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رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصفگذاری منصفانه
حسین میرمحمد صادقی زینب لکی**
(تاریخ دریافت 99/12/11 :تاریخ پذیرش)99/8/19 :

چکيده
با قصویب قانون در رابیه با جرایم ج ی ق رننارهاب بیشنرب اارد حورة مسئولیّت کیفرب میشون  .در برخی اشکال
جرح انگارب ا کیفرگذاربق ار گذر کاربست اقساح ا گونههاب مخنل
جرحق قعیین کیفر ا هم ین برگزی ن اص

قک یو ارجاع کیفرب در باب ش اسایی

ا ع وان کیفربق شهران ان ا ک شگران نظاح قضایی به منون کیفرب

یا غیرکیفرب منع ّد ارجاع داده میشون  .آگاهیبخشی به انراد در خصوص نـوة رننار ا همزیسنی مسالمتآمیز
اجنماعی یکی ار اه اف قانونگذارب است؛ این ه ف در پرقو بهکارگیرب ارجاع کیفرب ب ان رعایت قواع ق
اصول ا بایسنههاب قانونگذارب قضعی

خواه ش  .در پژاهش حاضرق به دنرال پاسخ به این پرسش هسنیم که

قانونگذار در اص گذارب جرایم به رور کلّی ا اص گذارب ار گذر ارجاع کیفرب به رور خاصق قابع چه
اصل یا اصولی است؟ اصل اص گذارب م صفانه یکی ار اصول ب یادین م اخلة کیفرب است که همواره در قعیین
ع وان ا اص

کیفرب بای در نرای قانونگذارب مورد قوجّه باش قا کارکردهاب اص

مجرمانه مـ ّق شون ا

پیاح سیاسنگذاران ج ایی به نـوب من اسب ا ااقع بی انه به مخاررین م ن ل شود .بر این اساسق اص

کیفرب م صفانه

اصفی است که با بهکارگیرب اسامی ساده ا آگاهیبخشق حااب ارّالعاقی باش که ماهیّت اساسی خالف را
م ن ل ک ا امکان بارنمایی غلط ا سوء برداشت را به ح اقل برسان  .ب ینسانق ضمن بررسی گسنرة مفهومی
ارجاع کیفرب به ع وان یکی ار شیوههاب پرکاربرد در نرا ی ه جارگذارب ج اییق این قک یو در پرقو اصل
اص گذارب م صفانه به شیوة قوصیفی-قـلیلی ارریابی میشود.

واژگان کليدی :ارجاع کيفری ،کيفرگذاری ،هنجارگذاری جنايی ،وصفگذاری منصفانه.

 اسناد ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه بهشنیق قهرانق ایران.
** دانشجوب دکنرب ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه بهشنیق قهرانق ایران (نویس ه مسئول):
lakizeynab@gmail.com
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مقدّمه
ار دیربار حکومتها در راسناب پاسخ به برخی ار رننارهاب بشر ار ابزار کیفرب بهره میگیرن  .با
گذر رمانق هرگونه م اخلة کیفرب در قالب مجموعهاب ار اصول ا قواع به نظم کشی ه ش ه
است ا بهکارگیرب ح وق کیفرب در دایرة ضرارت مـ اد ش ه است .ب ین قرقیبق
سیاسنگذاران ج ایی جهت پاسخ کیفرب به عمل ارقکابی ا کیفرگذاربق مکلّ

به پیراب ار

یکسرب اصول راهرردب هسن که معیارهاب بهکارگیرب ابزار ج ایی را میرح میک  .یکی ار
مهمقرین اصول حاکم بر ه جارگذارب ج ایی اصل اص گذارب م صفانه است که داراب دا
اجه ق ی ی ا قضایی است .در اجه نخست این موضوع ار نظرگاه اصول ا مرانی جرحانگارب
قـلیل میشود ا ار این م ظر بای میان سررنشپذیر بودن رننار ا ع وان مجرمانهاب که قانونگذار
براب آن رننار اقّخاذ کرده است ارقراط ااقعبی انهاب حاکم باش ا ق اسب میان ع وان ا قرح
اجنماعی رننار برقرار باش  .در اجه داّح که ناظر به مرحلة دادرسی ا اهمیّت قوجّه به آن قوسّط
نهادهاب رسی گی ا قع یب امر کیفرب استق ار م ظر اصول دادرسی ا ضرارت م صفانه بودن
ع وان اقّهامی ا مـکومیّت مرقکب داراب اهمیّت است .ار آنجایی که اصل بر آرادب ا اباحه
استق هرگونه دخالت ا اراد در حورة ح وق ا آرادبهاب شهران ان مسنلزح رعایت
مجموعهاب ار مـ ادیّتها ا اصول حاکم بر م اخله است .در این میانق دخالت کیفرب ا
بهکارگیرب ابزار مجاراتق به ع وان ش ی قرین م اخلة دالتها در ح وق ا آرادب نردبق
اص گذارب عادالنه ا م صفانه را ضرارب میسارد.
با این حالق چرایی اجود اصل اص گذارب م صفانه ا ضرارت رعایت این اصل کمنر
مورد قوجّه ان یشم ان ح وق کیفرب قرار گرننه است ا غالب نویس گان با قـلیل ا بررسی
موضوع ایجاد جرح ا ضرارت مجاراتق صرناً چرایی جرحانگارب رننارها را بررسی میک ق امّا
به بـث ع وان گذارب جرایم ا قـلیل این اصل مهم به ع وان یکی ار قواع ا اصول دخالت
کیفرب دالتها نمیپردارن  .در همین رابیهق امراره در باب اص گذارب جرایمق شاه
بهکارگیرب ع ااین جرایم کالسیو براب جرایم ج ی هسنیم؛ بر این اساسق قانونگذاران کیفرب
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به جاب ع وانسارب ج ی ا میاب ت آن با ع اصر قشکیلده ة جرحق ار ع ااین کمکی ا ار پیش
قعیینش ه براب ناحگذارب ا قوصی

رننار جرحانگاربش ه اسنفاده میک

که اصیالحاً به این

اق اح «ارجاع کیفرب» گفنه میشود .میابق این شیوه ار قانونگذاربق با قعیین ع ااین ق یمیق جرح
ج ی ار نظر اص ق کیفر ا حنّی آ ار ح وقی دیگر به ع ااین کالسیو ارجاع داده میشود.
این در حالی است که هر ع وان مجرمانه ارّالعاقی را در خصوص ع صر مادب ا راانی جرحق
انگیزة مرقکبق قرح اجنماعی ا میزان سررنشپذیرب رننار ا غیره به مخاررین م ن ل میک ا
به کارگیرب ارجاع بای با قوجّه به قمامی قواع حاکم بر دخالت کیفرب ا کارکردهاب ع وان
مجرمانه صورت پذیرد.
ارجاع کیفرب در ح وق ایران در باب اص گذارب به دا شیوه انجاح میشود .در شیوة نخستق
قانونگذار ضمن بیان ع اصر قشکیلده ة جرحق م رّر می دارد که این رننار به ع وان مثال
«کالهرردارب مـسوب ش ه» ا یا مرقکب «کالهرردار است» ا ب ین قرقیب ع وان ا ضمانت
اجراب کیفرب به جرح «کالهرردارب» ارجاع داده میشود .در راش داّحق پس ار قعیین ارکان
قشکیلده ة جرحق قانونگذار ار اصیالح «در حکم» اسنفاده میک ا رننار ج ی را در حکم
یو رننار مجرمانة ار پیش قعیینش ه قلم اد میک  .نگارن ه در پژاهش حاضر به دنرال
آسیبش اسی نظاح قانونگذارب ا پاسخ به این پرسش است که قانونگذار در اص گذارب جرایم
به رور کلّی ا اص گذارب ار گذر ارجاع کیفرب به رور خاصق قابع چه اصل یا اصولی است؟
در همین ابن ا بای گفت که ه ف ما پرداخنن به این مسئله نیست که آیا نوع خاصّی ار رننار بای
مجرمان ه ش اخنه شود یا خیر .ما بـث را با این نرض شراع میک یم که ریرمجموعة خاصّی ار
رننار اجود دارد که بای مجرمانه قل ّی شود .هم ینق این سؤال را نیز میرح میک یم که چ ین
رننارب بر اساس چه ضوابیی بای مشخّصق دسنهب ب ا اص گذارب شود ا به رور مشخّص
ضرارت رعایت اصل اص گذارب م صفانه در ارجاع کیفرب چیست؟ ابن ا با قریین مفهوح
ارجاعکیفربق گونههاب آن ش اسایی میشون  .در این میانق ارجاع کیفرب اص گذارانه بیش
ار سایر گونهها قـلیل ا ارریابی خواه ش  .سپسق به بررسی مسائل نامگذارب ا رر هب ب جرایم
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ا اصول حاکم بر آن میپرداریم .ار این راق در ابن ا مفهوح ا گونههاب ارجاع کیفرب ا سپس
ارجاع کیفرب اص گذارانه ار م ظر اصل اص گذارب کیفرب م صفانه بررسی خواه ش .

 .1مفهوم و گونهشناسی ارجاع کيفری
درک صـیح ار یو موضوع ا عرارت مسنلزح آگاهی دقیق ار مع ا ا مفهوح ااژگان قشکیلده ة
آن موضوع است .هم ین با میالعة منون قانونی ا دسنهب ب اقساح مخنل

ارجاع کیفربق

میقوان انواع ننّ ارجاع را ذیل یو دسنهب ب چ گانه ررح ا بررسی کرد.

