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 انهصفگذاری منرویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف

 **زینب لکی حسین میرمحمد صادقی
 (19/8/99تاریخ پذیرش:  11/12/99)تاریخ دریافت: 

 چکيده
. در برخی اشکال شوندمسئولیّت کیفری می ةبا تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوز

ایی نیک ارجاع کیفری در باب شناسهای مختل  تکانگاری و کیفرگذاری، از گذر کاربست اقسام و گونهجرم

جرم، تعیین کیفر و همینین برگزیدن وص  و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری 

آمیز رفتار و همزیستی مسالمت ةبخشی به افراد در خصوص نحوشوند. آگاهییا غیرکیفری متعدّد ارجاع داده می

کارگیری ارجاع کیفری بدون رعایت قواعد، گذاری است؛ این هدف در پرتو بهاجتماعی یکی از اهداف قانون

های قانونگذاری تضعی  خواهد شد. در پژوهش حاضر، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که اصول و بایسته

ه چگذاری از گذر ارجاع کیفری به طور خاص، تابع گذاری جرایم به طور کلّی و وص قانونگذار در وص 

عیین کیفری است که همواره در ت ةگذاری منصفانه یکی از اصول بنیادین مداخلاصل یا اصولی است؟ اصل وص 

ند قانونگذاری مورد توجّه باشد تا کارکردهای وص  مجرمانه محقّق شوند و وان و وص  کیفری باید در فرایعن

فری منصفانه اطبین منتقل شود. بر این اساس، وص  کیبینانه به مخپیام سیاستگذاران جنایی به نحوی متناسب و واقع

بخش، حاوی اطّالعاتی باشد که ماهیّت اساسی خالف را کارگیری اسامی ساده و آگاهیوصفی است که با به

مفهومی  ةسان، ضمن بررسی گسترمنتقل کند و امکان بازنمایی غلط و سوء برداشت را به حداقل برساند. بدین

یند هنجارگذاری جنایی، این تکنیک در پرتو اصل های پرکاربرد در فراعنوان یکی از شیوه ارجاع کیفری به

 شود.تحلیلی ارزیابی می-توصیفی ةگذاری منصفانه به شیووص 

 گذاری منصفانه.واژگان کليدی: ارجاع کيفری، کيفرگذاری، هنجارگذاری جنايی، وصف
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 مقدّمه

گیرند. با پاسخ به برخی از رفتارهای بشر از ابزار کیفری بهره میها در راستای از دیرباز حکومت

ای از اصول و قواعد به نظم کشیده شده کیفری در قالب مجموعه ةگذر زمان، هرگونه مداخل

ضرورت محدود شده است. بدین ترتیب،  ةکارگیری حقوق کیفری در دایراست و به

از  ارتکابی و کیفرگذاری، مکلّ  به پیرویسیاستگذاران جنایی جهت پاسخ کیفری به عمل 

د. یکی از کننکارگیری ابزار جنایی را مطرح مییکسری اصول راهبردی هستند که معیارهای به

گذاری منصفانه است که دارای دو ترین اصول حاکم بر هنجارگذاری جنایی اصل وص مهم

اری انگگاه اصول و مبانی جرموجه تقنینی و قضایی است. در وجه نخست این موضوع از نظر

انونگذار ای که قپذیر بودن رفتار و عنوان مجرمانهشود و از این منظر باید میان سرزنشتحلیل می

ای حاکم باشد و تناسب میان عنوان و قبح بینانهبرای آن رفتار اتّخاذ کرده است ارتباط واقع

دادرسی و اهمیّت توجّه به آن توسّط  ةظر به مرحلاجتماعی رفتار برقرار باشد. در وجه دوّم که نا

نهادهای رسیدگی و تعقیب امر کیفری است، از منظر اصول دادرسی و ضرورت منصفانه بودن 

عنوان اتّهامی و محکومیّت مرتکب دارای اهمیّت است. از آنجایی که اصل بر آزادی و اباحه 

ای شهروندان مستلزم رعایت هحقوق و آزادی ةاست، هرگونه دخالت و ورود در حوز

ها و اصول حاکم بر مداخله است. در این میان، دخالت کیفری و ای از محدودیّتمجموعه

ها در حقوق و آزادی فردی، دولت ةکارگیری ابزار مجازات، به عنوان شدیدترین مداخلبه

 سازد.گذاری عادالنه و منصفانه را ضروری میوص 

گذاری منصفانه و ضرورت رعایت این اصل کمتر وجود اصل وص با این حال، چرایی   

مورد توجّه اندیشمندان حقوق کیفری قرار گرفته است و غالب نویسندگان با تحلیل و بررسی 

، امّا کنندانگاری رفتارها را بررسی میموضوع ایجاد جرم و ضرورت مجازات، صرفاً چرایی جرم

یل این اصل مهم به عنوان یکی از قواعد و اصول دخالت گذاری جرایم و تحلبه بحث عنوان

گذاری جرایم، شاهد پردازند. در همین رابطه، امروزه در باب وص ها نمیکیفری دولت

کارگیری عناوین جرایم کالسیک برای جرایم جدید هستیم؛ بر این اساس، قانونگذاران کیفری به
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ش جرم، از عناوین کمکی و از پی ةدهندعناصر تشکیلسازی جدید و مطابقت آن با به جای عنوان

الحاً به این کنند که اصطشده استفاده میانگاریگذاری و توصی  رفتار جرمشده برای نامتعیین

شود. مطابق این شیوه از قانونگذاری، با تعیین عناوین قدیمی، جرم گفته می« ارجاع کیفری»اقدام 

شود. حتّی آ ار حقوقی دیگر به عناوین کالسیک ارجاع داده می جدید از نظر وص ، کیفر و

این در حالی است که هر عنوان مجرمانه اطاّلعاتی را در خصوص عنصر مادی و روانی جرم، 

کند و پذیری رفتار و غیره به مخاطبین منتقل میمرتکب، قبح اجتماعی و میزان سرزنش ةانگیز

ه به تمامی قواعد حاکم بر دخالت کیفری و کارکردهای عنوان کارگیری ارجاع باید با توجّبه

 مجرمانه صورت پذیرد. 

ت، نخس ةشود. در شیوگذاری به دو شیوه انجام میارجاع کیفری در حقوق ایران در باب وص 

دارد که این رفتار به عنوان مثال جرم، مقرّر می ةدهندقانونگذار ضمن بیان عناصر تشکیل

و بدین ترتیب عنوان و ضمانت « کالهبردار است»و یا مرتکب « محسوب شده کالهبرداری»

شود. در روش دوّم، پس از تعیین ارکان ارجاع داده می« کالهبرداری»اجرای کیفری به جرم 

کند و رفتار جدید را در حکم استفاده می« در حکم»جرم، قانونگذار از اصطالح  ةدهندتشکیل

کند. نگارنده در پژوهش حاضر به دنبال شده  قلمداد مییش تعییناز پ ةیک رفتار مجرمان

ذاری جرایم گشناسی نظام قانونگذاری و پاسخ به این پرسش است که قانونگذار در وص آسیب

گذاری از گذر ارجاع کیفری به طور خاص، تابع چه اصل یا اصولی است؟ به طور کلّی و وص 

 ف ما پرداختن به این مسئله نیست که آیا نوع خاصّی از رفتار بایددر همین ابتدا باید گفت که هد

کنیم که زیرمجموعة خاصّی از مجرمانه شناخته شود یا خیر. ما بحث را با این فرض شروع می

ه چنین کنیم کرفتار وجود دارد که باید مجرمانه تلقّی شود. همینین، این سؤال را نیز مطرح می

 گذاری شود و به طور مشخّصبندی و وص بطی باید مشخّص، دستهرفتاری بر اساس چه ضوا

گذاری منصفانه در ارجاع کیفری چیست؟ ابتدا با تبیین مفهوم ضرورت رعایت اصل وص 

یش گذارانه بکیفری وص شوند. در این میان، ارجاع های آن شناسایی میکیفری، گونهارجاع

بندی جرایم ی خواهد شد. سپس، به بررسی مسائل نامگذاری و طبقهها تحلیل و ارزیاباز سایر گونه
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های ارجاع کیفری و سپس پردازیم. از این رو، در ابتدا مفهوم و گونهو اصول حاکم بر آن می

 گذاری کیفری منصفانه بررسی خواهند شد. گذارانه از منظر اصل وص ارجاع کیفری وص 

 ریشناسی ارجاع کيفمفهوم و گونه .1

 ةدهنددرک صحیح از یک موضوع و عبارت مستلزم آگاهی دقیق از معنا و مفهوم واژگان تشکیل

بندی اقسام مختل  ارجاع کیفری، متون قانونی و دسته ةآن موضوع است. همینین با مطالع

 بندی چندگانه طرح و بررسی کرد.توان انواع فنّ ارجاع را ذیل یک دستهمی

 مفهوم ارجاع کيفری .1-1

 اخذ شده است که« رجع» ةارجاع از ریش ةواژکلّی و اساسی است.  ةارجاع کیفری شامل دو مؤلّف

ی ارجاع به بازگردانیدن، چیزی را به سو ةبه بازگشت معنا شده است. در فرهنگ لغت پارسی، واژ

دهخدا، چیزی متوجّه گردانیدن، رجوع کردن امری، احاله و محوّل کردن کاری معنا شده است )

به معنای واگذاشتن کار یا « احاله» ةتوان به واژهای مرتبط با این کلمه میاز واژه(. 329: 8277

دیگری، از حالی به حال دیگر گشتن و محوّل کردن اشاره کرد. همینین، احاله  ةامری به عهد

: 8277کردن به ارجاع کردن، واگذاشتن، حواله دادن و حوالت کردن تعبیر شده است )دهخدا، 

( به فرستادن، حوالت، شخص ارجاعی و چیز ارجاعی referral(. در زبان انگلیسی، ارجاع )331

در تعری  ارجاع چنین آمده است: (. 8216: 8211شناس، سامعی، انتخابی، حقتعبیر شده است )

ارجاع از چیزی یا کسی به شخص یا سازمانی دیگر اقدامی است برای حواله دادن یا فرستادن 

یک شخص و یا سازمانی که مجاز و یا واجد شرایط بهتری برای رسیدگی کردن به آنها  آنها به

 .(Hornby, 2004: 1067است )

(. 296: 8211واژه کیفر نیز به جزا، پاداش و مکافات نیکی و بدی معنا شده است )معین، 

(. 291: 8211یاء نسبی است و منسوب به کیفر و جزایی است )معین،  ةکیفری شامل کیفر به اضاف

کیفری در اصطالحات حقوقی شامل موضوعات جزایی و لزوم تفکیک امور کیفری از امور  ةواژ
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کیفری برای کنار گذاشتن  ةحقوقی، اداری، انضباطی و غیره است. در پژوهش حاضر، واژ

تکنیک ارجاع در امور غیرکیفری آمده است و وجه افتراق ارجاع در قلمروهای مختل  حقوقی 

فهومی م ةدر ادبیّات حقوقی بدیع و نوین است و دارای گستر« ارجاع کیفری»کیب تراست. 

