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 کیفری  تنزل جایگاه اصل قانونمندی 
 شدن رکن قانونی جرایم اینامهآیین در پرتو 

، راضیه صابری ، زینب لکیعلی صفاری
 

 چکیده 

با حداکثر   بزه  تعریف  و مستلزم  بوده  قانونمندی  اصل  الزامات  از  قانون کیفری  و شفافیت  قطعیت 
ی ادار-دار و کیفری و دامنه  انگاری بازبافتحال، جرم اینصراحت و دقت توسط مقام تقنین است. با

روی بر  داللت  بزه،  پیکره  وجود  شدن  با  دارد.  قانونمندی  اصل  الزامات  به  پایبندی  از  گردانی 
های باتالقی  انگاریهای حقوقی، جرم مجازات در غالب نظام م و  سازی اصل قانونمندی جراساسی

پایبندی به الزامات  گذاران جنایی را از منظر  ای شدن حقوق کیفری، عالوه بر اینکه سیاستنامهآیینو  
ِاعمال قوانین    ۀانگار و همچنین نحوکشد، فهم شهروندان از متون جرم حاکمیت قانون به چالش می 

تحلیلی، به دنبال پاسخ  دهد. پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفیکیفری را نیز تحت تاثیر قرار می
گرایی  ان به ابهام گذارقانون تمایل  ها است که بسترهای تنزل جایگاه اصل قانونمندی و  به این پرسش 

های جرم چیست؟ این تدابیر چگونه  اجرایی در تبیین مؤلفه -تقنینی و اشتراک قانون و مصوبات اداری
متبینیپیش  را  قانون  آثار  می أپذیری  یافتثر  می  ۀسازند؟  نشان  تتحقیق  به  امروزه  که  از أدهد  سی 

مطلقاندیشه نفی  فرانوگرایهای  مانند  عملگرایی  و  نسبیی  سمت  به  کیفری  حقوق  گرایی،  گرایی، 
می جتماعیا  و  پذیری انعطاف پیش  پیششدن  همچنین  قلمرو  رود.  گسترش  مانند  نوین  آمدهای 

مرکزی حقوق کیفری مانند جرایم پیشگیرنده و   ۀحقوق کیفری در پرتو ظهور جرایم خارج از هست
ویژگی با  عدم فنی،  نظیر  فنی  هایی  و  تخصصی  زمینهقطعیت،  قانونبودن،  شدن  باتالقی  و   ساز 
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بیش ای  نامهآیین که  تحولی  است.  شده  کیفری  حقوق  موازی از شدن  به  نقض پیش  تقنینی،  سازی 
نهایت، جهت ایجاد    شود. درهشدار منصفانه به شهروندان، منتهی می  شفافیت و قطعیت قانون و نیز

  هایی مانند تعریف اصطالحات یت ضابطهتوازن میان پویایی حقوق کیفری و حاکمیت قانون، رعا
مشی مقامات اداری و نیز تعیین مدت اعتبار  ترمینولوژی تقنینی( در متن قانون در راستای تعیین خط)

پذیری و  های انعطافتواند در کاهش چالشاجرایی، می -تفویض اختیار تعریف جرم به متون اداری
باشد.  مؤثرای شدن رکن قانونی نامهآیین

کلیدی بافتنامهآیین:  واژگان  قانون  قانونی،  رکن  تعریف ای شدن  اداری شدن  قانون،  باتالق  باز، 
 جرم، هشدار منصفانه 

 مقدمه
نماید. رکن قانونی از گذر ایجاد آن را اعالم می  ۀ رکن قانونی، جرم را ایجاد و ارکان و شرایط متشکل

کارگزا  برای  تضمین محدودیت  حکومتی،  آزادی   ۀ کنند ران  و  است حقوق  شهروندان   اردبیلی، )   های 
 سوی  نماید و از   جرم را تعیین   ۀ تواند عناصر متشکل سو، فقط قانون می یک   (. در نتیجه از185:  1395