 .1-1مفهوم ارجاع کيفری
ارجاع کیفرب شامل دا مؤلّفة کلّی ا اساسی است .ااژة ارجاع ار ریشة «رجع» اخذ ش ه است که
به بارگشت مع ا ش ه است .در نره گ لغت پارسیق ااژة ارجاع به بارگردانی نق چیزب را به سوب
چیزب منوجّه گردانی نق رجوع کردن امربق احاله ا مـوّل کردن کارب مع ا ش ه است (دهخ اق
 .)329 :8277ار ااژههاب مرقرط با این کلمه میقوان به ااژة «احاله» به مع اب ااگذاشنن کار یا
امرب به عه ة دیگربق ار حالی به حال دیگر گشنن ا مـوّل کردن اشاره کرد .هم ینق احاله
کردن به ارجاع کردنق ااگذاشننق حواله دادن ا حوالت کردن قعریر ش ه است (دهخ اق :8277
 .)331در ربان انگلیسیق ارجاع ( )referralبه نرسنادنق حوالتق شخص ارجاعی ا چیز ارجاعی
قعریر ش ه است (حقش اسق سامعیق اننخابیق  .)8216 :8211در قعری

ارجاع چ ین آم ه است:

ارجاع ار چیزب یا کسی به شخص یا سارمانی دیگر اق امی است براب حواله دادن یا نرسنادن
آنها به یو شخص ا یا سارمانی که مجار ا یا ااج شرایط بهنرب براب رسی گی کردن به آنها
است (.)Hornby, 2004: 1067
ااژه کیفر نیز به جزاق پاداش ا مکانات نیکی ا ب ب مع ا ش ه است (معینق .)296 :8211
کیفرب شامل کیفر به اضانة یاء نسری است ا م سوب به کیفر ا جزایی است (معینق .)291 :8211
ااژة کیفرب در اصیالحات ح وقی شامل موضوعات جزایی ا لزاح قفکیو امور کیفرب ار امور
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ح وقیق اداربق انضراری ا غیره است .در پژاهش حاضرق ااژة کیفرب براب ک ار گذاشنن
قک یو ارجاع در امور غیرکیفرب آم ه است ا اجه اننراق ارجاع در قلمراهاب مخنل

ح وقی

است .قرکیب «ارجاع کیفرب» در ادبیّات ح وقی ب یع ا نوین است ا داراب گسنرة مفهومی
اسیعقرب نسرت به اصیالحات مشابه است .در برخی منون ار قک یو ارجاع کیفرب با ع وان
کیفرهاب احالهاب (نجفی ابرن آبادبق  )3371-3379 :8211یا حوالة کیفرب (بشیریّهق )7 :8216
سخن به میان آم ه است .در این قعاری ق احالة کیفر ریرمجموعه ا بخشی ار ننّ ارجاع یا احاله
است که صرناً ضمانت اجراب کیفرب را دربر میگیردق در حالی که آن ه ار ارجاع کیفرب مورد
نظر است قمامی اقساح ا گونههاب س ّنی ا نوین ارجاع در امور کیفرب است.
در منون ح وقی غالراً قعریفی جامع ار ارجاع کیفرب در مفهوح ج ی ارائه نش ه است .براب
نمونهق چ ین گفنه ش ه است« :در این شیوه قانونگذار به احاله به من ی دیگر  -غیرکیفرب  -که
ن ض آن با ضمانت اجراب کیفرب مجارات میشود اکنفاء میک » (مارقیق  .)74 :8262هم ینق
در جایی دیگر ارجاع چ ین قعری

ش ه است« :گاهی قانونگذار پارهاب م رّرات را که پیشقر

اضع کرده است به موارد ا موضوعات مشابه سرایت میده ا به جهت ای که قکرار آن م رّرات
ماللآار نراش ق ری عرارقی کوقاه به م رّرات پیشین ارجاع میده ا ب ین م ظور اعالح میک
که قرقیب م رّر در نالن قانون ا یا حکم مواد آن قانون در این موارد نیز الرحالرعایه است .بر این
مر اق قانون ارجاعک ه قانونی است که حکم قانون دیگر  -یع ی قانون مرجوعالیه  -را در
موضوعی معیّن پذیرننه ا بی آنکه خود احکامی مکرّر ا مشابه اضع ک ق اشاره ا ارجاع به قانون
اخیرالذکر را کانی دی ه است .ار این مع ی می قوان با ع وان قصویب اخنصارب قانون یاد کرد ا
آن را ار ن ون قانونگذارب دانست» (علی میرراییق .)8262:839
در جایی دیگر ااگذارب کیفر به قانونی دیگر قوسّط قانونگذار را حوالة کیفرب خوان هان
(بشیریّهق  .)2 :8216ار ننّ ارجاع کیفرب به «راش مجارات احالهاب» نیز قعریر ش ه است ا در
قعری

آم ه است« :م ظور ار مجارات احالهاب این است که قانونگذار جرایم ج ی ب را مثل

جرایم مربوط به بورس ااراق بهادارق پولشوییق قیهیر ا  ...قعری

میک ا مجارات آنها را به
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قانونی دیگر احاله میده » (نجفی ابرن آبادبق  .)3166 :8219این راش قوسّط برخی ار
ح وق انان کیفرب ار جمله ژان پرادل« 8کیفر ارجاعی» 3یا کیفر ارجاعش ه خوان ه میشود
( .)Pradel, 2012: 121در قعاری

نوقق ار ارجاع به ع وان یکی ار ن ون قانونگذارب یاد ش ه

است ا ناظر به مرحلة کیفرگذارب است ا ب ین قرقیب صرناً یکی ار اقساح ارجاع را دربر میگیرد.
ارجاع کیفرب عرارت است ار یو شیوة قانونگذارب در امر جرحانگارب ا پاسخگذارب ار
رهگذر ااگذاشنن ع صر مادب یا کیفر به منن قانونی یا نراقانونی دیگر ا یا بهکارگیرب ع وان
مجرمانة ار پیش قعیینش ه براب جرح ج ی  .در راسناب ااگرایی ارجاع کیفرب ار سایر مفاهیم
مشابه الرح به ذکر است که در ح وق کیفرب شکلیق ارجاع یا احاله اسنث اء بر قواع حاکم بر
صالحیّت مراجع قضایی مـسوب میشود .این در حالی است که ارجاع کیفرب ناظر به ع صر
قانونی جرایم ا شیوهاب براب قریین ع اصر جرح یا ضمانت اجراء ا اص
قانونگذاران بر اساس قوجیهات مخنل

کیفرب است که

ا در راسناب نیل به اه اف مورد نظرق این قک یو را در

مرحلة ق ی ی نسرت به قوانین ماهوب بهکار میگیرن .
در قانون م نی نیز ااژة احاله در مادة  672بهکار رننه است؛ 2اگرچه این مورد ار لـاظ
ساخنارب ا مع ایی با ارجاع کیفرب مشابهت دارد ا در هر دا مورد دادرس به من ی دیگر ارجاع
داده می شود قا بر اساس آن نسرت به مسئله قصمیم بگیردق احاله در ح وق بینالملل خصوصی
خارج ار مسائل ا قعارضات کیفرب است ا میابق با قاع ة صالحیّت سررمی یق در صورت
ارقکاب جرح در کشور ایرانق قانون ایران بر قع یب ا دادرسی حاکم است ا قواع حلّ قعارض
میرح نمی شون  .هم ینق ارجاع کیفرب که بر اساس آن کیفر ارجاع داده میشود جزئی است؛
به عرارت دیگرق یو موضوع مشخّص ارجاع داده میشودق امّا در احالة ح وق بینالملل
1. Jean Pradel.
2. Pénalité par référence.
 .2میابق مادة  672قانون م نی که م رّر میدارد« :اگر قانون خارجهاب که بای میابق مادة  7جل ااّل این قانون یا بر ررق مواد
نوق رعایت گردد به قانون دیگرب احاله داده باش مـکمه مکلّ

به رعایت این احاله نیست مگر آنکه احاله به قانون ایران

ش ه باش »ق احاله در صورت اجود عام لی خارجی در یو دعواق ساراکارب قانونی جهت قعیین قانون حاکم بر مسئله است.
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خصوصیق قانون حاکم بر موضوع احاله داده میشود ا این قانون میقوان شامل موضوعات ا
م رّرات منع ّدق گسنرده ا قواع شکلی ا ماهوب باش .
 .۱-1بازشناسی گونههای ارجاع کيفری
امراره به یارب قـوّالت قاریخی ا قالش ان یشم ان ح وقی ا نالسفهق در لزاح پیشبی ی جرح
ا کیفر قوسّط قانونگذار قردی ب اجود ن ارد .آ ار این قـوّالت در قالب «اصل قانونی بودن جرح
ا مجارات» قجلّی یاننه ان ا در حال حاضر اجود ع صر قانونی ا ضرارت اسن اد به منن قانونی
داراب مرانی اسنوارب هسن  .بر همین اساسق احکاح ا آراب دادگاهها بای مسن به مواد قانونی
باش ا لزاح اسن اد قانونی در حال حاضر ار گذر اساسیساربق جزء اصول اساسی نظاحهاب
کیفرب مـسوب میشود ا ع ح رعایت آن باعث ن ض حکم میشود .در مرحلة اجراب قانون ا
مـکومیّت انرادق گاه اسن اد به یو ماده کانی استق الی گاه چ ین مادة قانونی بای در ک ار
یک یگر قرار گیرن قا قجمیع حکم ا ضمانت اجراء مـ ّق شود .ار این راق ع صر قانونیق بر
اساس انسجاح یا پراک گی اجزاءق به ع صر قانونی م سجم ا نام سجم ق سیم میشود.
هرگاه براب قریین جرح مرقکب ا مـکومیّت اب به اقّهاح اننسابی اسن اد به یو مادة قانونی
ضرارب باش ق ع صر قانونی چ ین جرمی را «ع صر قانونی م سجم» مینام  .میابق با این قعری ق
قانونگذار ری یو مادهق ع صر مادبق راانیق اص

کیفرب ا کیفر را پیشبی ی کرده است .جرح

انگاربقکیفرگذارب ا اص گذارب کیفرب ری یو ماده به صورت م سجم ا ااح صورت
می گیرن ا براب مـکومیّت مرقکب به جرحق اسن اد به یو ماده قوسّط ک شگران ع الت کیفرب
کفایت میک  .هرگاه مـکومیّت به ارقکاب جرح مسنلزح اسن اد به بیش ار یو مادة قانونی باش ق
«ع صر قانونی نام سجم» است .در این نوع ار ع صر قانونیق قانونگذار اجزاب مخنل

جرح ا کیفر

را به صورت پراک ه پیشبی ی می ک ا برخالف ع صر قانونی م سجمق قابعان ح وق کیفرب در
راسناب آگاهی ار رننار مجرمانه ا آ ار ا قرعات حاکم بر آنق بای چ ین ماده ا یا منن قانونی را
بررسی ک .
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ار این راق با میالعة پیشی ة قاریخی ارجاع کیفرب در قوانین ایرانق ع صر قانونی نام سجم که
در ننیجة کاربست ارجاع کیفرب قوسّط قانونگذار اشکالی مخنل