تری نسبت به اصطالحات مشابه است. در برخی متون از تکنیک ارجاع کیفری با عنوان وسیع

( 7: 8216کیفری )بشیریّه،  ة( یا حوال3371-3379: 8211ای )نجفی ابرندآبادی، کیفرهای احاله

کیفر زیرمجموعه و بخشی از فنّ ارجاع یا احاله  ةاست. در این تعاری ، احال سخن به میان آمده

گیرد، در حالی که آنیه از ارجاع کیفری مورد است که صرفاً ضمانت اجرای کیفری را دربر می

 های سنّتی و نوین ارجاع در امور کیفری است.نظر است تمامی اقسام و گونه

مع از ارجاع کیفری در مفهوم جدید ارائه نشده است. برای در متون حقوقی غالباً تعریفی جا

که  -یفری غیرک -در این شیوه قانونگذار به احاله به متنی دیگر »نمونه، چنین گفته شده است: 

همینین، (. 74: 8262مارتی، « )کندشود اکتفاء مینقض آن با ضمانت اجرای کیفری مجازات می

تر ای مقرّرات را که پیشگاهی قانونگذار پاره»شده است: در جایی دیگر ارجاع چنین تعری  

دهد و به جهت اینکه تکرار آن مقرّرات وضع کرده است به موارد و موضوعات مشابه سرایت می

کند دهد و بدین منظور اعالم میآور نباشد، طی عبارتی کوتاه به مقرّرات پیشین ارجاع میمالل

ر این الرعایه است. بنون و یا حکم مواد آن قانون در این موارد نیز الزمکه ترتیب مقرّر در فالن قا

ا در ر -الیه یعنی قانون مرجوع -کننده قانونی است که حکم قانون دیگر مبنا، قانون ارجاع

موضوعی معیّن پذیرفته و بی آنکه خود احکامی مکرّر و مشابه وضع کند، اشاره و ارجاع به قانون 

توان با عنوان تصویب اختصاری قانون یاد کرد و ا کافی دیده است. از این معنی میاخیرالذکر ر

 .(8262:839علی میرزایی، « )آن را از فنون قانونگذاری دانست

اند ندهکیفری خوا ةدر جایی دیگر واگذاری کیفر به قانونی دیگر توسّط قانونگذار را حوال 

نیز تعبیر شده است و در « ایروش مجازات احاله»ی به . از فنّ ارجاع کیفر(2: 8216بشیریّه، )

ای این است که قانونگذار جرایم جدیدی را مثل منظور از مجازات احاله»تعری  آمده است: 

ه کند و مجازات آنها را بجرایم مربوط به بورس اوراق بهادار، پولشویی، تطهیر و ... تعری  می
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این روش توسّط برخی از  (.3166: 8219ابرندآبادی، نجفی « )دهدقانونی دیگر احاله می

شود شده خوانده مییا کیفر ارجاع 3«کیفر ارجاعی» 8حقوقدانان کیفری از جمله ژان پرادل

(Pradel, 2012: 121) در تعاری  فوق، از ارجاع به عنوان یکی از فنون قانونگذاری یاد شده .

گیرد. ترتیب صرفاً یکی از اقسام ارجاع را دربر می کیفرگذاری است و بدین ةاست و ناظر به مرحل

گذاری از انگاری و پاسخقانونگذاری در امر جرم ةارجاع کیفری عبارت است از یک شیو

ارگیری عنوان کرهگذر واگذاشتن عنصر مادی یا کیفر به متن قانونی یا فراقانونی دیگر و یا به

در راستای واگرایی ارجاع کیفری از سایر مفاهیم  د.شده برای جرم جدیاز پیش تعیین ةمجرمان

مشابه الزم به ذکر است که در حقوق کیفری شکلی، ارجاع یا احاله استثناء بر قواعد حاکم بر 

شود. این در حالی است که ارجاع کیفری ناظر به عنصر صالحیّت مراجع قضایی محسوب می

یا ضمانت اجراء و وص  کیفری است که  ای برای تبیین عناصر جرمقانونی جرایم و شیوه

قانونگذاران بر اساس توجیهات مختل  و در راستای نیل به اهداف مورد نظر، این تکنیک را در 

 گیرند.کار میتقنینی نسبت به قوانین ماهوی به ةمرحل

اگرچه این مورد از لحاظ  2کار رفته است؛به 672 ةاحاله در ماد ةدر قانون مدنی نیز واژ

ساختاری و معنایی با ارجاع کیفری مشابهت دارد و در هر دو مورد دادرس به متنی دیگر ارجاع 

خصوصی  المللشود تا بر اساس آن نسبت به مسئله تصمیم بگیرد، احاله در حقوق بینداده می

صالحیّت سرزمینی، در صورت  ةخارج از مسائل و تعارضات کیفری است و مطابق با قاعد

در کشور ایران، قانون ایران بر تعقیب و دادرسی حاکم است و قواعد حلّ تعارض  ارتکاب جرم

ت؛ شود جزئی اسشوند. همینین، ارجاع کیفری که بر اساس آن کیفر ارجاع داده میمطرح نمی

الملل حقوق بین ةشود، امّا در احالبه عبارت دیگر، یک موضوع مشخّص ارجاع داده می

                                                      
1. Jean Pradel. 

2. Pénalité par référence. 

جلد اوّل این قانون یا بر طبق مواد  7 ةای که باید مطابق ماداگر قانون خارجه»دارد: قانون مدنی که مقرّر می 672 ة. مطابق ماد2

فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلّ  به رعایت این احاله نیست مگر آنکه احاله به قانون ایران 

 صورت وجود عاملی خارجی در یک دعوا، سازوکاری قانونی جهت تعیین قانون حاکم بر مسئله است.، احاله در «شده باشد
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تواند شامل موضوعات و شود و این قانون میر موضوع احاله داده میخصوصی، قانون حاکم ب

 مقرّرات متعدّد، گسترده و قواعد شکلی و ماهوی باشد. 

 های ارجاع کيفریبازشناسی گونه .1-۱

ینی جرم بامروزه به یاری تحوّالت تاریخی و تالش اندیشمندان حقوقی و فالسفه، در لزوم پیش

ودن جرم اصل قانونی ب»ردیدی وجود ندارد. آ ار این تحوّالت در قالب و کیفر توسّط قانونگذار ت

اند و در حال حاضر وجود عنصر قانونی و ضرورت استناد به متن قانونی تجلّی یافته« و مجازات

 ها باید مستند به مواد قانونیدارای مبانی استواری هستند. بر همین اساس، احکام و آرای دادگاه

 هایسازی، جزء اصول اساسی نظامستناد قانونی در حال حاضر از گذر اساسیباشند و لزوم ا

اجرای قانون و  ةشود. در مرحلشود و عدم رعایت آن باعث نقض حکم میکیفری محسوب می

ر کنار قانونی باید د ةمحکومیّت افراد، گاه استناد به یک ماده کافی است، ولی گاه چندین ماد

ا تجمیع حکم و ضمانت اجراء محقّق شود. از این رو، عنصر قانونی، بر یکدیگر قرار گیرند ت

  شود.اساس انسجام یا پراکندگی اجزاء، به عنصر قانونی منسجم و نامنسجم تقسیم می

قانونی  ةهرگاه برای تبیین جرم مرتکب و محکومیّت وی به اتّهام انتسابی استناد به یک ماد

عری ، نامند. مطابق با این تمی« عنصر قانونی منسجم»رمی را ضروری باشد، عنصر قانونی چنین ج

است. جرم  بینی کردهقانونگذار طی یک ماده، عنصر مادی، روانی، وص  کیفری و کیفر را پیش

گذاری کیفری طی یک ماده به صورت منسجم و واحد صورت انگاری،کیفرگذاری و وص 

ری ستناد به یک ماده توسّط کنشگران عدالت کیفگیرند و برای محکومیّت مرتکب به جرم، امی

قانونی باشد،  ةکند. هرگاه محکومیّت به ارتکاب جرم مستلزم استناد به بیش از یک مادکفایت می

است. در این نوع از عنصر قانونی، قانونگذار اجزای مختل  جرم و کیفر « عنصر قانونی نامنسجم»

در  و برخالف عنصر قانونی منسجم، تابعان حقوق کیفریکند بینی میرا به صورت پراکنده پیش

راستای آگاهی از رفتار مجرمانه و آ ار و تبعات حاکم بر آن، باید چندین ماده و یا متن قانونی را 

 بررسی کنند. 
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تاریخی ارجاع کیفری در قوانین ایران، عنصر قانونی نامنسجم که  ةپیشین ةاز این رو، با مطالع

ارجاع کیفری توسّط قانونگذار اشکالی مختل  به خود گرفته است ذیل  کاربست ةدر نتیج

ارجاع »در  8شود.بندی میگذارانه دستهانگارانه، کیفرگذارانه و وص بندی ارجاع جرمتقسیم

ها نامهانگاری در متون اداری مانند آیینشاهد تعدّد عنصر قانونی جرایم از گذر جرم« انگارانهجرم

ای نسبت قانون جرایم رایانه 38 ةینین ارجاع به متون شرعی و فقهی هستیم. برای مثال، مادو هم

ان دهندگهای دارای محتوای مجرمانه توسّط ارائهبه تعیین عنصر مادی جرم و لزوم پاالیش داده