 بندیتقسیم در یک    ( جرم   ۀ پیکر دی ) ما است. عنصر   گذار قانون آِن    ی کیفری فقط از گذار قانون دیگر، حق  
نتیج  و  جرم  احوال  و  اوضاع  مرتکب،  رفتار  بخش،  سه  به  می   ۀ کالسیک  تقسیم   شود مجرمانه 

تر شامل هشت مؤلفه؛ رفتار مرتکب، ی ئ اما در یک تحلیل جز  (؛ 26- 76:  1392میرمحمدصادقی،  ) 
گر ارتکاب جرم، زمان ارتکاب جرم، مکان ارتکاب، کنش  ۀ مجرمانه، وسیله و نحو  ۀ موضوع جرم، نتیج 

(. مطابق اصل 217- 239:  1/ 1397  الهام و برهانی، )   . 1استها  آن   پذیر جزایی و شخصیتو کنش 
گانه باشد و تفویض های هشت لفه ؤ این م   ۀکنند قانونمندی و تفکیک قوا، مرجع تقنینی صالح باید تعیین 

ات اداری و منابع فقهی ، مصوبنامهآیین در قالب    گذار قانون ها به غیر از مقام  تعیین هر یک از این مؤلفه 
اصلی این است که با وجود   ۀمسئل رکن قانونی را به همراه خواهد داشت.    ۀ تجزی   پراکندگی و  ، و غیره 

جر اساسی  قانونمندی  اصل  و  سازی  نظام م  غالب  در  جرم مجازات  حقوقی،  انجام انگاری های  هایی 
کشد، بلکه جنایی را از حیث پایبندی به حاکمیت قانون به چالش می   گذاران سیاست   تنهانه گیرد که  می 

دار و انگاری دامنه دهد. جرم ثیر قرار می أ قضایی تحت ت   ۀ تفسیر و اعمال قوانین کیفری را در مرحل  ۀ نحو 

 
های دیگری نیز لفهؤبندی فوق مانع و جامع نبوده و با جزئی نگری در تعریف جرایم م . الزم به ذکر است که تقسیم1

های ها و سازمانگروه به نفع  »»طرف یا اطرافیان جرم « در تعریف جرم فعایت تبلیغی  ۀ  لفؤقابل شناسایی است؛ مانند م 
تعریف یک جرم    اما شش بخش دیگر یا در  ؛ رایم وجود دارد ج  ۀ رفتار مرتکب و موضوع جرم در هم.  «مخالف نظام

 . شوندارکان جرم هستند و یا علل مشدده محسوب می ومدخلیتی ندارند، یا جز
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کاربست   دلیل به انگار  آن متن جرم   بر اساسبرانگیز است که  چالش های  انگاری بازبافت یکی از جرم 
حد تفسیرپذیر بوده و آزادی عمل دادرسان را در کیفری تلقی کردن رفتارهای از بهم، موسع بیش واژگان م

هایی است که از رهگذر اعطای اختیار تقنین به نهادهای انگاری دهد. دیگری، جرم گوناگون، افزایش می 
داری شدن متن ا - اجرایی به قلمرو هنجارگذاری کیفری منجر به تقنینی - غیرتقنینی و ورود متون اداری 

بر نقض اصول ها  آن   نشینی این دو مقوله از منظر بسترها و پیامدهای هم   جهتبه شود.  انگار می جرم 
ی تابعان حقوق کیفری، در این پژوهش باتالقی د انگاری حقوق و آزا مختلف حقوق کیفری و نادیده 

و  )   شدن  قانونی  رکن  تو نامه آیین انعطاف(  آن  شدن  قر أ ای  بررسی  مورد  می مان  و نامه آیین گیرد.  ار  ها 
پای مصوبه  بر  را تعیین می تکلیف مقرر در قانون، مؤلفه   ۀ ها  کنند و مخاطبان های یک عمل مجرمانه 

ای«، رکن نامه آیین »ارجاع  یابند. در حقوق کیفری، در دو یا چندین متن جداگانه، توصیف جرم را درمی 
است  اداری  و  تقنینی  متن  از  تلفیقی  بزه،  پسماند مصوب   عنوان به ؛  قانونی  مدیریت  قانون  در  نمونه، 