به خود گرننه است ذیل

ق سیمب ب ارجاع جرحانگارانهق کیفرگذارانه ا اص گذارانه دسنهب ب میشود 8.در «ارجاع
جرحانگارانه» شاه قع ّد ع صر قانونی جرایم ار گذر جرحانگارب در منون ادارب مان آییننامهها
ا هم ین ارجاع به منون شرعی ا ن هی هسنیم .براب مثالق مادة  38قانون جرایم رایانهاب نسرت
به قعیین ع صر مادب جرح ا لزاح پاالیش دادههاب داراب مـنواب مجرمانه قوسّط ارائهده گان
خ مات دسنرسی ا نیز کیفرگذارب اق اح کرده استق امّا براب قعیین مصادیق ا موضوعات
مـنواب مجرمانه ا پیشبی ی ای که چه چیزب مـنواب مجرمانه مـسوب میشودق ار قک یو
ارجاع کیفرب بهره جسنه ا قعیین مصادیق جرح را به کارگراه قعیین مصادیق مـنواب مجرمانه
احاله داده است .هم ینق ررق مادة  339قانون مجارات اسالمی مصوّب 8263ق قانونگذار با اجود
قعیین نهرست جرایم ح ّب در قوانین پس ار ان البق ع ااین جرایم ح ّباب را که در قانون ذکر
نش هان به اسن اد اصل  897قانون اساسی به منون ن هی ارجاع داده است .ب ین قرقیبق جرایمی
که در سایر م ابع غیرم اّن ح وق کیفرب ذکر ش هان ق ب ان آنکه در قانون مورد اشاره قرار
گیرن ق قوسّط قاضی ا در مرحلة اجراب قانون مورد اسن اد قرار میگیرن  .ار این راق ار گذر این
نوع ار ارجاع کیفربق جرحانگارب ا کیفرگذارب قوسّط م اح قضایی انجاح میشود.
قانونگذاران کیفرب غالراً پس ار جرحانگاربق در مرحلة کیفرگذارب نوع خاصّی ار مجارات
را قعیین میک ؛ این در حالی است که در «ارجاع کیفرگذارانه» قانونگذار با قمسّو به ننّ
ارجاعق ضمن جرحانگارب ا قعیین ع اصر منشکّلة جرح در یو مادهق کیفر ا ضمانت اجراب
کیفرب را به من ی دیگر ارجاع میده ا ک شگران ع الت کیفرب ا قابعان ح وق بای پس ار
آگاهی ار ح اد ا غور رننار مجرمانهق آ ار ا ضمانت اجراب جرح را در من ی دیگر جسنجو
ک .
 .8در هریو ار ق سیمب بهاب سهگانة ارجاعاتق در ک ار ع اصر جرحق کیفر نیز ممکن است ارجاع داده شودق امّا مالک
ق سیمب ب ع صرب است که غالب است ا ابن ائاً به ذهن منرادر میشود.
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گونة سوّح ار ارجاع کیفربق که بسیار مهم ا قأمّلکردنی است ا پژاهش پیرامون آن ار م ظر
سیاست کیفرب ا اصول حاکم بر جرحانگارب ضرارب استق «ارجاع کیفرب اص گذارانه»
ا اسمگذارب

است .در این شیوهق قانونگذار ضمن قریین ع اصر منشکّلة جرحق در راسناب قوصی

براب رننارق ار ع ااین ار پیش قعیینش ه ا کالسیو بهره میگیرد ا جرح را به یو ع وان کمکی
منّص

میک  .نگارن ه در ادامه ارجاع اص گذارانه را قشریح میک ا آن را ار م ظر اصل

اص گذارب م صفانه بررسی میک .
 .1-۱-1ارجاع کيفری وصفگذارانه؛ استعارة تقنينی
اص گذارب کیفرب در قوانین م اّن ایران ار سال  8311قا  8217داراب نرار ا نشیب بوده استق
امّا پس ار ان الب اسالمی ا قـوّالت ب یادین در سیاست کیفرب ا راهرردهاب مرارره با جرایمق
ع وانگذارب جرایم نیز دچار قـوّالت اساسی ش ه است .اضانه ش ن ع اای ی ج ی نظیر مـاربه
ا انساد نی االرضق که ریشه در ن ه جزایی دارن ق در ک ار قوسعة مفهومی ا مص اقی ع ااین
نوق در قالب ارجاع اص گذارانهق نمونهاب ار این قـوّالت است.
قانونگذار در نرآی

ه جارگذارب کیفربق با اقّخاذ نراض قانونی 8ا اسنعارهق اق اح به

اص گذارب براب جرایم می ک ا جرح ج ی را به جرایم ار پیش قعیینش ه ا مرجع احاله
میده  .نرض قانونی «قک یو ا ن ّی ح وقی است که حسب مورد در نرآی اضع قانون ا اِعمال
ا اجراب آن مورد اسنفادة قانونگذاران ا مجریان قانون در نظاحهاب ح وقی مخنل

بوده است»

(دلشاد معارفق  .)874 :8211قانونگذار در ابن ا اصیالحی را جعل میک ا مفهومی را در عالم
ح وق پ ی میآارد؛ مفاهیم اصیل ا ع ااین درجة ااّل قوسّط شارع خلق میشون ق در حالی که
ع ااین درجة داّح نرض قانونی ا اسنعارههاب قانونی هسن که به نـوب مجارب ا اسنعارهاب
حکم موضوعی را قوسعه میده  .قوسعة موضوع در امر جرحانگارب همان قوسعة دایرة شمول

1. Legal fiction.
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جرح است که با بهکارگیرب ننّ ارجاع صورت میپذیرد ا ع وان ااّلیّه یا درجة ااّل داراب مصادیق
بیشنرب میشود.
اسنعارههاب ح وقی دا گونه هسن  :اسنعارههاب قانونی ا اسنعارههاب قضایی .در اسنعاره یا
نرض قانونیق قانونگذار امرب را در حکم امرب دیگر مـسوب میک ا دام ة موضوع را گسنرش
میده  .در اسنعاره یا نرض قضاییق این قاضی است که امرب را در حکم امرب دیگر قل ّی
میک ا ب ین قرقیب دادرسان ار اجراب قانونی که ناعادالنه دانسنهان میپرهیزن (جعفربقرارق
 .)868-812 :8261در این نوع ارجاعق شیوة بیان منفاات استق امّا مالک در همه جا یکی است
ا آن قصرّف اعنرارب در موضوع استق یع ی قوسعه ار رریق گسنرش دایرة موضوع (جعفربقرارق
 .)868 :8261نرضهاب قانونی با الفاظ ا قرکیرات گوناگونی ش اسایی میشون  .نخست( :ال )
در حکم (ب) است .داّح( :ال ) به م زلة (ب) است .سوّح( :ال ) (ب) مـسوب میشود .چهارح:
(ال ) (ب) است (جعفربقرارق  .)869 :8261قانونگذار با یو دی گاه قوسعهاب ار گذر قعیین
اص ق دایرة شمول جرایم (به ایژه جرایمی که با کیفرهاب ح ّب همراه باش ) را گسنرش داده
استق در حالی که اقّخاذ اص

براب جرایم ار اهمیّت ایژهاب برخوردار است ا آ ار منع ّدب را

به دنرال دارد.
 .۱-۱-1صور ارجاع کيفری وصفگذارانه
در ارجاع اص گذارانه ار گذر کاربست نرض قانونیق ع ااین جرایم مرجع براب جرایم ج ی
بهکار گرننه میشون ا مرقکران جرایم ج ی منّص

به ع ااین کیفرب جرایم ق یمیقر میشون .

این نوع ار ارجاع عالاه بر جرایم عرنی نظیر کالهررداربق خیانت در امانتق جعل ا غیره در
راسناب ح انگارب ا قوسعة دایرة شمول جرایم ح ّب نیز انجاح میشود.
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 .1-۱-۱-1ارجاع حکمی
ارجاع کیفرب حکمی شامل ارجاعاقی است که ری آن قانونگذار یو رننار مجرمانه را در حکم
رننار مجرمانة ار پیش قعیینش ه قلم اد میک ا ذهن خود را ار قالش براب اص گذارب ا
کیفرگذارب ج ی براب رننار جرحانگاربش ه نارغ میسارد .هرگاه اصیالح «در حکم» میرح
می شودق ما همواره با حمل یو گزاره یا کیفیّت بر گزاره یا کیفیّنی دیگر مواجه خواهیم بود .ار
این راق میقوان گفت مفهوح این اصیالح همان قعمیمپذیر جلوه دادن حکم یو کیفیّت یا نهاد
یا گزاره بر مورد یا موارد مشابه استق چ انکه نظر به نوع رابیة قعاملی میان آنهاق قا ح ادب
همسان پ اشنه ش هان  .قردی ب نیست که در چ ین نرآی ب بالذّات با دا ماهیّت رابرا هسنیم.
در ااقعق چون ابن ا به ساکن قرادف آنها م نفی استق در یو موارنة م ی ی ننیجه گرننه میشود
که دا ررف رابیة اسن ادب مذکور بالذّات داراب ماهیّنی مخنل

هسن ق چ انکه همسانپ ارب

دا ماهیّت دلیل بر یکی نرودن آنهاست؛ اگر غیر ار این قصوّرکردنی بودق نیارب به جعل یو
گزارة موارب نرود (سلیانی بیگ لیق.)82 :8269
با بهکارگیرب این اصیالح در جرحانگاربهاق در خصوص چیسنی مفهوح «جرایم در حکم»
سؤاالت منع ّدب ررح میشون ا گسنرة قعمیم آ ار ا احکاح جرح اصلی به نرعی مـلّ م اقشه
است .اانگهیق در این میان آن ه به رور قیع صورت پذیرننه است قعیین ع وان جرح اصلی براب
نرعی ا اقّخاذ برچسب ا ناح جرح ار راب جرح اصلی است .گرانیگاه قانونگذار در کاربست
قک یو ارجاع کیفرب حکمی ا قعیین ناح براب رننار جرحانگاربش هق بسنه به راایة دی ب که در
قعری

جرح دارد منفاات است.

نوع نخست :در باب اص گذارب رننار مجرمانهق بزهکار را در حکم مرقکب جرمی دیگر
قلم اد میک
کیفرب در قوصی

ا مرقکب رین پس ب ان اص

خوان ه میشود .گویی راایة دی قانونگذار

رننار مجرمانه به سمت مرقکران جرایم است .ساب ة این شیوه ار ارجاع کیفرب

به مادة  349قانون مجارات عمومی مصوّب  8294برمیگردد« :هر کس ار سفی مهرب که به اا
سپرده ش ه سوء اسنفاده کرده ار راب ق لّب انن ال یا برائت ذمّه یا چیز دیگرب که موجب خسارت
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صاحب امضا یا مهر شود راب آن ب ویس مـکوح به حرس قأدیری ار یو قا سه سال خواه ش
ا ممکن است به قأدیّة غرامت ار پ جاه الی پانص قومان نیز مـکوح شود ا اگر سفی مهر به اا
سپرده نش ه ا خود اا به دست آارده باش ق در حکم جاعل بوده ا مجارات آن را خواه

داشت»8.