خدمات دسترسی و نیز کیفرگذاری اقدام کرده است، امّا برای تعیین مصادیق و موضوعات 

 شود، از تکنیکبینی اینکه چه چیزی محتوای مجرمانه محسوب میای مجرمانه و پیشمحتو

ارجاع کیفری بهره جسته و تعیین مصادیق جرم را به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 

، قانونگذار با وجود 8263قانون مجازات اسالمی مصوّب  339 ةاحاله داده است. همینین، طبق ماد

ر ای را که در قانون ذکت جرایم حدّی در قوانین پس از انقالب، عناوین جرایم حدّیتعیین فهرس

قانون اساسی به متون فقهی ارجاع داده است. بدین ترتیب، جرایمی  897اند به استناد اصل نشده

اند، بدون آنکه در قانون مورد اشاره قرار که در سایر منابع غیرمدوّن حقوق کیفری ذکر شده

 گیرند. از این رو، از گذر ایناجرای قانون مورد استناد قرار می ةد، توسّط قاضی و در مرحلگیرن

 شود. انگاری و کیفرگذاری توسّط مقام قضایی انجام مینوع از ارجاع کیفری، جرم

کیفرگذاری نوع خاصّی از مجازات  ةانگاری، در مرحلقانونگذاران کیفری غالباً پس از جرم

نّ قانونگذار با تمسّک به ف« ارجاع کیفرگذارانه»کنند؛ این در حالی است که در میرا تعیین 

جرم در یک ماده، کیفر و ضمانت اجرای  ةانگاری و تعیین عناصر متشکّلارجاع، ضمن جرم

دهد و کنشگران عدالت کیفری و تابعان حقوق باید پس از کیفری را به متنی دیگر ارجاع می

 غور رفتار مجرمانه، آ ار و ضمانت اجرای جرم را در متنی دیگر جستجو  آگاهی از حدود و

 کنند.

                                                      
ارجاعات، در کنار عناصر جرم، کیفر نیز ممکن است ارجاع داده شود، امّا مالک  ةگانهای سهبندی. در هریک از تقسیم8

 شود.میبندی عنصری است که غالب است و ابتدائاً به ذهن متبادر تقسیم
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کردنی است و پژوهش پیرامون آن از منظر سوّم از ارجاع کیفری، که بسیار مهم و تأمّل ةگون

« رانهگذاارجاع کیفری وص »انگاری ضروری است، سیاست کیفری و اصول حاکم بر جرم

گذاری جرم، در راستای توصی  و اسم ةنگذار ضمن تبیین عناصر متشکّلاست. در این شیوه، قانو

کمکی  گیرد و جرم را به یک عنوانشده و کالسیک بهره میبرای رفتار، از عناوین از پیش تعیین

کند و آن را از منظر اصل گذارانه را تشریح میکند. نگارنده در ادامه ارجاع وص متّص  می

 کند.انه بررسی میگذاری منصفوص 

 تقنينی ةگذارانه؛ استعارارجاع کيفری وصف .1-۱-1

دارای فراز و نشیب بوده است،  8217تا  8311گذاری کیفری در قوانین مدوّن ایران از سال وص 

امّا پس از انقالب اسالمی و تحوّالت بنیادین در سیاست کیفری و راهبردهای مبارزه با جرایم، 

اساسی شده است. اضافه شدن عناوینی جدید نظیر محاربه  دچار تحوّالت گذاری جرایم نیزنعنوا

مفهومی و مصداقی عناوین  ةو افساد فی االرض، که ریشه در فقه جزایی دارند، در کنار توسع

 ای از این تحوّالت است.گذارانه، نمونهفوق در قالب ارجاع وص 

و استعاره، اقدام به  8فروض قانونی قانونگذار در فرآیند هنجارگذاری کیفری، با اتّخاذ

شده و مرجع احاله کند و جرم جدید را به جرایم از پیش تعیینگذاری برای جرایم میوص 

تکنیک و فنّی حقوقی است که حسب مورد در فرآیند وضع قانون و اِعمال »دهد. فرض قانونی می

 «های حقوقی مختل  بوده استنظام قانونگذاران و مجریان قانون در ةو اجرای آن مورد استفاد

کند و مفهومی را در عالم قانونگذار در ابتدا اصطالحی را جعل می (.874: 8211)دلشاد معارف، 

 شوند، در حالی کهاوّل توسّط شارع خلق می ةآورد؛ مفاهیم اصیل و عناوین درجحقوق پدید می

ای ی هستند که به نحوی مجازی و استعارههای قانوندوّم فرض قانونی و استعاره ةعناوین درج

 شمول ةدایر ةانگاری همان توسعموضوع در امر جرم ةدهند. توسعحکم موضوعی را توسعه می

                                                      
1. Legal fiction. 
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ادیق اوّل دارای مص ةپذیرد و عنوان اوّلیّه یا درجکارگیری فنّ ارجاع صورت میجرم است که با به

 شود. بیشتری می

یا  های قضایی. در استعارههای قانونی و استعارهنه هستند: استعارههای حقوقی دو گواستعاره

رش موضوع را گست ةکند و دامنفرض قانونی، قانونگذار امری را در حکم امری دیگر محسوب می

دهد. در استعاره یا فرض قضایی، این قاضی است که امری را در حکم امری دیگر تلقّی می

تبار، عفریجپرهیزند )اند میسان از اجرای قانونی که ناعادالنه دانستهکند و بدین ترتیب دادرمی

بیان متفاوت است، امّا مالک در همه جا یکی است  ةدر این نوع ارجاع، شیو (.812-868: 8261

تبار، عفریجموضوع ) ةو آن تصرّف اعتباری در موضوع است، یعنی توسعه از طریق گسترش دایر

ت: )ال ( شوند. نخسهای قانونی با الفاظ و ترکیبات گوناگونی شناسایی می. فرض(868: 8261

چهارم:  شود.)ب( است. سوّم: )ال ( )ب( محسوب می ةدوّم: )ال ( به منزل. در حکم )ب( است

ای از گذر تعیین . قانونگذار با یک دیدگاه توسعه(869: 8261تبار، جعفری)ال ( )ب( است )

رایم )به ویژه جرایمی که با کیفرهای حد ّی همراه باشند( را گسترش داده شمول ج ةوص ، دایر

ای برخوردار است و آ ار متعدّدی را است، در حالی که اتّخاذ وص  برای جرایم از اهمیّت ویژه

 به دنبال دارد.

 گذارانهصور ارجاع کيفری وصف .1-۱-۱

رایم مرجع برای جرایم جدید گذارانه از گذر کاربست فرض قانونی، عناوین جدر ارجاع وص 

شوند. تر میشوند و مرتکبان جرایم جدید متّص  به عناوین کیفری جرایم قدیمیکار گرفته میبه

این نوع از ارجاع عالوه بر جرایم عرفی نظیر کالهبرداری، خیانت در امانت، جعل و غیره در 

 شود.م میشمول جرایم حدّی نیز انجا ةدایر ةراستای حدانگاری و توسع

 ارجاع حکمی .1-۱-۱-1

ارجاع کیفری حکمی شامل ارجاعاتی است که طی آن قانونگذار یک رفتار مجرمانه را در حکم 

و  گذاریکند و ذهن خود را از تالش برای وص شده قلمداد میاز پیش تعیین ةرفتار مجرمان
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مطرح  «در حکم»الح سازد. هرگاه اصطشده فارغ میانگاریکیفرگذاری جدید برای رفتار جرم

شود، ما همواره با حمل یک گزاره یا کیفیّت بر گزاره یا کیفیّتی دیگر مواجه خواهیم بود. از می

پذیر جلوه دادن حکم یک کیفیّت یا نهاد توان گفت مفهوم این اصطالح همان تعمیماین رو، می

تعاملی میان آنها، تا حدودی  ةطیا گزاره بر مورد یا موارد مشابه است، چنانکه نظر به نوع راب

اند. تردیدی نیست که در چنین فرآیندی بالذّات با دو ماهیّت روبرو هستیم. سان پنداشته شدههم

شود ه میمنطقی نتیجه گرفت ةدر واقع، چون ابتدا به ساکن ترادف آنها منتفی است، در یک موازن

پنداری سانیّتی مختل  هستند، چنانکه هماستنادی مذکور بالذّات دارای ماه ةکه دو طرف رابط

دو ماهیّت دلیل بر یکی نبودن آنهاست؛ اگر غیر از این تصوّرکردنی بود، نیازی به جعل یک 

 (. 82: 8269موازی نبود )سلطانی بیگدلی، ةگزار

« مجرایم در حک»ها، در خصوص چیستی مفهوم انگاریکارگیری این اصطالح در جرمبا به

تعمیم آ ار و احکام جرم اصلی به فرعی محلّ مناقشه  ةشوند و گسترمتعدّدی طرح میسؤاالت 

است. وانگهی، در این میان آنیه به طور قطع صورت پذیرفته است تعیین عنوان جرم اصلی برای 

فرعی و اتّخاذ برچسب و نام جرم از روی جرم اصلی است. گرانیگاه قانونگذار در کاربست 

دیدی که در  ةشده، بسته به زاویانگاریری حکمی و تعیین نام برای رفتار جرمتکنیک ارجاع کیف

 تعری  جرم دارد متفاوت است. 