باید  1383 و  نشده  توصیف  منسجم  شکل  به  پسماند  دفع  جرم  »   گونه این ،  شود:  گونه تعریف  هر 
(. از 443:  1396فریادی،  )   « رهاسازی پسماندها بدون کسب مجوز الزم در زمان و مکان غیرمجاز

شود؛ این که زمان و مکان ارتکاب در جرم دفع پسماند، بخشی از عنصر مادی محسوب می آنجایی 
 بینی شده است. ها توسط نهادی غیرتقنینی و در متنی اداری پیش مؤلفه 

  تبیین دقیق جرم و عنوان مجرمانه در متن قانون، از  جایبههمچنین، مقنن در بسیاری از موارد  
کند. باز هرگونه تبیین مفهوم و تعیین مصداق را به مقام قضایی واگذار میگیری مفاهیم بافتکارگذر به 

قانون کیفری    1کارگیری عبارات موسع و تفسیرپذیر، باتالقی شدنپذیری رکن قانونی پیرو بهانعطاف
  ۀکند که گسترمیدر قانون کیفری به مقامات قضایی این جایگاه را اعطا    2را به دنبال دارد. وجود عمق 

وسیعی از رفتارها را مجرمانه تلقی کرده و افراد را تحت تعقیب کیفری قرار دهند؛ جایی که کنشگران  
های مختلفی از یک مفهوم مبهم ارائه دهند.  عدالت کیفری در دادسرا و دادگاه قادر هستند تا خوانش

کنند. در  زی و »خلق و ابداع« جرم می سا»اعمال« قانون، اقدام به قاعده   جایبه، دادرسان  سانبدین
این موارد برخالف اصل قانونمندی و تفکیک قوا، فهم شهروندان از قانون و دریافت پیام قطعی مقنن 

بینی  گرایی و لزوم پیشرو ضروری است که اصول اینانگار میسر نیست. ازمتن جرم   ۀ از گذر مطالع
های پژوهش حاضر این  بازبینی قرار گیرد. پرسش  عناصر جرم به شکل قطعی و در متن قانون، مورد 

زمینه که  تمایل  است  و  قانونمندی  اصل  اعتبار  تنزل  ابهام گذارقانون های  به  و ان  تقنینی  گرایی 
و  نامهآیین تقنینی  گرایی  ابهام  است؟  کدام  جرایم  مادی  چگونه  نامهآیینای شدن عنصر  شدن،  ای 

 
1. Legal Swamp 

2. depth 
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 سازند؟  ثر میأآثار قانون را مت پذیری بینیپیش 
بر روش توصیفی اتکا  با مطالع -با  و  ابتدا    ۀتحلیلی  با موضوع،  پژوهشی مرتبط  و  منابع نظری 

مبین افول جایگاه اصل    ۀ دو مقول  عنوانبه گویی تقنینی  انگار و کلیها و دالیل پراکندگی متن جرم زمینه 
تبیین می انگاری بررسی شد، سپس چالشقانونمندی در جرم  آن  ایرادات  از  ها و  نهایت  در  گردد. 

هایی در جهت ایجاد توازن میان حاکمیت قانون و تحوالت حقوق  ها، ضابطهبسترها و چالش برایند
 شود.کیفری، ارائه می

 بسترهای نظری تحول در رکن قانونی جرایم .۱
گرایی کیفری همان التزام  اصلگرایی در حقوق به معنای پایبندی به قواعد بنیادین آن است.  اصل

آن بنا نهاده شده و منحصر به یک یا چند جرم خاص  حقوق کیفری بر  ۀبه اصولی کلی است که شاکل
اصول   1.نیستند پناه  آزادی در  و  در سایباوری کالسیک، حقوق  افراد  ارتکاب   ۀهای  از  پیش  هشداِر 

مجاز و غیرمجاز رفتاری، پیشگیری از   ۀبندی منطقها، چارچوب اجراضمانتجرم، تعریف جرایم و 
گرایی  مقامات حکومتی از قدرت علیه مردم با اتکا بر اصل قانونمندی، تضمین شد. اصل  ۀسوءاستفاد