مادة  312قانون مجارات عمومی نیز م رّر میدارد« :در قماح موارد مذکوره هرگاه حریق اسراب
هالک نفس شود مرقکب به حرس با اعمال شاقه ار سه قا ده سال مـکوح خواه ش ا اگر در
هالک نفس قاص بوده باش در حکم قاقل است» .اص گذارب ا قعیین ع وان براب رننارهاب
نوق همانیور که بیان ش ناظر به بزهکار بوده است ا گرانیگاه قعری

قانونی جرح ناعل آن بوده

است .در قوانین پس ار ان البق ع ااین در حکم مـاربه ا مفس نی االرض پرکاربرد بودهان .
براب مثالق همکارب ا معاانت با ع اصر جاسوس براب مخفی نمودن ا پ اه دادن به آنهاق اگر
موجب انساد ا اخاللی در نظاح ا یا شکست جرهة اسالح گرددق ررق قرصرة مادة  88قانون مجارات
جرایم نیراهاب مسلّح مصوّب 8278ق در حکم مـاربه است .هم ینق قانونگذار در یکی ار
ج ی قرین اق امات ق ی ی  -الـاق یو ماده به قانون مرارره با مواد مخ ر مصوّب  - 8269ار
ارجاع کیفرب اص گذارانة ناظر به بزهکارق در قالب اص

«در حکم مفس نی االرض» سخن

به میان آارده است.
نوع داّح :در این ننق قانونگذار در م اح قعری

جرحق با قمرکز بر رننار مجرمانهق رننار مرقکب

را در حکم جرمی دیگر قل ّی میک ا اق اح به اص گذارب کیفرب میک  .قفاات این نوع
ار ارجاع با ارجاع ناظر به بزهکار در قمرکز قانونگذار بر رننار استق به گونهاب که ار م ظر رننار
ا ع صر مادب به اص گذارب میپردارد .قاریخ ة کاربست این نوع ار ارجاع به قانون مجارات
اشخاصی که براب بردن مال غیر قرانی میک

(مصوّب  )8297برمیگردد؛ در مادة  3این قانونق

 .8بهکارگیرب ااژة در حکم در راسناب قک یو ارجاع کیفربق براب ااّلین بار به مادة  36قانون میروعات مصوّب  81بهمن
 8319برمیگردد )...(« :ا قشویق ا قـریو اهل نظاح به نانرمانی ا ان یاد احکاح نظامی در حکم مادة  37است» .در مادة 37
م رّر میدارد « :حریص ا قهیج به سرقت ا قنل ا نهب ا غارت یا قضعی
یا نشودق یو سال الی پ ج سال حرس خواه داشت».

ق رت مملکنی در خارجه اعم ار ای که مؤ ّر شود
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قرانی هر یو ار ررنین دعواب اصلی با «اشخاصی که به ع وان الث در دعوایی اارد ش ه یا به
ع وان شخص الث بر حکمی اعنراض کرده یا بر مـکوح به حکمی مسن یماً اقامة دعوب نمای ا
این اق امات آنها ناشی ار قرانی با یکی ار اصـاب دعوب براب بردن یا قضییع حقّ ررف دیگر
دعوب باش ( »)...در حکم کالهرردارب است .ب ینسانق با اقّکاء بر رننار ارقکابیق این نوع ار
ارجاع کیفرب که مرن ی بر قفسیر مالکات ا الغاء خصوصیّت است اارد قوانین کیفرب ش ه ا
باعث درهمآمیخنگی بسیارب ار ااصاف کیفرب ا پی ی گی مصادیق ا موضوعات ش ه است.
نوع سوّح :در این نوع ار ارجاع کیفرب حکمیق قانونگذار ع صر مع وب یو جرح را در حکم
ع صر مع وب جرمی دیگر  -که ممکن است جرایم ماهیناً مشابه یا منفاات ار یک یگر باش -
قلم اد می ک ؛ ب ین قرقیبق قانونگذار بر اساس ع صر راانی جرح اق اح به ع وانگذارب یو
رننار میک ا آ ار جرح مرجع را بر جرح ج ی بار میک  .ساب ة این نوع ار ارجاع در قوانین
کیفرب به مادة  878قانون مجارات عمومی  8294برمیگردد« :هر کس عم اً به دیگرب جرح یا
ضربی اارد آارد که م نهی به موت مج یٌ علیه گردد ب ان ای که مرقکب قص کشنن را داشنه
باش به حرس با اعمال شاقه ار سه قا ده سال مـکوح خواه ش مشراط بر ای که آلنی که اسنعمال
ش ه است آلت قناله نراش ا اگر آلت قناله باش مرقکب در حکم قاقل عم ب است» 8.قانونگذار
در سال  8279اصیالح قنل «در حکم شره عم » را براب نخسنین بار در قوانین جزایی ایران میرح
کرد .اگرچه اق اح قانونگذار در اضع این قسم ار قنل را میقوان قالشی براب جرران ن یصة م رّج
نرودن مجارات قنل در قانون مجارات اسالمی قلم اد کردق با قوجّه به اهمیّت جرح قنلق آاردن
یو نرض قانونی ا بهکارگیرب الـاق حکمی ا بالنّرع ایجاد نوع ج ی ب ار قنل قـت ع وان
«قنل در حکم شره عم »ق ب ان قریین احکاح ا آ ار این الـاقق ایراداقی اساسی داشت؛ بر همین

 .8جرح قنل میابق قانون مجارات عمومی به سه دسنة قنل عم ق قنل در حکم عم ا قنل غیرعم ق سیم ش ه بود؛ این
ق سیمب ب در قانون  8279دچار قغییرات بسیارب ش ا ق سیم ب ب جرح قنل به انواع قنل عم ق قنل در حکم شره عم ق قنل
شره عم ا خیاب مـض میرح ش  .این در حالی است که ش وق (ب) ا (پ) ار مادة  369قانون مجارات اسالمی  8263ار
م ظر اصل اص گذارب م صفانه داراب ایراد هسن .
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اساسق با قصویب قانون مجارات اسالمی 8263ق قانونگذار ار قکرار این نوع ار قنل در مادة 292
اجن اب کرد ا ب ین قرقیب مشکالت ناشی ار این نوع ار ارجاع نیز با حذف آن ار بین رنت.
 .۱-۱-۱-1ارجاع غيرحکمی
قانونگذار در برخی موارد در م اح اص گذارب براب رننار مجرمانهق ب ان آنکه رننارب را در
حکم رننارب دیگر قرار ده ق ضمن بهکارگیرب ع وان کالسیو ا کمکی براب جرحق قابعان
ح وق کیفرب را به احکاح ا ضمانت اجراب آن ع وان کمکی احاله میده ؛ در این مواردق این
ارجاع گاه به ع ااین ح ّب است ا گاه قعزیرب .در خصوص این نوع ار ارجاع کیفربق بای میان
ذکر مص اق ار یو ررف ا قعمیم کیفر ا اص

کیفرب ار ررف دیگر قائل به قفکیو بود .در

بیان مص اقق غالراً با قصویب قوانین پراک ه ا منفرّقة کیفرب ا غیرکیفربق قانونگذار مصادیق
یو جرح را که در قوانین مادر ا اصلی پیشبی ی ش هان جرحانگارب میک ا به ع وان اصلی
ارجاع میده  .براب مثالق در قانون رت اس اد مصوّب  8294در مواد منع ّد شخص کالهرردار
مـسوب میشود .این موارد یا مص اق دقیق آن جرح هسن یا داراب مشابهتهاب ریادب با ع وان
کالسیو هسن که قوسّل به قک یو ارجاع را ضرارب میسارد .ایجاد انسجاح در نظاح جزایی
ا پیش بی ی مجارات همگون براب رننارهاب همسان ار آ ار این شیوه ار ارجاع است (آقایی
ج تمکانق .)81 :8268در قوانین کیفرب ایرانق این نوع ار ارجاع کیفرب که در راسناب قصویب
ا ایجاد جرایم همپوشان است غالراً در اص گذارب قعزیرب بهکار گرننه ش ه است .در
اص گذارب ح ّب براب یو جرح داراب ماهیّت قعزیربق ار گذر ارجاع اص

ا کیفر ح ّب

در نظر گرننه میشون ا ح انگارب صورت می گیرد .در این مواردق نه ذکر مص اق میشود ا نه
قشابه ریادب میان جرایم اجود داردق بلکه قانونگذار در راسناب نیل به اه انی مان قوسعة ح ادق
قعمیم کیفر ح ّب به قعزیربق گریز ار مـ ادیّتهاب ق سیمب ب جرایم به ح ّب-قعزیرب ا
دالیل دیگر دست به ح انگارب میرن ا ااصاف ح ّب را برمیگزی .
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اقّخاذ این شیوه در سیاست ج ایی ق ی ی ا ع ح درج ع وان ج ی ا کیفر من اسب با آن
ع وانق ج اب ار مرانی ا دالیل کاربست ارجاع کیفربق در پرقو اصل اص گذارب م صفانه
قأمّلکردنی است .با قوجّه به قریین مفهوح ارجاع کیفرب ا بیان اقساح ا گونههاب آنق ار آنجایی
که ارجاع کیفرب اص گذارانه در میان گونههاب ارجاع با موضوع اص گذارب مرقرط استق
در ادامه این نوع ار ارجاع در پرقو اصل اص گذارب م صفانهق که ار بایسنههاب جرحانگارب ا
ق ین مـسوب میشودق بررسی خواه ش .

 .۱وصفگذاری منصفانة کيفری؛ از مفهوم تا ضرورت
اصل اص گذارب م صفانه 8ار رمره اصول ناظر بر مـ ادیّت م اخلة کیفرب است که بای در
ک ار اصل قانونم ب ا اقنضائات آن مان لزاح کیفیّت قوانینق اصل ق اسب جرح ا مجارات ا
غیره در نرآی جرحانگارب ا کیفرگذارب ا در راسناب نیل به اه اف جرحانگارب ا حفظ ح وق
قابعان کیفرب مورد قوجّه قرار گیرد .این اصل با قأکی بر اهمیّت همرسنگی میان برچسب ا قعری
جرایمق گویاب این میلب است که اص

در نظر گرننهش ه براب یو جرح بای با قعری

جرحق میزان سررنش بزهکار ا قرح رننار میاب ت داشنه باش  .اگرچه اصل برچسبرنی م

آن

صفانه3

 .8اصل برچسبرنی ااقعبی انه برچسبرنی عادالنه یا م صفانه نیز خوان ه میشود.
 .3برچسبرنی در جرحش اسی ا جامعهش اسی کیفرب ناظر به دا مرحلة مخنل

ار نرآی پاسخ به پ ی ة مجرمانه است.