گذاری رفتار مجرمانه، بزهکار را در حکم مرتکب جرمی دیگر در باب وص نوع نخست: 

 ردید قانونگذا ةشود. گویی زاویکند و مرتکب زین پس بدان وص  خوانده میقلمداد می

رجاع کیفری این شیوه از ا ةکیفری در توصی  رفتار مجرمانه به سمت مرتکبان جرایم است. سابق

هر کس از سفید مهری که به او »گردد: برمی 8294قانون مجازات عمومی مصوّب  349 ةبه ماد

 تسپرده شده سوء استفاده کرده از روی تقلّب انتقال یا برائت ذمّه یا چیز دیگری که موجب خسار

صاحب امضا یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به حبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد شد 

غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود و اگر سفید مهر به او  ةو ممکن است به تأدیّ
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 8«.بوده و مجازات آن را خواهد داشت در حکم جاعلسپرده نشده و خود او به دست آورده باشد، 

در تمام موارد مذکوره هرگاه حریق اسباب »دارد: قانون مجازات عمومی نیز مقرّر می 312 ةدما

هالک نفس شود مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و اگر در 

گذاری و تعیین عنوان برای رفتارهای وص «. است در حکم قاتلهالک نفس قاصد بوده باشد 

ر که بیان شد ناظر به بزهکار بوده است و گرانیگاه تعری  قانونی جرم فاعل آن بوده فوق همانطو

اند. است. در قوانین پس از انقالب، عناوین در حکم محاربه و مفسد فی االرض پرکاربرد بوده

همکاری و معاونت با عناصر جاسوس برای مخفی نمودن و پناه دادن به آنها، اگر برای مثال، 

قانون مجازات  88 ةماد ةاسالم گردد، طبق تبصر ةد و اخاللی در نظام و یا شکست جبهموجب افسا

قانونگذار در یکی از  ، در حکم محاربه است. همینین،8278جرایم نیروهای مسلّح مصوّب 

از  - 8269الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب  -جدیدترین اقدامات تقنینی 

سخن  «در حکم مفسد فی االرض»ناظر به بزهکار، در قالب وص   ةگذارانارجاع کیفری وص 

 به میان آورده است.

در این فن، قانونگذار در مقام تعری  جرم، با تمرکز بر رفتار مجرمانه، رفتار مرتکب نوع دوّم: 

ع نو کند. تفاوت اینگذاری کیفری میکند و اقدام به وص را در حکم جرمی دیگر تلقّی می

نظر رفتار ای که از ماز ارجاع با ارجاع ناظر به بزهکار در تمرکز قانونگذار بر رفتار است، به گونه

کاربست این نوع از ارجاع به قانون مجازات  ةپردازد. تاریخیگذاری میو عنصر مادی به وص 

این قانون،  3 ةدگردد؛ در ما( برمی8297کنند )مصوّب اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می

اشخاصی که به عنوان  الث در دعوایی وارد شده یا به »تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با 

ی نماید و دعو ةعنوان شخص  الث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقام

                                                      
بهمن  81قانون مطبوعات مصوّب  36 ةبرای اوّلین بار به ماد در حکم در راستای تکنیک ارجاع کیفری، ةکارگیری واژ. به8

 37 ةدر ماد«. است 37 ةو تشویق و تحریک اهل نظام به نافرمانی و انقیاد احکام نظامی در حکم ماد»)...( گردد: برمی 8319

حریص و تهیج به سرقت و قتل و نهب و غارت یا تضعی  قدرت مملکتی در خارجه اعم از اینکه مؤ ّر شود »دارد: ر میمقرّ

 «.یا نشود، یک سال الی پنج سال حبس خواهد داشت
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دیگر  قّ طرفاین اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن یا تضییع ح

سان، با اتّکاء بر رفتار ارتکابی، این نوع از است. بدین در حکم کالهبرداری)...(« دعوی باشد 

ارجاع کیفری که مبتنی بر تفسیر مالکات و الغاء خصوصیّت است وارد قوانین کیفری شده و 

 ت.سآمیختگی بسیاری از اوصاف کیفری و پیییدگی مصادیق و موضوعات شده اباعث درهم

نوع سوّم: در این نوع از ارجاع کیفری حکمی، قانونگذار عنصر معنوی یک جرم را در حکم 

 -که ممکن است جرایم ماهیتاً مشابه یا متفاوت از یکدیگر باشند  -عنصر معنوی جرمی دیگر 

ی یک گذارکند؛ بدین ترتیب، قانونگذار بر اساس عنصر روانی جرم اقدام به عنوانقلمداد می

این نوع از ارجاع در قوانین  ةکند. سابقکند و آ ار جرم مرجع را بر جرم جدید بار میار میرفت

هر کس عمداً به دیگری جرح یا »گردد: برمی 8294قانون مجازات عمومی  878 ةکیفری به ماد

علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته ضربی وارد آورد که منتهی به موت مجنیٌ

شد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه آلتی که استعمال با

قانونگذار  8.«شده است آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است

 را برای نخستین بار در قوانین جزایی ایران مطرح« در حکم شبه عمد»اصطالح قتل  8279در سال 

مدرّج  ةتوان تالشی برای جبران نقیصکرد. اگرچه اقدام قانونگذار در وضع این قسم از قتل را می

نبودن مجازات قتل در قانون مجازات اسالمی قلمداد کرد، با توجّه به اهمیّت جرم قتل، آوردن 

ن اکارگیری الحاق حکمی و بالتّبع ایجاد نوع جدیدی از قتل تحت عنویک فرض قانونی و به

، بدون تبیین احکام و آ ار این الحاق، ایراداتی اساسی داشت؛ بر همین «قتل در حکم شبه عمد»

 292 ة، قانونگذار از تکرار این نوع از قتل در ماد8263اساس، با تصویب قانون مجازات اسالمی 

 .اجتناب کرد و بدین ترتیب مشکالت ناشی از این نوع از ارجاع نیز با حذف آن از بین رفت

                                                      
قتل عمد، قتل در حکم عمد و قتل غیرعمد تقسیم شده بود؛ این  ة. جرم قتل مطابق قانون مجازات عمومی به سه دست8

بندی جرم قتل به انواع قتل عمد، قتل در حکم شبه عمد، قتل دچار تغییرات بسیاری شد و تقسیم 8279بندی در قانون یمتقس

از  8263قانون مجازات اسالمی  369 ةشبه عمد و خطای محض مطرح شد. این در حالی است که شقوق )ب( و )پ( از ماد

 د.گذاری منصفانه دارای ایراد هستنمنظر اصل وص 
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 ارجاع غيرحکمی .1-۱-۱-۱

گذاری برای رفتار مجرمانه، بدون آنکه رفتاری را در قانونگذار در برخی موارد در مقام وص 

کارگیری عنوان کالسیک و کمکی برای جرم، تابعان حکم رفتاری دیگر قرار دهد، ضمن به

ارد، این دهد؛ در این موحقوق کیفری را به احکام و ضمانت اجرای آن عنوان کمکی احاله می

ارجاع گاه به عناوین حدّی است و گاه تعزیری. در خصوص این نوع از ارجاع کیفری، باید میان 

ذکر مصداق از یک طرف و تعمیم کیفر و وص  کیفری از طرف دیگر قائل به تفکیک بود. در 

ادیق ذار مصکیفری و غیرکیفری، قانونگ ةبیان مصداق، غالباً با تصویب قوانین پراکنده و متفرّق

لی کند و به عنوان اصانگاری میاند جرمبینی شدهیک جرم را که در قوانین مادر و اصلی پیش

در مواد متعدّد شخص کالهبردار  8294دهد. برای مثال، در قانون  بت اسناد مصوّب ارجاع می

ان دی با عنوهای زیاشود. این موارد یا مصداق دقیق آن جرم هستند یا دارای مشابهتمحسوب می

 سازد. ایجاد انسجام در نظام جزاییکالسیک هستند که توسّل به تکنیک ارجاع را ضروری می

بینی مجازات همگون برای رفتارهای همسان از آ ار این شیوه از ارجاع است )آقایی و پیش

صویب ت (. در قوانین کیفری ایران، این نوع از ارجاع کیفری که در راستای81: 8268مکان،جنت

کار گرفته شده است. در گذاری تعزیری بهو ایجاد جرایم همپوشان است غالباً در وص 

گذاری حدّی برای یک جرم دارای ماهیّت تعزیری، از گذر ارجاع وص  و کیفر حدّی وص 

د و نه شوگیرد. در این موارد، نه ذکر مصداق میشوند و حدانگاری صورت میدر نظر گرفته می

حدود،  ةبه زیادی میان جرایم وجود دارد، بلکه قانونگذار در راستای نیل به اهدافی مانند توسعتشا

عزیری و ت-بندی جرایم به حدّیهای تقسیمتعمیم کیفر حدّی به تعزیری، گریز از محدودیّت

 گزیند. زند و اوصاف حدّی را برمیدالیل دیگر دست به حدانگاری می

ر سیاست جنایی تقنینی و عدم درج عنوان جدید و کیفر متناسب با آن اتّخاذ این شیوه د  

نه گذاری منصفاعنوان، جدای از مبانی و دالیل کاربست ارجاع کیفری، در پرتو اصل وص 

ن، از آنجایی های آکردنی است. با توجّه به تبیین مفهوم ارجاع کیفری و بیان اقسام و گونهتأمّل

، گذاری مرتبط استهای ارجاع با موضوع وص ذارانه در میان گونهگکه ارجاع کیفری وص 
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ی و انگارهای جرمگذاری منصفانه، که از بایستهدر ادامه این نوع از ارجاع در پرتو اصل وص 

 شود، بررسی خواهد شد.تقنین محسوب می

  گذاری منصفانة کيفری؛ از مفهوم تا ضرورتوصف .۱

کیفری است که باید در  ةاز زمره اصول ناظر بر محدودیّت مداخل 8گذاری منصفانهاصل وص 

کنار اصل قانونمندی و اقتضائات آن مانند لزوم کیفیّت قوانین، اصل تناسب جرم و مجازات و 

قوق انگاری و حفظ حانگاری و کیفرگذاری و در راستای نیل به اهداف جرمغیره در فرآیند جرم

  رار گیرد. این اصل با تأکید بر اهمیّت همبستگی میان برچسب و تعریتابعان کیفری مورد توجّه ق

 شده برای یک جرم باید با تعری  آنجرایم، گویای این مطلب است که وص  در نظر گرفته

 3نی منصفانهزجرم، میزان سرزنش بزهکار و قبح رفتار مطابقت داشته باشد. اگرچه اصل برچسب

ر کردنی است، در پژوهش حاضکیفری طرح ةایک عناوین مجرمانبه طور کلّی در ارتباط با یک

شده کارگیری اوصاف کالسیک و از پیش تعیینگذارانه و بهبه طور ویژه ارجاع کیفری وص 

 های آن، ارزیابی و تحلیل خواهند شد.برای جرایم جدید، به لحاظ اهمیّت موضوع و چالش

                                                      
 شود.زنی عادالنه یا منصفانه نیز خوانده میبینانه برچسبزنی واقع. اصل برچسب8

نه است. مجرما ةمختل  از فرآیند پاسخ به پدید ةشناسی کیفری ناظر به دو مرحلشناسی و جامعهزنی در جرم. برچسب3