 2تفسیر و قطعی متبلور شد. قانون باید مبتنی بر سادگی، انسجام قابلمطلق در وجود قوانین ثابت، غیر
، تمامی فروضی که ممکن است نزد دادگاه مطرح شود  (Damiano ,C, 2009: 136-137)  3و تمامیت

رو، راه حل بحران و مشکالت اجتماعی التزام به یک قانون از پیش موجودی  اینبینی نماید. ازرا پیش
 ,Ashworth) فهم، منسجم و صریح بوده و وظایف شهروندان را مشخص کرده باشدقابلاست که 

 صراحت قوانین است. انسجام و ۀو عقالنیت پشتوان (24 :2006
های نوین  افراطی بر ضرورت پایبندی به اصول موجب شد هرگونه تحول فکری و اندیشه  تأکید 

گرایی را  دهد و رکود و افراط در سنتت بپویایی خود را از دس  ۀپس زده شده و حقوق کیفری جنب
متن قانون،  یر منطبق برحقوقی و تفس  ۀ (. التزام مطلق به قاعد27-29:  1392  نیت، پاک  )  تجربه نماید

با واقعیات جامعه منع شده   قانون  انطباق  از  بود که  تبدیل نموده  اختیار  فاقد  افرادی  به  را  دادرسان 
های نظری ظهور  حقوق کیفری به وقوع پیوست و دیدگاه  ۀحال، تحوالت گوناگونی در پهناینا  بودند. ب
کنند. ظهور چنین  و کارامدی را دنبال می  کارآییمحوری،  باوری و اصلچهارچوب   جای بهکرد که  
ت قانون تنزل یافت.  یمک حا  یرا به همراه داشت و اعتبار و قداست سنت   ییگرا هایی، تعدیل اصلاندیشه

 
اندیشمندال صچه مفهوم »ا راگ .  1 بازخوانی  وجود نداشت  سکیو وغیرهتنظیر بکاریا، موننی  گرایی« در نوشتگان  اما  ؛ 

 .سازد را نمایان میاصولی ثابت و غیرمنعطف مانند قانونمندی و تفکیک قوا  آنانافکار 

2. Coherence 

3. Complete 
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 شود.پرداخته می گراییگرایی و نفی مطلقهای مؤثر در تعدیل اصلدر ادامه به نگرش 
 فرانوگرا  گرایی در پرتو نگرشتنزل جایگاه اصل. ۱-۱

اندیشی کالسیک و اصل  نظر تاریخی، مکتب تحققی از اولین مکاتبی است که بر مطلقاز نقطه
مقتضی با بزهکاری معرفی    ۀ را مانعی برای مبارزن  رکن قانونی( تاخته و آ)  مجازاتم و  قانونمندی جر

شود که حقوق کیفری از معتقدند که رکن قانونی جرم باعث می شناسان مکتب تحققی کند. جرم می 
بعضی   نتواند  کیفری  عدالت  نتیجه  در  و  بماند  عقب  همواره  بزهکاران  رفتار  و  بزهکاری  تحول 

را که هنوز توسط  های خطرناک جرم حالت انگاری نشده است؛ اما برای  ، جرم گذارقانون شناختی 
 (. 863 :1392ابرندآبادی،  نجفی)  جامعه خطرزاست، مجازات نماید

:  1394پرادل،  )  اندیشدمتعاقبًا، مکتب دفاع اجتماعی به فراتر از اصول غیرمنعطف کالسیک می
میزانی انعطاف در قواعد به   کمها و یا دست(. این جنبش کنارگذاری بعضی قواعد یا ممنوعیت117

شد خواستار  را  شده  شناخته  وجود  50:  1395آنسل،  )  رسمیت  با  و  (.  قانونمندی  اصل  پذیرش 
قانون، نرمش در نقطاین اصول ضروری قلمداد می   حاکمیت  پایان تحوالت   ۀشود. مکاتب فوق، 