برچسبرنی در علم جرحش اسی ا به رور خاص در جامعهش اسی ج ایی یکی ار نظریّههاب علّتش اسی بزهکارب است .نظریّة
برچسب رنی بر این باار است که اقنی یو نرد ار سوب دیگران در قالب خاصّی قوصی
قغییر ادراک ار خویش ا رننار خود دست خواه رد قا با این قوصی

میشودق در ننیجة نشار اجنماعی به

هماه گ شود .قکرار جرح بر این مر اق نه بر اساس

نردیّت شخصق بلکه با نرآی برچسبرنی قریین میشود .در ااقعق یو برچسب غلط به سادگی میقوان براب آنان که آمادة
پذیرش آن هسن به ااقعیّت قر یل شود (نرانو پی ا مارب لین دبق .)861 :8262ب ینسانق برچسبرنی در این دی گاه به
مرحلة پس ار اقوع جرح ا عملکرد نهادهاب ع الت کیفرب برمیگردد .در حالی که برچسبرنی کیفرب یا اص گذارب
م صفانه بای در مرحلة قانونگذارب ج ایی مورد قوجّه قانونگذاران باش ؛ نخسنین مرحلة قوجّه به اص گذارب کیفرب نرآی
ه جارگذارب کیفرب است .ب ابراینق در جامعهش اسی ج اییق این موضوع که چه ع وانی بر نرد الصاق شود ا لزاح م صفانه
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به رور کلّی در ارقراط با یکایو ع ااین مجرمانة کیفرب ررح کردنی استق در پژاهش حاضر
به رور ایژه ارجاع کیفرب اص گذارانه ا بهکارگیرب ااصاف کالسیو ا ار پیش قعیینش ه
براب جرایم ج ی ق به لـاظ اهمیّت موضوع ا چالشهاب آنق ارریابی ا قـلیل خواه ش .
 .1-۱وصفگذاری کيفری؛ مقولهبندی جرايم
اص گذارب یا برچسبرنی که به «قوصی

یا مشخّص کردن ا قرار دادن در یو م وله» قعریر

ش ه است ( )Hornby, 2004: 1308به رور کلّی شامل دا رایکرد رااینی ا م ولهب ب است.
در رایکرد رااینیق اص گذارب میقوان به شکل قوصی

کردن ب ان ع صر م ولهب ب باش .

بر این اساسق رننار بزهکار میقوان به صورت راایت در قانون آارده شود ا به همین قرقیب نیز
در مـکومیّت کیفرب اب رت شود .ار این راق در رایکرد رااینی الرح نیست هیچ ع وانی قوسّط
قانونگذار قعیین شود .امّا در رایکرد م ولهب بق اص گذارب چیزب بیشنر ار قوصی

مـض

است ا مسنلزح دسنهب ب موضوعات مشابه است.
اص گذارب در مع اب خاص که شامل رایکرد م ولهب ب است خود به دا سیح کالن ا
خرد ق سیمکردنی است .در بیشنر نظاحهاب ح وقی در سیح کالنق جرایم ذیل م ولههاب
بزرگقر دسنهب ب می شون  .براب مثالق در ح وق ایرانق جرایم را به سه دسنة جرایم علیه
اشخاصق علیه اموال ا مالکیّت ا علیه ام یّت ا آسایش عمومی ق سیم میک  .این دسنهها در
سیح خرد به ع ااین کوچوقرب مان قنلق کالهررداربق مـاربه ا جاسوسی ق سیم میشون .
قعیین ع وان براب هر یو ار رننارهاب مجرمانه ما را به قفاات بین دا مفهوح قمایزگذارب ا
قوصی

یا قعری

جرح ره مون میسارد .شای قصوّر شود که ربان «اص گذارب» ن ط به

قوصیفاقی که در مورد رننار مجرح بهکار میران اشاره داردق امّا در ااقع یکی ار نکات مهمّی
که در مورد اص گذارب کیفرب اجود دارد نیار به ایجاد قمایز بین اَشکال مخنل

خالف است.

بودن آن م ّنظر نیستق بلکه اساساً صرف برچسب مجرمانه ردن بر انراد به ایژه نوجوانان به ع وان علّت پای ارب در عرصة
بزهکارب ا قکرار جرح میرح میشود.
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در اسنعارهاب کلّی میقوان گفت که قمایزگذارب به جعرهاب که مجرح در آن است اشاره داردق
در حالی که قوصی

نوشنهها یا مـنویات داخل جعره است .ررح اصل اص گذارب م صفانه

را براب نخسنین بار میقوان در م الهاب به قلم ان را اشورث (سال  )8618نگریست .اشورث اشاره
میک که اگرچه ح وق جزا می قوان با قع اد بسیار کمی جرح به کار خود ادامه ده  -یع ی با
مجرمیّت اخالقی 8که در قعیین کیفر ا ص ار حکم بارقاب مییاب -ق «ما ار این کار اجن اب
میک یمق چراکه معن یم برچسری که در مورد یو جرح بهکار میراد بای به رور م صفانه
خالف 3بزهکار را بارنمایی ک » ( .(Ashworth, 1981: 53اا این اصل را «برچسبرنی

بارنمایانه» 2نامی  .به نظر میرس اصیالح «برچسبرنی م صفانه» براب نخسنین بار قوسّط گل ویل
ایلیامز در پاسخ به اشورث بهکار رنت ( .)Williams, 1983: 85-95دغ غة برچسبرنی م صفانه
این است که ارمی ان حاصل شود که قفاات هاب آشکار بین انواع جرح ا درجات خالف مورد
احنراح قانون قرار میگیرن ا جرایم به گونهاب ق سیمب ب ا برچسبرنی میشون که به رور
م صفانه ماهیّت ا ش ّت ن ض قانون را بارنمایی میک

( .)Ashworth, 2006: 88ار این اصل

براب قوجیه حفظ قمایز بین جرایم قنل عم ا قنل غیرعم ق قنل عم درجة یو ا درجة دا ا
قرار دادن قنل ناشی ار قـریو ا ناشی ار کاهش مسئولیّت کیفرب  -به دلیل اخنالالت راانی -
در رمرة قنل غیرعم ق سرقت ا قـصیل مال ار رریق نریبق قجاار به ع
داق قجاار به ع

درجة یو ا درجة

ا جرایم ج سی مهم ا غیره اسنفاده میشود.

 .۱-۱ارجاع کيفری وصفگذارانه؛ ضرورت اتّخاذ وصف منصفانه
قوجّه به اصل اص گذارب م صفانه جزء اخالق قانونگذارب است ا «نرا رننن ار اصول درانی
اخالق قانونی (قانونگذارب) قوهی ی آشکار به کرامت انسان به ع وان شخصی مسئول است»
( .)Fuller, 1969: 172این اصل در ک ار اصل قانونم بق اصل قکلی

ماالییاقق اصل ق اسب

1. Moral culpability.
2. Wrongdoing.
3. Representative Labelling.
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جرح ا مجارات ا غیره به ع وان اخالق درانی قانونگذارب مورد قوجّه است ا ع ح رعایت آن
قوهین به کرامت انسان است .بر این اساسق جرحانگارب ا مجارات در این حالت غیرعادالنه است
(نالحیق  .)67 :8262قانونگذار بارها ار گذر کاربست ارجاع کیفرب اص گذارانهق انزان بر
قعیین ضمانت اجراب کیفربق نسرت به قعیین ناح ا رر هب ب جرح نیز اق اح کرده است؛ در بسیارب
ار موارد قعری

جرح با ع وان مجرمانة اقّخاذب قفااتهایی اساسی داردق چ انکه قواع حاکم بر

رر ه ب ب جرایم ا لزاح همرسنگی بین قعری

ع اصر منشکّله ا اص

جرح نادی ه گرننه

میشون  .ار این راق ضرارب است ابن ا دالیل قوجیهی اصل اص گذارب م صفانه ا سپس
ضرارت قوجّه به اصل مذکور در ارجاع اص گذارانه ارریابی شون .
 .1-۱-۱اصل انصاف؛ لزوم تناسب جرم و عنوان مجرمانه
در رابیه با اهمیّت ا ضرارت اص گذارب کیفرب بای گفت ه گامی که اص

(برچسب)

اارد ساب ة کیفرب شخص میشودق گذر رمان خاررات ما را در مورد ماهیّت دقیق جرح کمرنگ
خواه کرد ا ممکن است در نهایت اررش اسمی 8برچسب مورد قوجّه قرار گیرد .ار این راق
قانونگذار بای در بهکارگیرب قک یو احاله ا الصاق ع وان ق یمی به جرایم ج ی در ک ار قوجّه
به ق اسب جرح ا کیفرق مشخّصاً به ق اسب جرح ا ع وان مجرمانه نیز نظر داشنه باش  .گذشنه ار
قمامی دالیل قوجیهک ة کاربست ارجاع کیفرب اص گذارانهق لزاح ضابیهم ب کاربست
ع ااین کالسیو ا النزاح قانونگذار به رعایت اصول ناظر بر جرحانگاربق به ایژه اصل
اص گذارب م صفانهق امورب ب یادین ا شایسنة قوجّه هسن .
اصل انصاف ب یان لزاح ق اسب میان اص

کیفرب ا نوع جرح است .بر این اساسق مجرمان

بای من اسب با خالنشان برچسبرنی ا مجارات شون ( .)Ashworth, 2006: 88انزان بر
مـکومیّت شخصق این نیز مهم است که در رابیه با چه چیزب مـکوح میشود .ار این راق ع وان
اقّهامی بای درکی م اسب را ار ماهیّت خود ارائه ده ؛ در غیر این صورتق به این دلیل که خالف
1. Face value.
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بزهکار ا جرمی که بزهدی ه منـمّل ش ه به رور م اسب براب عموح مردح بارنمایی نش ه استق
ع وان غیرم صفانه خواه بود.
اصل انصاف نسرت به بزهکار قوسّط سارمان ع الت براب رنان 8نیز بهکار گرننه ش ه است؛
آنها در ااک ش به بـث کمیسیون ح وقی دربارة دناعیّات نسری 3اعالح میک

