تقویت قانون 02 ماده کمیسیون که است اقداماتی

 کاهش در توجهی قابل نقش که نماید می اتخاذ استاندارد نظام

 تولیدی واحد تعطیل دارد. انسان سالمت به نسبت مخاطرات

 بهسازی به الزام بازار، سطح از محصول آوری جمع خدماتی، یا

 اداری یها پاسخ مصداق جمله از ،کاال امحای و فروش اصالح، و

 و دستورها که است اشاره به الزم جا همین در شوند. می تلقی

 لقب و باشند ای پیشگیرانه عامل خود توانند می اداری اقدامات

 عنوان به دهند. رخ استانداردها از برخی مدد به و جرم وقوع از

 و کرده پیدا گیری چشم رشد غذایی مواد تولید صنعت در مثال

 مواد تولیدات، این از کدام هر در ایمنی تقویت قالب در و است

 کیفیت ها، آن نبود که گیرد می قرار استفاده مورد مختلفی

 خطرات ها، آن در استاندارد یرغ میزان حتی یا و ها آن پایین

، آورند می وجوده ب جامعه مردم سالمت برای را باالیی بسیار

 و غذایی مواد تولیدکننده یها شرکت سریع اعالم لذا

 اداری اقدام یک بازار سطح از رسان آسیب تولیدات وریآ جمع

 قاطعانه، قانونی مقابله رو همین از شود. می محسوب انتظامی

 حال جامعه آن فقدان و الزم بسیار ها پدیده این اب جامع و فنی

 ایاالت قوانین مثال عنوان به ساخت. خواهد پرخطر را حاضر

 و تحوالت کنسروشده غذاهای ایمنی از اطمینان برای متحده

 سازمان ،11١2 سال در است. داشته ای ارزنده بسیار توجهات

 (USFDA) متحده ایاالت دارویی و غذایی مواد بر نظارت

 که غذایی مواد فراوری واحدهای ثبت الزام بر مبنی را قوانینی

 نفوذ قابل غیر دربسته ظروف در را پایین اسیدیته با محصوالت

 تا شدند ملزم واحدها این کرد. تنظیم ،کنند می بندی بسته

 شده تعیین برنامه اساس بر را محصوالت حرارتی فرایندهای

 متحده ایاالت دارویی و غذایی مواد بر نظارت سازمان توسط

 برای بازار در عرضه از قبل غذایی، مواد از دسته این برای

 در تولیدکنندگان برای قوانین این نمایند. اجرا مصرف و فروش

 بازارهای در را محصوالتشان که کشورهایی و متحده ایاالت

 رسانند. می فروش به متحده ایاالت

 و آمیزشی های بیماری از جلوگیری طرز قانون 12 ماده 

 از توجهی قبل مصداق 1926 مصوب واگیردار های بیماری

 موجب به دارد. دربر را آور الزام و اخطارمحور شفاهی یها پاسخ

 بیماری به مبتال که کسی وجود به بهداری هرگاه» ماده این

 مقتضی وسائل به تواند می یافت اطالع ،است واگیر آمیزشی

 صورت در و نه یا باشد می رماند مشغول بیمار که کند بازجویی

 به مقرر مهلت ظرف در بیمار اگر تا بنماید الزم اخطار لزوم

 جایگاه رفتار این «.نماید درمان به الزام را او نپرداخت درمان

 به و دارد خطرزا بیماری از ؤممل کنونی جامعه در توجهی قابل

 نآ بینی پیش به اقدام نوینی شکل به توان می که رسد می نظر

 یها مجازات وضع و آمیز مخاطره احتمالی رفتارهای ضمن در

 ،دارد اجراها ضمانت این اجرای بر صحیح نظارت و مند نظام

 پاسخ آن از تخلف ماده، این در اخطار و الزام وجود رغم به زیرا

 نحو این توان می دلیل همین به و است نشده مشخص شفاهی

 دانست. مؤثر غیر و نامطلوب را اجرا ضمانت بینی پیش از

 



 امیر ایرانی و همکار مدار به رفتارهای... دهی حقوق کیفری سالمت های پاسخ بایسته

 

 10 انجمن علمی حقوق پزشکی ایران است. به متعلق اثر، این انتشار حقوق تمامی 1041وهفتم،  مجله حقوق پزشکی، دوره شانزدهم، شماره پنجاه
 