های نفی  های کیفری و افول اقتدار اصولی همچون قانونمندی و تفکیک قوا نیستند. اندیشهاندیشه
حقوق کیفری را به سمت    دست، ساختار ساده و یککارآییگرایی و لزوم توجه به واقعیات و  مطلق

 گرایی سوق داد.پیچیدگی و کثرت 
های انتقادی مختلفی در تئوری حقوقی پدید آمد و قرن بیستم میالدی جریان   70  ۀ از حدود ده   
 1. مدرن و پایبندی به الزامات حاکمیت قانون، مورد تردید جدی قرار گرفت   کیفری   های حقوق آموزه 
ها، بستر نوینی فراهم ها و حتی تعارض رغم پراکندگی و تنوع دیدگاه به   2های منتسب به فرانوگرایینظریه 

 :1392شاملو،  )   حقوق است  ازجمله های مختلف  کردن علوم در عرصه نمودند که رویکرد آن، کاربردی 
انگاره 1220 فرانوگرایانه  (.  چارچوب   عنوان به های  نسبی تفکری  و  عرص ستیز  در  کیفری   ۀگرا  حقوق 

 است.   های اصول بنیادین کیفری را متزلزل کرده و مسیر ترقیق این اصول را هموار ساخته پایه 
گرا و تکثرساالری  ها، فقدان مرکز و مرجع، پراکندگی و نگاه نسبیعدم قطعیت، انکار فراروایت

نوگرایی است.  های فرا ترین خصیصهها از شاخصهای نگرش فوق است. انکار فراروایتاز ویژگی
شمول  های کالن و جهانها و آموزه تحلیل  ۀمدرنیته( که در پی ارائ)  بدین معنا که برخالف نوگرایی
گذر نفی حقیقت مطلق، نفی  های جزئی و موردی است. فرانوگرایی ازاست، فرانوگرایی در پی تحلیل

 
در فرانسه و به فیلسوفانی چون »ژاک دریدا«، »میشل فوکو« و »ژان فرانسوا لیوتار«  1960 ۀ. آغاز تفکر انتقادی به ده1

 .(61 :1396صادقی،  و نژادرحیمی : )نکمنتسب است. 

2. Postmodernism   
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نوگرا  انگاره )  عقالنیت  و  نگرش مرجعیت عقل(  نسبیهای مطلق جزو  تکثرگرا محسوب    ـ  را گهای 
هایی مانند عقل،  گرایی پیامد ناگزیر ناباوری به فراروایتو این نسبی  (Harno, 1951: 428)  شودمی 

این نگرِش چ با مرکزیتارچوب ه قانون و غیره است.  گرایی،  باوری و مرجعستیز، ضمن مخالفت 
را  پراکندگی  انشعاب و  تنوع،  این رویکرد ارزش36:  1389وارد،  )  کندمی تأیید    هرگونه  در  های  (. 

ثابت اعتبار ندارد و مقتضیات و تحوالت زمانی و مکانی در تبیین مفاهیم حقوقی و اجتماعی نقش  
دارد.  کنندهتعیین  دوره رواینازای  به  نسبت  معاصر  کیفری  حقوق  شکل،  ابتدایی  در  های  گیری، 

اصول حقوق کیفری است. نهادهای    ۀ حوز  قلمروهای مختلف تقنینی و اجرایی بیانگر تحوالتی در
گیرد. نتیجه اینکه بدیهیاتی مانند اصل قانونمندی که منبع  کاربردی، جای اصول و قواعد ثابت را می

انگارانه به حاکمیت قانون، تعدیل گشته و از  بخش تنظیم و تفسیر قوانین بود، و نیز نگاه مطلقالهام 
  ۀ ی مبتنی بر فرانوگرایی با دغدغگذارقانون(.  1221:  1392،  شاملو)  اعتبار سنتی آن کاسته شده است

انعطاف ندارد.  قابلهای غیرهای اجتماعی، پایبندی کامل به اصول و ارزشو انطباق با واقعیت  کارآیی
پذیر تلقی  و انعطاف 2و حقوق فرانوگرا حقوقی نرم  1ناپذیر بدین ترتیب، حقوق مدرن حقوقی انعطاف