 ةظریّشناسی بزهکاری  است. نهای علّتیکی از نظریّه شناسی جناییشناسی و به طور خاص در جامعهزنی در علم جرمبرچسب

شار اجتماعی به ف ةشود، در نتیجزنی بر این باور است که وقتی یک فرد از سوی دیگران در قالب خاصّی توصی  میبرچسب

ساس ا، نه بر اتغییر ادراک از خویش و رفتار خود دست خواهد زد تا با این توصی  هماهنگ شود. تکرار جرم بر این مبن

 ةرای آنان که آمادتواند بشود. در واقع، یک برچسب غلط به سادگی میزنی تبیین میفردیّت شخص، بلکه با فرآیند برچسب

زنی در این دیدگاه به سان، برچسب(. بدین861: 8262پذیرش آن هستند به واقعیّت تبدیل شود )فرانک پی و ماری لین دی،

ذاری گزنی کیفری یا وص گردد. در حالی که برچسبرم و عملکرد نهادهای عدالت کیفری برمیپس از وقوع ج ةمرحل

یفری فرآیند گذاری کتوجّه به وص  ةقانونگذاری جنایی مورد توجّه قانونگذاران باشد؛ نخستین مرحل ةمنصفانه باید در مرحل

ین موضوع که چه عنوانی بر فرد الصاق شود و لزوم منصفانه شناسی جنایی، اهنجارگذاری کیفری است. بنابراین، در جامعه

 ةبودن آن مدّنظر نیست، بلکه اساساً صرف برچسب مجرمانه زدن بر افراد به ویژه نوجوانان به عنوان علّت پایداری در عرص

 شود.بزهکاری و تکرار جرم مطرح می
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 بندی جرايمگذاری کيفری؛ مقولهوصف .۱-1

تعبیر  «توصی  یا مشخّص کردن و قرار دادن در یک مقوله»زنی که به گذاری یا برچسبوص 

بندی است. ( به طور کلّی شامل دو رویکرد روایتی و مقولهHornby, 2004: 1308شده است )

بندی باشد. تواند به شکل توصی  کردن بدون عنصر مقولهگذاری میدر رویکرد روایتی، وص 

تواند به صورت روایت در قانون آورده شود و به همین ترتیب نیز اساس، رفتار بزهکار می بر این

در محکومیّت کیفری وی  بت شود. از این رو، در رویکرد روایتی الزم نیست هیچ عنوانی توسّط 

ض گذاری چیزی بیشتر از توصی  محبندی، وص قانونگذار تعیین شود. امّا در رویکرد مقوله

 بندی موضوعات مشابه است.و مستلزم دستهاست 

بندی است خود به دو سطح کالن و گذاری در معنای خاص که شامل رویکرد مقولهوص 

ای ههای حقوقی در سطح کالن، جرایم ذیل مقولهکردنی است. در بیشتر نظامخرد تقسیم

یه جرایم عل ةم را به سه دستشوند. برای مثال، در حقوق ایران، جرایبندی میتر دستهبزرگ

ها در کنند. این دستهاشخاص، علیه اموال و مالکیّت و علیه امنیّت و آسایش عمومی تقسیم می

شوند. تری مانند قتل، کالهبرداری، محاربه و جاسوسی تقسیم میسطح خرد به عناوین کوچک

بین دو مفهوم تمایزگذاری و تعیین عنوان برای هر یک از رفتارهای مجرمانه ما را به تفاوت 

به  فقط« گذاریوص »سازد. شاید تصوّر شود که زبان توصی  یا تعری  جرم رهنمون می

روند اشاره دارد، امّا در واقع یکی از نکات مهمّی کار میتوصیفاتی که در مورد رفتار مجرم به

ت. ن اَشکال مختل  خالف اسگذاری کیفری وجود دارد نیاز به ایجاد تمایز بیکه در مورد وص 

ای که مجرم در آن است اشاره دارد، توان گفت که تمایزگذاری به جعبهای کلّی میدر استعاره

انه گذاری منصفها یا محتویات داخل جعبه است. طرح اصل وص در حالی که توصی  نوشته

اشاره  اشورث( نگریست. 8618ال )س اندرو اشورثای به قلم توان در مقالهرا برای نخستین بار می

عنی با ی -تواند با تعداد بسیار کمی جرم به کار خود ادامه دهد کند که اگرچه حقوق جزا میمی

 ما از این کار اجتناب»، -یابد که در تعیین کیفر و صدور حکم بازتاب می 8مجرمیّت اخالقی

                                                      
1. Moral culpability. 
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انه رود باید به طور منصفکار میکنیم، چراکه معتقدیم برچسبی که در مورد یک جرم بهمی

زنی برچسب». او این اصل را Ashworth), :1981 53« )بزهکار را بازنمایی کند 8خالف

لنویل گبرای نخستین بار توسّط « زنی منصفانهبرچسب»رسد اصطالح نامید. به نظر می 3«بازنمایانه
زنی منصفانه برچسب ة(. دغدغWilliams, 1983: 85-95کار رفت )به اشورثدر پاسخ به  ویلیامز

های آشکار بین انواع جرم و درجات خالف مورد این است که اطمینان حاصل شود که تفاوت

ه به طور شوند کزنی میبندی و برچسبای تقسیمگیرند و جرایم به گونهاحترام قانون قرار می

(. از این اصل Ashworth, 2006: 88ند )کنمنصفانه ماهیّت و شدّت نقض قانون را بازنمایی می

دو و  ةیک و درج ةبرای توجیه حفظ تمایز بین جرایم قتل عمد و قتل غیرعمد، قتل عمد درج

 -وانی به دلیل اختالالت ر -قرار دادن قتل ناشی از تحریک و ناشی از کاهش مسئولیّت کیفری 

 ةیک و درج ةوز به عن  درجدر زمرة قتل غیرعمد، سرقت و تحصیل مال از طریق فریب، تجا

 شود.دو، تجاوز به عن  و جرایم جنسی مهم و غیره استفاده می

 گذارانه؛ ضرورت اتّخاذ وصف منصفانهارجاع کيفری وصف .۱-۱

 فرا رفتن از اصول درونی»گذاری منصفانه جزء اخالق قانونگذاری است و توجّه به اصل وص 

 «به کرامت انسان به عنوان شخصی مسئول استاخالق قانونی )قانونگذاری( توهینی آشکار 

(Fuller, 1969: 172 این اصل در کنار اصل قانونمندی، اصل تکلی  ماالیطاق، اصل تناسب .)

جرم و مجازات و غیره به عنوان اخالق درونی قانونگذاری مورد توجّه است و عدم رعایت آن 

مجازات در این حالت غیرعادالنه است  انگاری وتوهین به کرامت انسان است. بر این اساس، جرم

 گذارانه، افزون بر(. قانونگذار بارها از گذر کاربست ارجاع کیفری وص 67: 8262فالحی، )

؛ در بسیاری بندی جرم نیز اقدام کرده استتعیین ضمانت اجرای کیفری، نسبت به تعیین نام و طبقه

هایی اساسی دارد، چنانکه قواعد حاکم بر وتاتّخاذی تفا ةاز موارد تعری  جرم با عنوان مجرمان

بندی جرایم و لزوم همبستگی بین تعری  عناصر متشکّله و وص  جرم نادیده گرفته طبقه

                                                      
1. Wrongdoing. 

2. Representative Labelling. 
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گذاری منصفانه و سپس شوند. از این رو، ضروری است ابتدا دالیل توجیهی اصل وص می

 وند. گذارانه ارزیابی شضرورت توجّه به اصل مذکور در ارجاع وص 

 اصل انصاف؛ لزوم تناسب جرم و عنوان مجرمانه .۱-۱-1

گذاری کیفری باید گفت هنگامی که وص  )برچسب( در رابطه با اهمیّت و ضرورت وص 

شود، گذر زمان خاطرات ما را در مورد ماهیّت دقیق جرم کمرنگ کیفری شخص می ةوارد سابق

توجّه قرار گیرد. از این رو،  برچسب مورد 8خواهد کرد و ممکن است در نهایت ارزش اسمی

کارگیری تکنیک احاله و الصاق عنوان قدیمی به جرایم جدید در کنار توجّه قانونگذار باید در به

به تناسب جرم و کیفر، مشخّصاً به تناسب جرم و عنوان مجرمانه نیز نظر داشته باشد. گذشته از 

اربست مندی کذارانه، لزوم ضابطهگکاربست ارجاع کیفری وص  ةکنندتمامی دالیل توجیه

انگاری، به ویژه اصل عناوین کالسیک و التزام قانونگذار به رعایت اصول ناظر بر جرم

 توجّه هستند.  ةگذاری منصفانه، اموری بنیادین و شایستوص 

اصل انصاف بنیان لزوم تناسب میان وص  کیفری و نوع جرم است. بر این اساس، مجرمان 

(. افزون بر Ashworth, 2006: 88زنی و مجازات شوند )ب با خالفشان برچسبباید متناس

 شود. از این رو، عنوانمحکومیّت شخص، این نیز مهم است که در رابطه با چه چیزی محکوم می

اتّهامی باید درکی مناسب را از ماهیّت خود ارائه دهد؛ در غیر این صورت، به این دلیل که خالف 

متحمّل شده به طور مناسب برای عموم مردم بازنمایی نشده است،  دیدهبزهکه  بزهکار و جرمی

 عنوان غیرمنصفانه خواهد بود.