 گیری نتیجه

 طیفی میان در آوربودن زیان و ها ریسک پراکنده و کالن تولید

 مفهوم در ایمنی و زیست محیط سالمت، همانند ها حوزه از

 سالمت علیه یها ریسک بودن کالن نهایت در همچنین و عام

 را کیفری یها پاسخ تواند می که است مهمی نگرش ،ها انسان

 مدار سالمت کیفری حقوق قانونگذاران و داده رقرا تأثیر تحت

 نهایت در سازد. رهنمون ها آن جامع یها پاسخ تدوین به را

 باشد عاملی اصولی یها پاسخ وضع با تواند می کیفری حقوق

 زندگی، به امید همانند ییها شاخص تقویت عین در که

 به را ایرانی جامعه میر، و مرگ یها نرخ کاهش و سالمتی

 راستای در نماید. تبدیل زندگی برای امن و ایمن نسبتاً مکانی

 تعیین در قانونگذار که است ممکن ارزشمند، اهداف این

 سازی پیاده در حیث، این از و برود خطار به متناسب کیفرهای

 لذا ،گردد رو به رو مختلفی یها چالش با افتراقی کیفرهای نوع

 اینکه و انسان سالمت علیه جرائم روزافزون اهمیت توجه با

 کرده پیدا مربوطه قوانین توصیب به روزافزون اقبال قانونگذار

 پاسخ تعیین به ناظر مهم یها بایسته بحث توان می است،

 چون مهمی اصول قالب، این در یافت. مهم بسیار را کیفری

 کیفرهای تعیین برای مشخص گیری جهت نوعی احتیاط اصل

 نیز کیفری یها پاسخ ،حیث این از و کنند می ایجاد مرتبط

 جرائم تکرار کاهش و بازدارندگی ایجاد با که هستند درصدد

 به و شده سابق حالت به وضع اعاده باعث انسان، سالمت علیه

 روزافزون تصویب ولی ،شوند ظاهر نیز کننده جبران نوعی

 پی در قانونگذار برای را متشتتی سیاست نباید مرتبط قوانین

 کارشناسی مطالعات به توجه بدون ها سخپا نوع و باشد داشته

 به رو این از گردند. تعیین محوری یتعقالن به توجه و شده

 جرائم به نسبت مشخص قانونی راهبرد ترسیم که رسد می نظر

 این که دارد ضرورت مختلف ابعاد در انسان سالمت علیه

 گردند: می بیان ذیل اصول در راهبرد

 سالمت علیه جرای برای کیفر تعیین از هدف اساساً اول: اصل

 دیگر لذا ،باشد وجودآمده هب یها خسارت جبران باید انسان

 و بخشی التیام نیست. اعمال قابل مجازات اولین حبس مجازات

 هدف ،آید می وجود هب خسارتی که حالتی در خسارت جبران

 است. اول

 و اصلی مجازات خسارت، تحقق عدم موارد در دوم: اصل

 نیز گاهی و است مختلف نقدی جزای و حبس میان ابتدایی

 مجرمانه رفتار اگر که تعبیر این به شوند. می اعمال مشترک

 وصول است، نداشته دنبال به خسارتی هنوز آمیز مخاطره

 در است. الزم آینده احتمالی یها خسارت برای نقدی جزای

 کننده توجیه تواند می رفتار آمیزبودن مخاطره شدت حالت این

 خسارتی نه که باشد نحوی به رفتار اگر اما باشد، حبس مجازات

 باشد، داشته پی در را خسارتی است ممکن آینده در نه و دارد

 رفتار بودنآمیز مخاطره شرط به حبس بر تأکید رسد می نظر به

 باشد. پیشنهاد قابل

 انتظامی ـ اداری یها پاسخ مرتبط، مصادیق تمام در سوم: اصل

 اداری دستورهای اتخاذ به که پاسخ ینا شوند. ضمیمه باید

 شوند انجام سرعت به باید شوند، می تعبیر جرائم این به نسبت

 کنند. کوتاهی نباید دهنده پاسخ اداری ـ قضایی نظام و

 

 نویسندگان مشارکت

، تدوین مقاله، ایده و موضوع و تعیین عنوانارائه  :ایرانی امیر

 ت.وری مطالب و منابع و تدوین فهرسآ جمع

 .: ویرایش مقاله و تکمیل منابعهدیه غالمرضایی آزاد

 تیمسئول و نموده تأیید و مطالعه را یینها نسخه سندگانینو

 ند.ا رفتهیپذ را پژوهش قبال در ییپاسخگو

 

 قدردانی و تشکر

 .است نشده ابراز

 

 منافع تضاد

 ،قیتحق با رابطه در را یاحتمال منافع تضاد گونه چیه سندگانینو

 .اند نکرده اعالم مقاله نیا انتشار و فیتأل
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 مالی تأمین

 برای مالی حمایت گونه هیچ که نمایند می اظهار نویسندگان

 .اند نکرده دریافت مقاله این انتشار و تألیف تحقیق،

 

 اخالقی مالحظات

 شامل ای کتابخانه مطالعه اخالقی یها هجنب حاضر پژوهش در

 است. شده ترعای امانتداری و صداقت متون، اصالت
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