بر کارکردگرایی، قصد دارد که خود را در مسیر تحوالت اجتماعی   تأکید  انوگرا باشود. حقوق فرمی 
واقع(. اجتماعی657:  1392شهابی،  )   قرار دهد رویکردهای  تأثیر  گرا، حقوق  شدن حقوق تحت 

اصل نفی  و  رد  و  است  داده  سوق  کارکردگرا  حقوق  به  متافیزیکی  امر  یک  از  را  و  مدرن  گرایی 
انگاری مانند »دکترین  سازد. طرح نظریاتی در مبانی جرم را میسر می  ردگراییباوری، کارکچهارچوب 

پذیر است که از این  دفاع و منافع مشروع حمایتقابلمند از حقوق  مصالح حقوقی«، »یک بیان نظام 
کارکرد  وجه  هم  یحیث  جرم   ۀدارد؛  طریق  از  اجتماعی  حیات  شعب  و    ی انگارجوانب 

نویسندگان بر این باور هستند که این    (. برخی از92:  1393،  جانکی  محمودی)  اند«حمایتقابل
پیشگیر به  بر نقض حق  مبتنی  از سزاگرایی  منافع، نشان  ی حرکت  از  یک    ۀ دهنداز جرم و حمایت 

نسبی  سویبهحرکت   و  اجتماعی  عمیقًا  کیفرگرمفهومی  حقوق  از  ،  جانکی   محمودی)  است  ی ا 
 (.  Nuotio, 2010: 246به نقل از:  92: 1393

در نگرش فرانوگرا، حقوق برخاسته از مناسبات اجتماعی و تحوالت جامعه است و بر این اساس، 
گرایی توان تحول حقوق کیفری از اصل ، می رواین از پای تحوالت اجتماعی ضروری است.  تغییر آن هم 

های های کیفری را از جلوه کلی زوال فراروایت طور  به جرایم و    ۀ و تحول در عناصر متشکل  آیی کار به  
هایی چون »لزوم رکن قانونی صریح و شفاف پذیری در حقوق کیفری دانست. گزاره فرانوگرایی و انعطاف 

 
1. Hard law 

2. Soft law 
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که مفاهیم گیرد، در حالی  و تفکیک مطلق قوا«، واقعیات اجتماعی و تحوالت روزافزون را نادیده می 
های فرانوگرا زیر سؤال رفته تا واقعیات و منافع اجتماع دیده فرد، قرارداد اجتماعی، حق و غیره در آموزه 

و   تأکید   ، رو این از .  (Grossi, 2010: 85-86)  شود  لزوم صراحت  قانونمندی،  اصولی چون  بر  مطلق 
نونی از نگاه فرانوگرا، قانونی باز است، رکن قا   شود. اعتنا انگاشته می قابل قطعیت قانون و تفکیک قوا، غیر 

 (.21:  1397نجفی ابرندآبادی و گلدوزیان، )   باز به روی تغییر و دور از دگم و جزمیت 
چهارچوب  اند یک نظام حقوقی جدید ارائه نمایند؛ اما در  های فرانوگرایانه نتوانستهاگرچه نظریه

اصالح، تعدیل و بازنگری در معیارها و منطق    ۀهای مدرنیته، زمینحقوقی مبتنی بر انگاره   هاینظام 
شناختی،  »تحلیل فلسفی و جامعه  حقوقی مدرن را ایجاد نموده است. کما اینکه گفته شده است:

  های کیفری تأثیرگرایی بر تحوالت اندیشهمدرن مبنی بر نفی مطلقهای پستدهد که آموزه نشان می
: 1395جعفری،  )  گیری از اصول حقوق کیفری مدرن را فراهم آورده است«فاصله  ۀگذاشته و زمین

قوانین، نمایانگر صحت ادعای    ۀهای فرانوگرا و نقد ساختارشکنانباز قوانین بر مبنای آموزه   (. بافِت 26
ردانی از اصول  گاین رویکردها در ناکافی بودن اصل قانونمندی، عدم امکان تعریف دقیق جرم و روی