کار گرفته شده است؛ نیز به 3اصل انصاف نسبت به بزهکار توسّط سازمان عدالت برای زنان

زنان پس از کنند که اعالم می 2دفاعیّات نسبی ةآنها در واکنش به بحث کمیسیون حقوقی دربار

« قاتل»اوّل به دلیل عدم انصافی که در رابطه با اطالق برچسب  ةهای خشن، در درجکشتن زوج

                                                      
1. Face value.  

2. Justice for Women.  

3. Partial Defences.  
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کنند و در درجة دوّم به امید کاهش مجازات، نسبت به محکومیّت به قتل احساس می

ه به دهد که افرادی ککنند. بر همین اساس، کمیسیون حقوقی پیشنهاد میتجدیدنظرخواهی می

شند در ککسی را می -به دلیل اختالالت روانی یا تحریک  -اطر کاهش مسئولیّت کیفری خ

دوّم گنجانده شوند. در رابطه با عنوان جرم، افراد باید سزاوار آن برچسب  ةتعری  قتل درج

 ده شود:های جرایم ماهیّتاً تعزیری نیز پرسیباشند. این سؤالی است که باید در ارتباط با حدانگاری

آیا مرتکبان جرایم تعزیری سزاوار این هستند که محارب یا مفسد فی االرض قلمداد شوند و از 

سوی نهادهای عدالت کیفری و جامعه بدین وص  مورد خطاب قرار گیرند؟ آیا عناوین الصاقی 

 ةانکنند؟ اهمیّت بازنمایی منصفبه نحو مطلوبی خالف و جرم مرتکب را در ذهن مردم بازنمایی می

خالف مرتکب ارزش شهرت یک شخص است؛ شهرت بخشی مهم و جدانشدنی از اعتبار فرد 

گذاری برای جرم توسّط قانونگذار مورد توجّه قرار گیرد تقنینی و وص  ةاست که باید در مرحل

ندان کارگیری عناوین نه چبینانه اتّخاذ شوند، چنانکه بهو عنوان جرایم به صورت عادالنه و واقع

تواند منفعت مشروع مجرم در محافظت از شهرت خود را مورد خدشه قرار و غیرمنصفانه می دقیق

 دهد.

 بخشیآوری و آگاهیوصف کيفری؛ پيام .۱-۱-۱

مردم یا به نحو ویژه برای کنشگران و نهادهای  ةعنوان جرم دارای پیامی از سوی قانونگذار به عامّ

ای از کارکردها ف کیفری دارای مجموعهدرون یا بیرون از نظام عدالت کیفری است. اوصا

ها صورت گذارانه باید با توجّه به این کارکردکارگیری سیستم ارجاع کیفری وص هستند که به

پذیرد؛ در غیر این صورت، آ ار و تبعات یک وص  غیرمنصفانه نظام عدالت کیفری را با چالش 

ر کننده دعاملی تعیین ةمانه به مثابسان، کارکردهای عناوین مجرمواجه خواهند کرد. بدین

، گذارانه هستند. بنابراین، کالهبردار، مفسد فی االرضکارگیری ارجاع کیفری وص ضرورت به

سارق، در حکم محارب و غیره محسوب شدن بزهکار و  بت چنین اوصافی در عنوان اتّهامی، 

ذاران مجرمانه و ارتباطی که سیاستگ با امعان نظر به کارکردهای عناوین -دادنامه و سجلّ کیفری 
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گران و کنش دیدهبزهجنایی در پوشش عنوان و وص  با تابعان حقوق کیفری اعم از بزهکار، 

جرم و  باید منطبق بر تعری  -کنند نظام عدالت کیفری اعم از قضایی و فراقضایی برقرار می

 حفظ پیوند آن با وص  کیفری باشند.

 وصف کيفری؛ پيام آموزشی . کارکرد بيانگر ۱-۱-۱-1

 مقام در رکیف تعیین با قانونگذارو  کنندمی معرّفی را جامعه اساسی هایارزش کیفری قوانین

است )نجفی  قانون یعنی عدم رعایت هنجارهای اساسی جامعه نقض از افراد کردن منصرف

جامعه به مبارزه با آن  ةانگاری، قبح رفتار ممنوعه و اراداز گذر جرم (.32: 8268-3ابرندآبادی، 

بخشی و آموزشی حقوق کیفری از گذر شود. کارکرد آگاهیبه شهروندان اعالم می

 تّخاذجنایی، ا سیاست منظر ازپذیر است. گذاری امکانانگاری، کیفرگذاری و نیز وص جرم

 هب را رفتار قباحت و زشتی است و آموزشی پیام واجد حقیقت در مناسب ةمجرمان عنوان یک

هستند و « بیانگر». عناوین دارای کارکردی (32: 8268 -3کند )نجفی ابرندآبادی،می اعالم افراد

 دهند. اگر اسم جرم به طور دقیقبه طور نمادین میزان تقبیح جرم و سرزنش بزهکار را نشان می

ای نهنصفادرجه و ماهیّت خالف را بازنمایی نکند، در این صورت ممکن است مجرم به طور غیرم

بد نام شود. واکنش جامعه در مقابل عمدی یا غیرعمدی بودن رفتار و میزان تقصیر متفاوت است. 

ای تواند در نوع و میزان سرزنش آن رفتار تأ یر داشته باشد. برارتکاب رفتار نیز می ةهمینین، شیو

ن از سرزنش ک میزامثله کردن و قتل آنی نباید به ی ةمثال، قتل با سبق تصمیم، قتل به شیو

 (.61: 8263فالحی، برخوردار باشند )

کارکرد نمادین عنوان جرم دلیلی برای لزوم حفظ تمایز بین قتل عمد و غیرعمد و عدم ادغام 

در  8ریبازبینی حقوق کیف ةآید. برای مثال، کمیتبه شمار می« قتل کیفری»آنها در عنوان واحد 

قتل عمد باید حفظ شود،  ةهار داشت که جرم جداگانمجازات قتل عمد اظ ةگزارش خود دربار

ای که در اذهان عمومی در رابطه با محکومیّت به خاطر قتل وجود دارد به خوبی چراکه بدنامی

                                                      
1. Criminal Law Revision Committee. 
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یون قتل، کمیس ةقبح و شدّت این جرم است. در جدیدترین بازبینی حقوقی دربار ةدهندنشان

که ادغام قتل عمد و قتل غیرعمد در یک جرم کند حقوقی همین دیدگاه را دارد و اظهار می

به احتمال زیاد این کار به این معنی تلقّی خواهد شد که قانون قتل »واحد نادرست است، چراکه 

همینین، «. داند. دادن چنین نشانه و عالمتی غلط استعمد را جرمی مهم و شدیداً جدّی نمی

جنسی  جرایم جنسی اظهار کرد که تجاوز ةبارکمیسیون حقوقی اسکاتلند در بازبینی اخیر خود در

تجاوز »باید جرمی جدا از سایر تهاجمات جنسی باقی بماند؛ این کمیته اعالم کرد که برچسب 

 8.«نقشی مهم در بیان تقبیح اجتماع در خصوص نوعی خاص از خطای جنسی است»دارای « جنسی

ر مقرّرات کیفری بسیار صورت کارگیری عناوین از پیش موجود برای جرایم جدید، که دبه

مطرح  رج فلیرجباشد که توسّط « مرکزیّت حقوق کیفری ةنظریّ»تواند بر مبنای پذیرفته است، می

 جرایم اصلی شامل حریق ةشده است. بر این اساس، حقوق کیفری دارای مرکزیّت و یک هست

جرایم محوری یا مرکزی عمدی، تجاوز به عن ، قتل عمد، کالهبرداری و مانند اینها است؛ این 

 ةاشیاند. وقتی از مرکز به سمت حانباشتگی کار در نظام عدالت کیفری را به خود اختصاص داده

های جدید هبندی بسیاری از گونرویم، فاقد دستگاه مفهومی آشنایی برای طبقهحقوق کیفری می

ید، سیاستگذاران کیفری (. با تصویب قانون در مورد جرایم جد11: 8269هوساک، جرم هستیم )

انگر ای را به نحوی که بیاز طریق برگزیدن عناوین جرایم مرکزی، جرایم خارج از مرکز یا حاشیه

کنند. گذارانه، به این دسته از جرایم ملحق میو نمایانگر قبح رفتار باشد، با تکنیک ارجاع وص 

شتر پذیری آنها بیمیزان سرزنش عناوین جدّی که واکنش جامعه نسبت به آنها شدیدتر بوده و

اسی از عناوین های اسکار گرفته شوند، چنانکه باید برای نقض ارزشاست باید بجا و به درستی به

می کارگیری عناوین جرایم قدیسان، قانونگذار در موارد بهجدّی و نمایانگر استفاده شود. بدین

از لحاظ تقبیح میان جرم فرعی و جرم اصلی  باید به میزان قبح اجتماعی رفتار توجّه کند تا

 سازواری وجود داشته باشد.

                                                      
1. Criminal Law Revision Committee, Twelfth Report: Penalty for Murder (Cmnd 5184, 

1973) para 6. 
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 . بازنمايی عناصر متشکّلة جرم۱-۱-۱-۱

تعیین عنوان برای رفتارهای مجرمانه، عناوین اتّخاذی قانونگذار باید عناصری از جرم را بازنمایی 

ن مجرمانه، کنند. شرط منصفانه بودن وص  کیفری این است که شهروندان از گذر عنوا

اظهار  هوردرای از اطّالعات را در مورد رفتار مجرمانه و عناصر جرم دریافت کنند. مجموعه

ای باید در وص  کیفری بازتاب یابند. بر« ارتکاب، پیامد و تعمّد ةنحو» ةکند که سه مسئلمی

ن کشید« حاربهم»قانون مجازات اسالمی و حتّی غالب متون فقهی از عنوان  376 ةمثال، مطابق ماد

رم رکن اساسی این ج« کشیدن سالح»شود و در تعری  قانونگذار نیز سالح به ذهن متبادر می

دهد، کارگیری این عنوان مجرمانه با توجّه به اطّالعاتی که به تابعان حقوق کیفری میاست. به

له است، به کّدیگر مستلزم بیشترین نزدیکی و همگونی در عناصر متش ةبرای یک رفتار مجرمان

 ةبرای یک رفتار ممنوعه، همینان عناصر متشکّل« در حکم محاربه»ای که با اتّخاذ عنوان گونه

جرم محاربه بازنمایی شوند و میان این دو جرم، از لحاظ عناصری که باید به مخاطب ارائه شوند، 

اسالمی مصوّب قانون مجازات  194 ةشکاف و ناهمگونی وجود نداشته باشد. برای نمونه، ماد

کسی که نیروهای رزمنده یا اشخاصی که در خدمت نیروهای مسلّح هستند »دارد: مقرّر می 8271