که رنان پس ار

کشنن راجهاب خشنق در درجة ااّل به دلیل ع ح انصانی که در رابیه با ارالق برچسب «قاقل»
احساس میک

ا در درجة داّح به امی کاهش مجاراتق نسرت به مـکومیّت به قنل

قج ی نظرخواهی میک  .بر همین اساسق کمیسیون ح وقی پیش هاد میده که انرادب که به
خارر کاهش مسئولیّت کیفرب  -به دلیل اخنالالت راانی یا قـریو  -کسی را میکش در
قعری

قنل درجة داّح گ جان ه شون  .در رابیه با ع وان جرحق انراد بای سزااار آن برچسب

باش  .این سؤالی است که بای در ارقراط با ح انگاربهاب جرایم ماهیّناً قعزیرب نیز پرسی ه شود:
آیا مرق کران جرایم قعزیرب سزااار این هسن که مـارب یا مفس نی االرض قلم اد شون ا ار
سوب نهادهاب ع الت کیفرب ا جامعه ب ین اص

مورد خیاب قرار گیرن ؟ آیا ع ااین الصاقی

به نـو میلوبی خالف ا جرح مرقکب را در ذهن مردح بارنمایی میک ؟ اهمیّت بارنمایی م صفانة
خالف مرق کب اررش شهرت یو شخص است؛ شهرت بخشی مهم ا ج انش نی ار اعنرار نرد
است که بای در مرحلة ق ی ی ا اص گذارب براب جرح قوسّط قانونگذار مورد قوجّه قرار گیرد
ا ع وان جرایم به صورت عادالنه ا ااقعبی انه اقّخاذ شون ق چ انکه بهکارگیرب ع ااین نه چ ان
دقیق ا غیرم صفانه می قوان م فعت مشراع مجرح در مـانظت ار شهرت خود را مورد خ شه قرار
ده .
 .۱-۱-۱وصف کيفری؛ پيامآوری و آگاهیبخشی
ع وان جرح داراب پیامی ار سوب قانونگذار به عامّة مردح یا به نـو ایژه براب ک شگران ا نهادهاب
دران یا بیران ار نظاح ع الت کیفرب است .ااصاف کیفرب داراب مجموعهاب ار کارکردها
1. Justice for Women.
2. Partial Defences.
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هسن که بهکارگیرب سیسنم ارجاع کیفرب اص گذارانه بای با قوجّه به این کارکردها صورت
پذیرد؛ در غیر این صورتق آ ار ا قرعات یو اص
مواجه خواه

غیرم صفانه نظاح ع الت کیفرب را با چالش

کرد .ب ینسانق کارکردهاب ع ااین مجرمانه به مثابة عاملی قعیینک ه در

ضرارت بهکارگیرب ارجاع کیفرب اص گذارانه هسن  .ب ابراینق کالهرردارق مفس نی االرضق
سارقق در حکم مـارب ا غیره مـسوب ش ن بزهکار ا رت چ ین ااصانی در ع وان اقّهامیق
دادنامه ا سجلّ کیفرب  -با امعان نظر به کارکردهاب ع ااین مجرمانه ا ارقراری که سیاسنگذاران
ج ایی در پوشش ع وان ا اص

با قابعان ح وق کیفرب اعم ار بزهکارق بزهدی ه ا ک شگران

نظاح ع الت کیفرب اعم ار قضایی ا نراقضایی برقرار میک
حفظ پیون آن با اص

 -بای م یرق بر قعری

جرح ا

کیفرب باش .

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

قوانین کیفرب اررشهاب اساسی جامعه را معرّنی میک

ا قانونگذار با قعیین کیفر در م اح

م صرف کردن انراد ار ن ض قانون یع ی ع ح رعایت ه جارهاب اساسی جامعه است (نجفی
ابرن آبادبق  .)32 :8268-3ار گذر جرحانگاربق قرح رننار مم وعه ا ارادة جامعه به مرارره با آن
به شهران ان اعالح میشود .کارکرد آگاهیبخشی ا آمورشی ح وق کیفرب ار گذر
جرحانگاربق کیفرگذارب ا نیز اص گذارب امکانپذیر است .ار م ظر سیاست ج اییق اقّخاذ
یو ع وان مجرمانة م اسب در ح ی ت ااج پیاح آمورشی است ا رشنی ا قراحت رننار را به
انراد اعالح میک (نجفی ابرن آبادبق .)32 :8268 -3ع ااین داراب کارکردب «بیانگر» هسن ا
به رور نمادین میزان ق ریح جرح ا سررنش بزهکار را نشان میده  .اگر اسم جرح به رور دقیق
درجه ا ماهیّت خالف را بارنمایی نک ق در این صورت ممکن است مجرح به رور غیرم صفانهاب
ب ناح شود .ااک ش جامعه در م ابل عم ب یا غیرعم ب بودن رننار ا میزان ق صیر منفاات است.
هم ینق شیوة ارقکاب رننار نیز میقوان در نوع ا میزان سررنش آن رننار قأ یر داشنه باش  .براب
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مثالق قنل با سرق قصمیمق قنل به شیوة مثله کردن ا قنل آنی نرای به یو میزان ار سررنش
برخوردار باش (نالحیق .)61 :8263
کارکرد نمادین ع وان جرح دلیلی براب لزاح حفظ قمایز بین قنل عم ا غیرعم ا ع ح ادغاح
آنها در ع وان ااح «قنل کیفرب» به شمار میآی  .براب مثالق کمینة باربی ی ح وق کیفرب 8در
گزارش خود دربارة مجارات قنل عم اظهار داشت که جرح ج اگانة قنل عم بای حفظ شودق
چراکه ب نامی اب که در اذهان عمومی در رابیه با مـکومیّت به خارر قنل اجود دارد به خوبی
نشانده ة قرح ا ش ّت این جرح است .در ج ی قرین باربی ی ح وقی دربارة قنلق کمیسیون
ح وقی همین دی گاه را دارد ا اظهار میک که ادغاح قنل عم ا قنل غیرعم در یو جرح
ااح نادرست استق چراکه « به احنمال ریاد این کار به این مع ی قل ّی خواه ش که قانون قنل
عم را جرمی مهم ا ش ی اً ج ّب نمیدان  .دادن چ ین نشانه ا عالمنی غلط است» .هم ینق
کمیسیون ح وقی اسکاقل در باربی ی اخیر خود دربارة جرایم ج سی اظهار کرد که قجاار ج سی
بای جرمی ج ا ار سایر قهاجمات ج سی باقی بمان ؛ این کمینه اعالح کرد که برچسب «قجاار
ج سی» داراب «ن شی مهم در بیان ق ریح اجنماع در خصوص نوعی خاص ار خیاب ج

سی است»3.

به کارگیرب ع ااین ار پیش موجود براب جرایم ج ی ق که در م رّرات کیفرب بسیار صورت
پذیرننه استق میقوان بر مر اب «نظریّة مرکزیّت ح وق کیفرب» باش که قوسّط جرج نل ر میرح
ش ه است .بر این اساسق ح وق کیفرب داراب مرکزیّت ا یو هسنة جرایم اصلی شامل حریق
عم بق قجاار به ع

ق قنل عم ق کالهرردارب ا مان ای ها است؛ این جرایم مـورب یا مرکزب

انراشنگی کار در نظاح ع الت کیفرب را به خود اخنصاص دادهان  .اقنی ار مرکز به سمت حاشیة
ح وق کیفرب میرایمق ناق دسنگاه مفهومی آش ایی براب رر هب ب بسیارب ار گونههاب ج ی
جرح هسنیم (هوساکق  .)11 :8269با قصویب قانون در مورد جرایم ج ی ق سیاسنگذاران کیفرب
ار رریق برگزی ن ع ااین جرایم مرکزبق جرایم خارج ار مرکز یا حاشیهاب را به نـوب که بیانگر
1. Criminal Law Revision Committee.
2. Criminal Law Revision Committee, Twelfth Report: Penalty for Murder (Cmnd 5184,
1973) para 6.
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ا نمایانگر قرح رننار باش ق با قک یو ارجاع اص گذارانهق به این دسنه ار جرایم ملـق میک .
ع ااین ج ّب که ااک ش جامعه نسرت به آنها ش ی قر بوده ا میزان سررنشپذیرب آنها بیشنر
است بای بجا ا به درسنی بهکار گرننه شون ق چ انکه بای براب ن ض اررشهاب اساسی ار ع ااین
ج ّب ا نمایانگر اسنفاده شود .ب ینسانق قانونگذار در موارد بهکارگیرب ع ااین جرایم ق یمی
بای به میزان قرح اجنماعی رننار قوجّه ک قا ار لـاظ ق ریح میان جرح نرعی ا جرح اصلی
ساراارب اجود داشنه باش .
 .۱-۱-۱-۱بازنمايی عناصر متشکّلة جرم

قعیین ع وان براب رننارهاب مجرمانهق ع ااین اقّخاذب قانونگذار بای ع اصرب ار جرح را بارنمایی
ک  .شرط م صفانه بودن اص

کیفرب این است که شهران ان ار گذر ع وان مجرمانهق

مجموعهاب ار ارّالعات را در مورد رننار مجرمانه ا ع اصر جرح دریانت ک  .هوردر اظهار
میک که سه مسئلة «نـوة ارقکابق پیام ا قعمّ » بای در اص

کیفرب بارقاب یاب  .براب

مثالق میابق مادة  376قانون مجارات اسالمی ا حنّی غالب منون ن هی ار ع وان «مـاربه» کشی ن
سالح به ذهن منرادر میشود ا در قعری

قانونگذار نیز «کشی ن سالح» رکن اساسی این جرح

است .بهکارگیرب این ع وان مجرمانه با قوجّه به ارّالعاقی که به قابعان ح وق کیفرب میده ق
براب یو رننار مجرمانة دیگر مسنلزح بیشنرین نزدیکی ا همگونی در ع اصر منشکّله استق به
گونهاب که با اقّخاذ ع وان «در حکم مـاربه» براب یو رننار مم وعهق هم ان ع اصر منشکّلة
جرح مـاربه بارنمایی شون ا میان این دا جرحق ار لـاظ ع اصرب که بای به مخارب ارائه شون ق
شکاف ا ناهمگونی اجود ن اشنه باش  .براب نمونهق مادة  194قانون مجارات اسالمی مصوّب
 8271م رّر میدارد« :کسی که نیراهاب ررم ه یا اشخاصی که در خ مت نیراهاب مسلّح هسن
را به عصیانق نرار یا ع ح اجراب اظای