یین تع«. شودرا به عصیان، فرار یا عدم اجرای وظای  تحریک مؤ ّر نماید، محارب محسوب می

جرم نماید و هیچ یک از عناصر عنوان محارب برای شخصی که در اصل معاونت در جرم می

را ندارد فاقد شرط بازنمایی عناصر جرم در وص  « قصد ارعاب»و « کشیدن سالح»محاربه شامل 

کیفری به عنوان یکی از کارکردهای اساسی عناوین مجرمانه است. همینین، از آنجایی که چنین 

ون شود. افزکند، غیرمنصفانه تلقّی میعنوانی شهروندان را در خصوص عناصر متشکّله آگاه نمی

، مأمورانی که با 8263قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوّب  21یک مادة  ةبر این، طبق تبصر

علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخالف قوانین و مقرّرات عمل نمایند در 

ن در شوند؛ ایحکم مختلس محسوب و به مجازات مقرّر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری  1 ةمطابق ماد حالی است که

، جرم اختالس عبارت است از برداشت و تصاحب وجوه یا اموالی که بر حسب 8297مصوّب 
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سان، هیچ یک از عناصر جرم مرجع )اختالس( در وظیفه به مأمور دولت سپرده شده است. بدین

 اند.ختالس بازنمایی نشدهجرم در حکم ا

 . هشدار به بزهکاران۱-۱-۱-۹

گذاری جرمی که مرتکبان بدان محکوم انگاری و با نامسیاستگذاران جنایی از گذر جرم

گذاری  کنند؛ با وصشوند، با بزهکاران، کنشگران عدالت کیفری و جامعه ارتباط برقرار میمی

شود. در این خصوص، قانون باید مشخّص بزهکاران انجام می اطاّلعات به ةکیفری، انتقال یا ارائ

شخص بزهکار چه نوع مجرمی است و باید این مسئله را به مجرم منتقل کند تا وی دقیقاً »کند که 

شود، به طوری که مجازات برای وی بداند چه کار خالفی را انجام داده است و چرا مجازات می

 :Simester & Sullivan, 2007« )خودسرانه به نظر برسد ةختگیرانمعنادار و نه صرفاً یک رفتار س

دانند رفتار خاصّی جرم است هدف قرار ای را که می(. در اینجا، برچسبْ مجرمان بالقوّه31

دهد؛ این افراد ممکن است با آگاهی از اینکه رفتار مورد نظر در دستة خاصّی از جرایم که می

شود قرار دارد، از انجام آن منصرف شوند. با این حال، شواهدی منجر به نکوهش بیشتری می

کمی وجود دارند یا شاید اصالً وجود ندارند که نشان دهند مجرمان بالقوّه به خاطر شدّت 

شوند، چه برسد به عنوان جرمی که ممکن است به آن ها از اقدام به جرم منصرف میمجازات

های پرآشوبی دارند و احتماالً به طور منطقی به گیمحکوم شوند. بسیاری از مجرمان زند

(. در همین راستا، Ashworth, 2002: 868کنند )های احتمالی یا عناوین جرایم فکر نمیمجازات

کنند اطاعت از قانون عمدتاً به خاطر دانشمندان علوم اجتماعی مدارک معتبری را که  ابت می

و نه به خاطر ارعاب یا ترس از دستگیری و تعقیب گرد اجتماعی است  ةدرونی شدن قواعد آمر

(. از این رو، شاید نتوان با قطعیّت گفت که تعیین عناوین کالسیک 81: 8269هوساک، اند )آورده

گذاری جرایم مبتنی بر فنّاوری و تکنولوژی با ارجاع به مانند محاربه و افساد فی االرض و یا نام

 بخشی و بازدارندگی دارند. داری، سرقت و جعل ا ر آگاهیعناوین کمکی از جمله کالهبر

 بخشی به کنشگران قضايی. آگاهی۱-۱-۱-4
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ه زنی دقیق اطاّلعات مربوط بشاید کارکرد سودمندتر عناوین کیفری این باشد که برچسب

. دهدهای مجرم را که در اخذ تصمیم منصفانه توسّط دادرسان مؤ ّر هستند نشان میمحکومیّت

های قبلی در درون نظام عدالت کیفری ای که در آن اطّالعات مربوط به محکومیّتترین زمینهمهم

زهکار های قبلی بهای حقوقی، توجّه به محکومیّتاهمیّت دارد تعیین کیفر است. در غالب نظام

ا به ردر تعیین کیفر ضروری است. بنابراین، الزم است سوابق کیفری عناصر اساسی یک جرم 

رایط ها و شنحو دقیق در خود داشته باشند. یک شیوه این است که گزارش مفصّلی از واقعیّت

تمام جرایم سابق یک شخص در اختیار قاضی صادرکننده حکم قرار گیرد. امّا بعید است هنگام 

ئه امندی به دادرسان ارمحکوم شدن مجرم، اطاّلعاتی با این ماهیّت  بت شوند یا به طور نظام

ه پذیر برای دادرسانی است کشوند. بنابراین، عنوان جرم معموالً تنها منبع اطاّلعاتی دسترس

کیفری مجرم را بررسی کنند. از یک سو، اگر قرار است تصمیماتی  ةخواهند به طور دقیق سابقمی

ند بود ههای قبلی او گرفته شوند، زمانی منصفانه خواسرنوشت مجرم بر اساس محکومیّت ةدربار

بخش باشند. از سوی دیگر، اگر قرار است کافی آگاهی ةشده دقیق و به اندازکه اطّالعات ارائه

تواند در آینده برای جامعه ایجاد که دادرسان حالت خطرناک بزهکار و خطری را که مجرم می

عاتی کیفری درج شده است اطاّل ةکند ارزیابی کنند، الزم است که عنوان جرمی که در سابق

 های قبلی ارائه کند. ماهیّت محکومیّت ةکافی دربار

کارگیری دیگر سازوکارهای کیفری نیز به عنوان محکومیّت پیشین افزون بر کیفردهی، به

ه گیری در خصوص تعلیق تعقیب متّهم، بها در تصمیممجرم بستگی دارد. برای مثال، دادستان

شند توانند منصفانه باوجّه خواهند کرد. این موارد زمانی میهای قبلی تماهیّت و میزان محکومیّت

بخش و منطبق با جرم ارتکابی باشد. این در حالی است که کافی آگاهی ةکه عنوان جرم به انداز

گذارانه به ویژه در موارد حدانگاری جرایم تعزیری، با توجّه به شرایط در ارجاع کیفری وص 

ر گذاری چندین برابو محکومیّت به جرایم حدّی، اهمیّت عنوانخاصّ حاکم بر آیین رسیدگی 

کیفری مرتکب در خصوص کیفرهای ارجاعی، در رابطه با  ةاست. دادرسان در برخورد با سابق

قواعد تعدّد و تکرار، غالباً دچار تردید هستند که آیا جرایمی که وص  حدّی دارند حدّی هستند 
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 ّر در تعیین کیفر جرم جدید به عنوان یک کیفیّت مشدّده مؤ کیفری ةیا تعزیری؟ همینین، سابق

 ةبر پروند تواندبرخالف انصاف و نامتناسب با نوع جرم می ةاست. از این رو، تعیین عناوین مجرمان

 کیفری مرتکب تأ یرگذار باشد.

، انتشار حکم محکومیّت قطعی در جرایم 8263قانون مجازات اسالمی  29 ةبه موجب ماد  

بینی شده است. از نظر برخی حقوقدانان، این مورد جرایمی را که اربه و افساد فی االرض پیشمح

رایم گذاری جشود. از این رو، وص اند نیز شامل میبا ارجاع کیفری بدین اوصاف متّص  شده

نه و بینانه باشد تا این رسوایی اجتماعی عادالشمول جرایم باید متناسب و واقع ةدایر ةو توسع

تعیین یا  ةکارگیری سازوکارهای قانونی در مرحلمنصفانه به نظر برسد. اوصاف کیفری در به

اجرای کیفر نیز ا رگذار هستند. جرایم متعدّدی در قوانین وجود دارند که مرتکب با توجّه به 

رود به وای از اقدامات در راستای بازپروری و عنوان کیفری به نحو سلبی یا ایجابی از مجموعه

، جرایم محاربه و افساد فی 8263قانون مجازات اسالمی  47 ةشود. طبق مادمند میاجتماع بهره

کب و حدّی بر مرت ةناپذیر هستند؛ از این رو، الصاق عنوان مجرمانناپذیر و تعویقاالرض تعلیق

  8نه باشند.بیناواقع بالتّبع محرومیّت از نهادهای بازپرورانه و مبتنی بر مسامحه باید متناسب و

 بخشی به نهادهای اجتماعی. آگاهی۱-۱-۱-5

ت مرتکب محکومیّ ةکیفری افزون بر نظام عدالت کیفری در سطح جامعه، اطّالعاتی دربار ةسابق

ترین نمونه در این زمینه استخدام است. کارفرمایان هنگام دهد. برجستهبه شهروندان ارائه می

یان داشته کیفری متقاض ةسابق ةکم اطاّلعاتی دربارموجّهی دارند که دست انتخاب کارکنان تمایل

اوت دارد. مردم گفته شد تف ةرسانی به عامّتر در مورد اطاّلعای که پیشباشند. این مسئله با نکته

 ةتری است: آیا این متقاضی با توجّه به سابقشده به کارفرما دارای هدف مشخّصاطاّلعات ارائه

                                                      
در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ »کند: ر میمقرّ 8263قانون مجازات اسالمی مصوّب  68 ة. همینین، ماد8

شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، سال، ماهیّت جرم انجام 81کمتر از 

 در این گونه موارد تکلی  «.شوندشده در این فصل محکوم میبینیهای پیشحسب مورد با توجّه به سنّ آنها به مجازات

 اند چیست؟جرایم ذاتاً تعزیری که با کاربست ارجاع حکمی و غیرحکمی متّص  به عنوان حدّی شده
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ی دارند شدنی و منطقیفری خود شخصی مناسب برای این شغل است؟ کارفرمایان دلیلی درکک

کیفری هستند یا خیر و بدون شک این حق را دارند که  ةشان دارای سابقکه بدانند کارکنان آتی