قـریو مؤ ّر نمای ق مـارب مـسوب میشود» .قعیین

ع وان مـارب براب شخصی که در اصل معاانت در جرح مینمای ا هیچ یو ار ع اصر جرح
مـاربه شامل «کشی ن سالح» ا «قص ارعاب» را ن ارد ناق شرط بارنمایی ع اصر جرح در اص
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کیفرب به ع وان یکی ار کارکردهاب اساسی ع ااین مجرمانه است .هم ینق ار آنجایی که چ ین
ع وانی شهران ان را در خصوص ع اصر منشکّله آگاه نمیک ق غیرم صفانه قل ّی میشود .انزان
بر اینق ررق قرصرة یو مادة  21قانون مرارره با قاچاق کاال ا ارر مصوّب 8263ق مأمورانی که با
علم به ارقکاب قاچاقق ار قع یب مرقکران خوددارب یا برخالف قوانین ا م رّرات عمل نمای در
حکم مخنلس مـسوب ا به مجارات م رّر براب مخنلسین اموال دالنی مـکوح میشون ؛ این در
حالی است که میابق مادة  1قانون قش ی مجارات مرقکرین ارقشاءق اخنالس ا کالهرردارب
مصوّب 8297ق جرح اخنالس عرارت است ار برداشت ا قصاحب اجوه یا اموالی که بر حسب
اظیفه به مأمور دالت سپرده ش ه است .ب ین سانق هیچ یو ار ع اصر جرح مرجع (اخنالس) در
جرح در حکم اخنالس بارنمایی نش هان .
 .۹-۱-۱-۱هشدار به بزهکاران

سیاسنگذاران ج ایی ار گذر جرحانگارب ا با ناحگذارب جرمی که مرقکران ب ان مـکوح
میشون ق با بزهکارانق ک شگران ع الت کیفرب ا جامعه ارقراط برقرار میک ؛ با اص گذارب
کیفربق انن ال یا ارائة ارّالعات به بزهکاران انجاح میشود .در این خصوصق قانون بای مشخّص
ک که «شخص بزهکار چه نوع مجرمی است ا بای این مسئله را به مجرح م ن ل ک قا اب دقی اً
ب ان چه کار خالنی را انجاح داده است ا چرا مجارات میشودق به رورب که مجارات براب اب
مع ادار ا نه صرناً یو رننار سخنگیرانة خودسرانه به نظر برس » ( Simester & Sullivan, 2007:

 .)31در ای جاق برچسبْ مجرمان بال وّهاب را که میدان رننار خاصّی جرح است ه ف قرار
می ده ؛ این انراد ممکن است با آگاهی ار ای که رننار مورد نظر در دسنة خاصّی ار جرایم که
م جر به نکوهش بیشنرب می شود قرار داردق ار انجاح آن م صرف شون  .با این حالق شواه ب
کمی اجود دارن یا شای اصالً اجود ن ارن که نشان ده مجرمان بال وّه به خارر ش ّت
مجاراتها ار اق اح به جرح م صرف می شون ق چه برس به ع وان جرمی که ممکن است به آن
مـکوح شون  .بسیارب ار مجرمان رن گیهاب پرآشوبی دارن ا احنماالً به رور م ی ی به
مجاراتهاب احنمالی یا ع ااین جرایم نکر نمیک

( .)Ashworth, 2002: 868در همین راسناق
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دانشم ان علوح اجنماعی م ارک معنررب را که ابت میک

اراعت ار قانون عم قاً به خارر

درانی ش ن قواع آمرة اجنماعی است ا نه به خارر ارعاب یا قرس ار دسنگیرب ا قع یب گرد
آاردهان (هوساکق  .)81 :8269ار این راق شای ننوان با قیعیّت گفت که قعیین ع ااین کالسیو
مان مـاربه ا انساد نی االرض ا یا ناحگذارب جرایم مرن ی بر ن ّاارب ا قک ولوژب با ارجاع به
ع ااین کمکی ار جمله کالهررداربق سرقت ا جعل ا ر آگاهیبخشی ا باردارن گی دارن .
 .4-۱-۱-۱آگاهیبخشی به کنشگران قضايی

شای کارکرد سودم قر ع ااین کیفرب این باش که برچسبرنی دقیق ارّالعات مربوط به
مـکومیّت هاب مجرح را که در اخذ قصمیم م صفانه قوسّط دادرسان مؤ ّر هسن نشان میده .
مهمقرین رمی هاب که در آن ارّالعات مربوط به مـکومیّتهاب قرلی در دران نظاح ع الت کیفرب
اهمیّت دارد قعیین کیفر است .در غالب نظاحهاب ح وقیق قوجّه به مـکومیّتهاب قرلی بزهکار
در قعیین کیفر ضرارب است .ب ابراینق الرح است سوابق کیفرب ع اصر اساسی یو جرح را به
نـو دقیق در خود داشنه باش  .یو شیوه این است که گزارش مفصّلی ار ااقعیّتها ا شرایط
قماح جرایم سابق یو شخص در اخنیار قاضی صادرک ه حکم قرار گیرد .امّا بعی است ه گاح
مـکوح ش ن مجرحق ارّالعاقی با این ماهیّت رت شون یا به رور نظاحم ب به دادرسان ارائه
شون  .ب ابراینق ع وان جرح معموالً ق ها م رع ارّالعاقی دسنرس پذیر براب دادرسانی است که
میخواه به رور دقیق ساب ة کیفرب مجرح را بررسی ک  .ار یو سوق اگر قرار است قصمیماقی
دربارة سرنوشت مجرح بر اساس مـکومیّتهاب قرلی اا گرننه شون ق رمانی م صفانه خواه بود
که ارّالعات ارائهش ه دقیق ا به ان ارة کانی آگاهیبخش باش  .ار سوب دیگرق اگر قرار است
که دادرسان حالت خیرناک بزهکار ا خیرب را که مجرح میقوان در آی ه براب جامعه ایجاد
ک ارریابی ک ق الرح است که ع وان جرمی که در ساب ة کیفرب درج ش ه است ارّالعاقی
کانی دربارة ماهیّت مـکومیّتهاب قرلی ارائه ک .
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انزان بر کیفردهیق بهکارگیرب دیگر ساراکارهاب کیفرب نیز به ع وان مـکومیّت پیشین
مجرح بسنگی دارد .براب مثالق دادسنانها در قصمیمگیرب در خصوص قعلیق قع یب منّهمق به
ماهیّت ا میزان مـکومیّتهاب قرلی قوجّه خواه کرد .این موارد رمانی میقوان م صفانه باش
که ع وان جرح به ان ارة کانی آگاهیبخش ا م یرق با جرح ارقکابی باش  .این در حالی است که
در ارجاع کیفرب اص گذارانه به ایژه در موارد ح انگارب جرایم قعزیربق با قوجّه به شرایط
خاصّ حاکم بر آیین رسی گی ا مـکومیّت به جرایم ح ّبق اهمیّت ع وانگذارب چ ین برابر
است .دادرسان در برخورد با ساب ة کیفرب مرقکب در خصوص کیفرهاب ارجاعیق در رابیه با
قواع قع ّد ا قکرارق غالراً دچار قردی هسن که آیا جرایمی که اص

ح ّب دارن ح ّب هسن

یا قعزیرب؟ هم ینق ساب ة کیفرب در قعیین کیفر جرح ج ی به ع وان یو کیفیّت مش ّده مؤ ّر
است .ار این راق قعیین ع ااین مجرمانة برخالف انصاف ا نامن اسب با نوع جرح میقوان بر پران ة
کیفرب مرقکب قأ یرگذار باش .
به موجب مادة  29قانون مجارات اسالمی 8263ق اننشار حکم مـکومیّت قیعی در جرایم
مـاربه ا انساد نی االرض پیشبی ی ش ه است .ار نظر برخی ح وق انانق این مورد جرایمی را که
با ارجاع کیفرب ب ین ااصاف منّص

ش هان نیز شامل میشود .ار این راق اص گذارب جرایم

ا قوسعة دایرة شمول جرایم بای من اسب ا ااقعبی انه باش قا این رسوایی اجنماعی عادالنه ا
م صفانه به نظر برس  .ااصاف کیفرب در بهکارگیرب ساراکارهاب قانونی در مرحلة قعیین یا
اجراب کیفر نیز ا رگذار هسن  .جرایم منع ّدب در قوانین اجود دارن که مرقکب با قوجّه به
ع وان کیفرب به نـو سلری یا ایجابی ار مجموعهاب ار اق امات در راسناب بارپرارب ا اراد به
اجنماع بهرهم میشود .ررق مادة  47قانون مجارات اسالمی 8263ق جرایم مـاربه ا انساد نی
االرض قعلیقناپذیر ا قعویقناپذیر هسن ؛ ار این راق الصاق ع وان مجرمانة ح ّب بر مرقکب ا
بالنّرع مـرامیّت ار نهادهاب بارپرارانه ا مرن ی بر مسامـه بای من اسب ا ااقعبی انه باش

8.

 .8هم ینق مادة  68قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263م رّر میک  « :در جرایم موجب ح یا قصاص هرگاه انراد بالغ
کمنر ار  81سالق ماهیّت جرح انجاحش ه ا یا حرمت آن را درک نک

ا یا در رش ا کمال ع ل آنان شرهه اجود داشنه باش ق
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 .5-۱-۱-۱آگاهیبخشی به نهادهای اجتماعی

ساب ة کیفرب انزان بر نظاح ع الت کیفرب در سیح جامعهق ارّالعاقی دربارة مـکومیّت مرقکب
به شهران ان ارائه میده  .برجسنهقرین نمونه در این رمی ه اسنخ اح است .کارنرمایان ه گاح
اننخاب کارک ان قمایل موجّهی دارن که دستکم ارّالعاقی دربارة ساب ة کیفرب من اضیان داشنه
باش  .این مسئله با نکنهاب که پیشقر در مورد ارّالعرسانی به عامّة مردح گفنه ش قفاات دارد.
ارّالعات ارائهش ه به کارنرما داراب ه ف مشخّص قرب است :آیا این من اضی با قوجّه به ساب ة
کیفرب خود شخصی م اسب براب این شغل است؟ کارنرمایان دلیلی درکش نی ا م ی ی دارن
که ب ان کارک ان آقیشان داراب ساب ة کیفرب هسن یا خیر ا ب ان شو این حق را دارن که
ب ان که جرح شخص من اضی به رور کلّی سوءنیّتق خشونتق سوءرننار ج سی یا صرناً یو
جرح ناچیز مربوط به نظم عمومی بوده است .در این راسناق ارّال عات یا مسن یماً ار ساب ة قضایی
به دست می آی یا خود مجرح ار رریق خوداظهارب در نرح ق اضاب شغلق ارّالعات مورد نظر را
ارائه میده  .چ ان ه جرایم با اص هاب کیفرب غیر ااقعبی انهاب ارّالعاقی درست ار رننار
مجرمانه به دست ن ه ق ساب ة کیفرب انراد ا قضاات جامعه ا نهادهاب اجنماعی را نسرت به
مرقکب قـت قأ یر قرار میده  .کارنرمایان احنماالً منخصّصان ح وقی نیسن ا ار این جهت
ضرارب است که قانونگذار در برچسب جرایم ار عرارات «ح وقی» گیجک ه مان «در حکم
مـاربه»ق «در حکم کالهرردارب» یا اصیالحاقی کلّی مان «عمل حراح » که گسنرة اسیعی ار
رننارها را شامل می شود خوددارب ک  .در ای جاق مشکلْ دیگر ع ح دقّت در ع وان جرح نیستق
بلکه این ااقعیّت است که ع ااین اارد مررهاب م ولههاب مخنل