بدانند که جرم شخص متقاضی به طور کلّی سوءنیّت، خشونت، سوءرفتار جنسی یا صرفاً یک 

قضایی  ةربوط به نظم عمومی بوده است. در این راستا، اطّالعات یا مستقیماً از سابقجرم ناچیز م

آیند یا خود مجرم از طریق خوداظهاری در فرم تقاضای شغل، اطاّلعات مورد نظر را به دست می

ای اطاّلعاتی درست از رفتار بینانههای کیفری غیر واقعدهد. چنانیه جرایم با وص ارائه می

کیفری افراد و قضاوت جامعه و نهادهای اجتماعی را نسبت به  ةجرمانه به دست ندهند، سابقم

دهند. کارفرمایان احتماالً متخصّصان حقوقی نیستند و از این جهت مرتکب تحت تأ یر قرار می

حکم  در»کننده مانند گیج« حقوقی»ضروری است که قانونگذار در برچسب جرایم از عبارات 

ی از وسیع ةکه گستر« عمل حرام »یا اصطالحاتی کلّی مانند « در حکم کالهبرداری»، «محاربه

شود خودداری کند. در اینجا، مشکلْ دیگر عدم دقّت در عنوان جرم نیست، رفتارها را شامل می

ی مانند شوند. برچسبهای مختل  رفتار میبلکه این واقعیّت است که عناوین وارد مرزهای مقوله

قانون مجازات اسالمی، چندان دارای اطاّلعاتی  927 ةیا تظاهر به عمل حرام، موضوع ماد تهاجم

شوند. کارفرما احتماالً متوجّه ای از رفتارهای مجرمانه را شامل میمهم نیستند و طی  گسترده

نخواهد شد که شخصی که برای جرم نقض آرامش محکوم شده است، آیا در مالء عام سعی 

ودکشی کند یا شبانه در خیابان فوتبال بازی کند. همینین است تشخیص اینکه کرده بود خ

شخصی که محکوم به ارتکاب جرم در حکم محاربه شده است، آیا مرتکب جرمی حدّی شده 

کار برده است یا خیر؟ مرتکب فردی خشن و هولناک است یا است یا تعزیری؟ آیا سالحی به

ارتکاب یک جرم اقتصادی وص  محاربه را به خود  ةیک مجرم یقه سفید است که به واسط

 گرفته است؟ 

 ها ارتباط تنگاتنگی با عنوان جرمدر انگلستان، برخورداری از حقوق مدنی در برخی زمینه

دارد. برای مثال، آیا مجرم حق دارد حضانت و سرپرستی فرزندانش را همینان در اختیار داشته 

اند، ت که زنانی که شریک جنسی متجاوز خود را به قتل رساندهباشد یا خیر؟ نگرانی آنها این اس
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کار رفته در مورد آنها به -به سبب اختالالت روانی  -اگر برچسب قتل ناشی از کاهش مسئولیّت 

 ,Quick & Wellsگیرند )داوری و آسیب قرار میباشد، در رابطه با سرپرستی کودک مورد پیش

 ةاصلی در بازنمایی یک جرم به عامّ ةاند و نکتزش حقوقی ندیده(. عموم مردم آمو520 :2006

کند به طور شفّاف و مردم این است که اطمینان حاصل شود پیامی که عنوان جرم منتقل می

ها و منصفانه آنیه مجرم انجام داده است را به زبانی بازتاب دهد که امکان گزارش غلط رسانه

یفری کارگیری ارجاع کتوان گفت که بهسان، میبرساند. بدیندرک غلط مخاطبان را به حداقل 

مند و با های جدید باید ضابطهانگاریشده در جرمجرایم از پیش تعیین ةو تعیین عنوان مجرمان

اوین گذاری منصفانه باشند و عنامعان نظر به کارکردهای اوصاف کیفری و مطابق با اصل وص 

ی واضح و منصفانه خالف و جرم ارتکابی مرتکب را نشان دهند و در سجلّ اتّخاذی باید به شکل

 کیفری افراد  بت شوند. 

 نتيجه 

مند انگاری قاعدههای شهروندان تابع جرمنیل به اهداف حقوق کیفری و تضمین حقوق و آزادی

های و مبتنی بر اصول و ضوابط قانونگذاری هستند؛ در غیر این صورت، هیچ یک از حمایت

مربوط به آیین دادرسی و تدابیر مربوط به تشریفات تعقیب کیفری جرایم اعم از اصل برائت، 

ها و غیره لزوم ا بات ادّعا بدون هیچ شک و شبهه، تضمین حقوق دفاعی متّهم، اصل برابری سالح

کاربست  .ای را که به خاطر تصویب قوانین بد رخ داده است جبران کنندعدالتیتوانند بینمی

تکنیک ارجاع کیفری توسّط قانونگذار، به عنوان یکی از فنون قانونگذاری، مبتنی بر دالیل و 

توجیهاتی متعدّد است. رعایت اصل کیفیّت قوانین، به عنوان یکی از اصول پساقانونمندی، رعایت 

اید مطابق ب انصاف نسبت به بزهکار و همینین تحقّق کارکردهای مورد انتظار از عناوین مجرمانه

 گذاری منصفانه باشند. اصول حاکم بر فرآیند قانونگذاری از جمله اصل وص 

دوّن ای تصویب قوانین مسیاستگذاران جنایی ایران از ابتد ةارجاعات کیفری مورد استفاد

گذارانه انگارانه، کیفرگذارانه و نیز وص توانند در سه نوع کلّی شامل ارجاع جرمکنون میتا
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های کلّی خود شامل اقسام متعدّدی هستند. برخی بندیبندی شوند؛ هر یک از این دستهدسته

انگاری مجدّد قانونگذار و ایجاد جرایم همپوشان است که طی آن ارجاعات حاصل جرم

شود. شوند و عنوان یا کیفر به جرایم اصلی ارجاع داده میانگاری میرفتارهای مشابه مکرّراً جرم

 اتّخاذ رایب قانونگذاران رایافتة جرایم سنّتی ین، ظهور جرایم جدید و اشکال نوین و سازمانهمین

ن در حالی است. ای کرده بحران نوعی دچار باشند رفتار قباحت ةالقاکنند که کیفری هایوص 

گذاری منصفانه به عنوان یک اصل است که در باب تعیین عنوان و وص  مجرمانه، اصل وص 

گذاری، ضمن رعایت محدودکننده و اساسی باید در نظر گرفته شود. همینین، برای عنوان

انصاف و تناسب وص  و رفتار ارتکابی، باید کارکردهای مورد انتظار از وص  کیفری شامل 

گذاران جرم، ارتباط و پیام سیاست ةبخشی به مخاطبان، بازنمایی عناصر متشکّلکارکرد آگاهی

کاران، کنشگران نظام عدالت کیفری و نهادهای اجتماعی همواره به عنوان ضابطه جنایی به بزه

 در تعیین وص  مجرمانه راهنمای قانونگذاران باشند.

 قباحت رفتار به تابعان حقوق کیفری های وص  کیفری القایاز آنجا که یکی از رسالت

های کیفری و کارایی عنوانبینانه به کارایی حقوق گذاری مناسب و واقعوص  است، فقدان

کند. ضرورت این موضوع در ارجاع دار میزند و اعتبار آن را خدشهموجود لطمه می ةمجرمان

اه سازی دیدگتعزیری و پیاده-حدّی ةایجاد جرایم دو رگگذارانه و به ویژه در کیفری وص 

تّصاف بزهکاران ایری این تکنیک و کارگقانونگذار در رابطه با حدانگاری از گذر به ةطلبانتوسعه

به عناوین کیفری جرایم حدّی و سنّتی به جهت آ ار حقوقی و کیفری حاکم بر وص  کیفری 

 های نظری و عملی آن به مراتب بیشتر است. در این گونه از جرایم و چالش

ن است که یگذاری منصفانه در کاربست فنّ ارجاع اترین استدالل برای لزوم وص متقاعدکننده

های فعّال در مردم و سازمان ةهای مختل  مانند عامّمجرم به گروه ةعنوان جرم اطاّلعاتی را دربار

ل گیرند مجرم شک ةکند و ممکن است نظراتی درباردرون و بیرون نظام عدالت کیفری منتقل می

توانند در ت میاین تصمیما و تصمیماتی گرفته شوند که مبتنی بر این عناوین جرایم باشند.

چارچوب نظام عدالت کیفری مانند صدور حکم یا تصمیماتی خارج از این نظام مانند پیشنهاد 
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 گیری در مورد ماهیّتگیرنده از عنوان جرم برای نتیجهاستخدام باشند. در هر دو مورد، تصمیم

 کند. رفتار کیفری مجرم استفاده می

گذارانه در حقوق ایران، ضروری است ع کیفری وص های پیش روی ارجابا توجّه به چالش

که نخست، در فرآیند هنجارگذاری کیفری و اتّخاذ عنوان برای جرایم،  قانونگذار ضمن 

مندی و حسّاس بودن نسبت به تعهّدات مربوط به قانون اساسی و قوانین عادی و همینین دغدغه

گذاری ندی و کیفیّت قوانین، اصل وص رعایت اصل قانونم ةالمللی در زمینرویکردهای بین

منصفانه و ضرورت بازنمایی عناصر متشکّله و قبح رفتار در برچسب اتّخاذی را مدّنظر قرار دهد 

ها ص کارگیری وکارگیری عناوین حدّی برای جرایم تعزیری، بهو با رویکردی حداقلی در به

ا ی منصفانه در این رویکرد برچسبی است که بزنبینانه را در نظر گیرد. برچسبو عناوین واقع

کارگیری عناوین ساده، دارای اطاّلعاتی باشد که ماهیّت اساسی خالف را منتقل کند و امکان به

بازنمایی غلط و سوء برداشت را به حداقل برساند. دوّم، دادرسان نیز به عنوان کنشگران  ةبالقوّ

ه اتّهام بزهکاران با توجّه به اقتضائات اصل مجری قوانین ارجاعی، در فرایند رسیدگی ب

گذاری منصفانه، خالءهای قانونی را تا حدّ امکان بهبود بخشند و از الصاق عناوین وص 

 غیرمنصفانه به بزهکاران اجتناب کنند.
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