رننار میشون  .برچسری مان

قهاجم یا قظاهر به عمل حراحق موضوع مادة  927قانون مجارات اسالمیق چ ان داراب ارّالعاقی
مهم نیسن ا ری

گسنرده اب ار رننارهاب مجرمانه را شامل می شون  .کارنرما احنماالً منوجّه

نخواه ش که شخصی که براب جرح ن ض آرامش مـکوح ش ه استق آیا در مالء عاح سعی
حسب مورد با قوجّه به سنّ آنها به مجاراتهاب پیشبی یش ه در این نصل مـکوح میشون » .در این گونه موارد قکلی
جرایم ذاقاً قعزیرب که با کاربست ارجاع حکمی ا غیرحکمی منّص

به ع وان ح ّب ش هان چیست؟
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کرده بود خودکشی ک یا شرانه در خیابان نوقرال بارب ک  .هم ین است قشخیص ای که
شخصی که مـکوح به ارقکاب جرح در حکم مـاربه ش ه استق آیا مرقکب جرمی ح ّب ش ه
است یا قعزیرب؟ آیا سالحی بهکار برده است یا خیر؟ مرقکب نردب خشن ا هول اک است یا
یو مجرح ی ه سفی است که به ااسیة ارقکاب یو جرح اقنصادب اص

مـاربه را به خود

گرننه است؟
در انگلسنانق برخوردارب ار ح وق م نی در برخی رمی هها ارقراط ق گاق گی با ع وان جرح
دارد .براب مثالق آیا مجرح حق دارد حضانت ا سرپرسنی نررن انش را هم ان در اخنیار داشنه
باش یا خیر؟ نگرانی آنها این است که رنانی که شریو ج سی منجاار خود را به قنل رسان هان ق
اگر برچسب قنل ناشی ار کاهش مسئولیّت  -به سرب اخنالالت راانی  -در مورد آنها بهکار رننه
باش ق در رابیه با سرپرسنی کودک مورد پیشداارب ا آسیب قرار میگیرن ( Quick & Wells,

 .)2006: 520عموح مردح آمورش ح وقی ن ی هان ا نکنة اصلی در بارنمایی یو جرح به عامّة
مردح این است که ارمی ان حاصل شود پیامی که ع وان جرح م ن ل میک به رور شفّاف ا
م صفانه آن ه مجرح انجاح داده است را به ربانی بارقاب ده که امکان گزارش غلط رسانهها ا
درک غلط مخارران را به ح اقل برسان  .ب ینسانق میقوان گفت که بهکارگیرب ارجاع کیفرب
ا قعیین ع وان مجرمانة جرایم ار پیش قعیینش ه در جرحانگاربهاب ج ی بای ضابیهم ا با
امعان نظر به کارکردهاب ااصاف کیفرب ا میابق با اصل اص گذارب م صفانه باش ا ع ااین
اقّخاذب بای به شکلی ااضح ا م صفانه خالف ا جرح ارقکابی مرقکب را نشان ده ا در سجلّ
کیفرب انراد رت شون .

نتيجه
نیل به اه اف ح وق کیفرب ا قضمین ح وق ا آرادبهاب شهران ان قابع جرحانگارب قاع هم
ا مرن ی بر اصول ا ضوابط قانونگذارب هسن ؛ در غیر این صورتق هیچ یو ار حمایتهاب
مربوط به آیین دادرسی ا ق ابیر مربوط به قشریفات قع یب کیفرب جرایم اعم ار اصل برائتق
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لزاح ا رات ادّعا ب ان هیچ شو ا شرههق قضمین ح وق دناعی منّهمق اصل برابرب سالحها ا غیره
نمیقوان بیع النی اب را که به خارر قصویب قوانین ب رخ داده است جرران ک  .کاربست
قک یو ارجاع کیفرب قوسّط قانونگذارق به ع وان یکی ار ن ون قانونگذاربق مرن ی بر دالیل ا
قوجیهاقی منع ّد است .رعایت اصل کیفیّت قوانینق به ع وان یکی ار اصول پساقانونم بق رعایت
انصاف نسرت به بزهکار ا هم ین قـ ّق کارکردهاب مورد اننظار ار ع ااین مجرمانه بای میابق
اصول حاکم بر نرآی قانونگذارب ار جمله اصل اص گذارب م صفانه باش .
ارجاعات کیفرب مورد اسنفادة سیاسنگذاران ج ایی ایران ار ابن اب قصویب قوانین م اّن
قاک ون میقوان در سه نوع کلّی شامل ارجاع جرحانگارانهق کیفرگذارانه ا نیز اص گذارانه
دسنهب ب شون ؛ هر یو ار این دسنهب بهاب کلّی خود شامل اقساح منع ّدب هسن  .برخی
ارجاعات حاصل جرحانگارب مج ّد قانونگذار ا ایجاد جرایم همپوشان است که ری آن
رننارهاب مشابه مکرّراً جرحانگارب میشون ا ع وان یا کیفر به جرایم اصلی ارجاع داده میشود.
هم ینق ظهور جرایم ج ی ا اشکال نوین ا سارمانیاننة جرایم س ّنی قانونگذاران را براب اقّخاذ
اص هاب کیفرب که ال اک ة قراحت رننار باش دچار نوعی بـران کرده است .این در حالی
است که در باب قعیین ع وان ا اص

مجرمانهق اصل اص گذارب م صفانه به ع وان یو اصل

مـ ادک ه ا اساسی بای در نظر گرننه شود .هم ینق براب ع وانگذاربق ضمن رعایت
انصاف ا ق اسب اص

ا رننار ارقکابیق بای کارکردهاب مورد اننظار ار اص

کیفرب شامل

کارکرد آگاهیبخشی به مخاررانق بارنمایی ع اصر منشکّلة جرحق ارقراط ا پیاح سیاسنگذاران
ج ایی به بزه کارانق ک شگران نظاح ع الت کیفرب ا نهادهاب اجنماعی همواره به ع وان ضابیه
در قعیین اص

مجرمانه راه ماب قانونگذاران باش .

ار آنجا که یکی ار رسالتهاب اص

کیفرب ال اب قراحت رننار به قابعان ح وق کیفرب

استق ن ان اص گذارب م اسب ا ااقعبی انه به کارایی ح وق کیفرب ا کارایی ع وانهاب
مجرمانة موجود لیمه میرن ا اعنرار آن را خ شهدار میک  .ضرارت این موضوع در ارجاع
کیفرب اص گذارانه ا به ایژه در ایجاد جرایم دا رگة ح ّب-قعزیرب ا پیادهسارب دی گاه
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قوسعهرلرانة قانونگذار در رابیه با ح انگارب ار گذر بهکارگیرب این قک یو ا اقّصاف بزهکاران
به ع ااین کیفرب جرایم ح ّب ا س ّنی به جهت آ ار ح وقی ا کیفرب حاکم بر اص

کیفرب

در این گونه ار جرایم ا چالشهاب نظرب ا عملی آن به مراقب بیشنر است.
من اع ک هقرین اسن الل براب لزاح اص گذارب م صفانه در کاربست ننّ ارجاع این است که
ع وان جرح ارّالعاقی را دربارة مجرح به گراههاب مخنل

مان عامّة مردح ا سارمانهاب نعّال در

دران ا بیران نظاح ع الت کیفرب م ن ل میک ا ممکن است نظراقی دربارة مجرح شکل گیرن
ا قصمیماقی گرننه شون که مرن ی بر این ع ااین جرایم باش  .این قصمیمات میقوان

در

چارچوب نظاح ع الت کیفرب مان ص ار حکم یا قصمیماقی خارج ار این نظاح مان پیش هاد
اسنخ اح باش  .در هر دا موردق قصمیمگیرن ه ار ع وان جرح براب ننیجهگیرب در مورد ماهیّت
رننار کیفرب مجرح اسنفاده میک .
با قوجّه به چالشهاب پیش راب ارجاع کیفرب اص گذارانه در ح وق ایرانق ضرارب است
که نخستق در نرآی

ه جارگذارب کیفرب ا اقّخاذ ع وان براب جرایمق قانونگذار ضمن

دغ غه م ب ا حسّاس بودن نسرت به قعهّ ات مربوط به قانون اساسی ا قوانین عادب ا هم ین
رایکردهاب بینالمللی در رمی ة رعایت اصل قانونم ب ا کیفیّت قوانینق اصل اص گذارب
م صفانه ا ضرارت بارنمایی ع اصر منشکّله ا قرح رننار در برچسب اقّخاذب را م ّنظر قرار ده
ا با رایکردب ح اقلی در بهکارگیرب ع ااین ح ّب براب جرایم قعزیربق بهکارگیرب اص ها
ا ع ااین ااقعبی انه را در نظر گیرد .برچسبرنی م صفانه در این رایکرد برچسری است که با
به کارگیرب ع ااین سادهق داراب ارّالعاقی باش که ماهیّت اساسی خالف را م ن ل ک ا امکان
بال وّة بارنمایی غلط ا سوء برداشت را به ح اقل برسان  .داّحق دادرسان نیز به ع وان ک شگران
مجرب قوانین ارجاعیق در نرای

رسی گی به اقّهاح بزهکاران با قوجّه به اقنضائات اصل

اص گذارب م صفانهق خالءهاب قانونی را قا ح ّ امکان بهرود بخش
غیرم صفانه به بزهکاران اجن اب ک .

ا ار الصاق ع ااین
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