 مؤثرهای مدرنیته است. افزون بر این، دومین نگرش های مبتنی بر آموزه مطلق کالسیک توسط نظام 
 گرا است. گرایی و تنزل اعتبار اصل قانونمندی، نگرش عملبر افول جایگاه اصل

 گراگرایی در پرتو نگرش عملتنزل جایگاه اصل. ۱-۲
عمل به  موسوم  فلسفی  در    پراگماتیسم()  1گراییمکتب  نوزدهم  قرن  اواخر  توسط   آمریکادر 

 ۀ مطرح گردید. محور اندیش  4و چارلز سندرس پیرس   3، جان دیویی 2اندیشمندانی چون ویلیام جیمز 
گرایی در لغت به معنای  محتوای اندیشه است. پراگماتیسم یا عمل  کارآییمندی و  این مکتب، فایده

این رویکرد، هرگونه  . در(28:  1390بابایی،  )  گرایی استو نتیجه  گرایی، پیامدگرایی، عملمصلحت
ها ابزاری برای رسیدن به هدف است که  شود و عقاید و نظریهها انکار می گرایی در باب نظریهمطلق

جویی ترجمان دیگری  ها، مصلحتشود. در برخی نوشتهآن در جریان تجربه مشخص می  کارآیی
 (. 666-667: 1373یان، بریجان) گرایی استاز عمل

بینی: ، واقعنخستشناسایی است.  قابلگرایی، چندین شاخص برای آن  با توجه به مفهوم عمل
باید در یک دنیای  آنچه  ر  های جامعه است نه باصلی بر دنیای واقع و واقعیت  تأکید  اساس،  این  بر

  گرایی است. در بینی، نسبیپیامدهای واقع  ترین مهمگرایی: یکی از  ، نسبیدومآرمانی انجام پذیرد.  

 
1. pragmatism 

2. William James 

3. John Dewey 

4. Charles Sanders Peirce 



 ۱۶۴ ۱۴۰۰پاییز   / یکصد و پانزدهممارۀ / ش هشتاد و پنجم دورۀ /                                  

شود و همین امر نگرشی نسبی به اصول  یک هدف عقالنی طرد می  عنوانبهاین رویکرد، قطعیت  
بر 67  :1393  ممدوح،آهی و مهربانی)  بخشدمی  را نمی(.  بدون  این مبنا، هیچ اصل خاصی  توان 

آور دانست.  ها الزام اعصار و زمان  ۀبرای هماست،  توجه به اوضاع و احوالی که به آن اصل عمل شده
ها  ها و نظریه، ابزارانگاری: این شاخص تلقی کارکردی از مفاهیم، شیوه چهارم  .گرایی، مصلحتسوم 

به بشر هستند. یک نظریه ممکن است مدت  ۀمثاباست. عقاید  های  ابزار حل مسائل و مشکالت 
 را نداشته باشد.   کارآییمدیدی کارا بوده در شرایط دیگری آن 

گیرد. در به حاکمیت قانون و قانونمندی، قرار میهای ناظربا دیدگاه قابلت گرایانه درنگرش عمل
  سنجیکارآمدی و مصلحتر  ی سیاسی و اخالقی، بهاها و آرمانجای توجه به ارزشگرایی بهعمل

( 249:  1389بیکس،  )  در عمل موفق است  چیزی  چه( و اینکه  74:  1390مشکات،  )  شودمی  تأکید
تواند به انداز، رکن قانونی جرم، می این چشم   بیش از پایبندی به اصول کالسیک مورد توجه است. در

ها چنانچه در رسیدن به اهداف نامهآیینرجاع به  شکلی منعطف و تجزیه شده به تصویب برسد و ا
اصلی حقوق حل مسائل    ۀگرایی، وظیفپذیر است؛ زیرا در نگرش عملمؤثر باشد توجیه   گذارقانون

گردد.  مانعی برای حل مشکالت باشد، منعطف می  عنوانبهبشر است و اصول حقوق کیفری چنانچه  
گرا، موجب زیر در رویکردی عمل  کارآییانون، امنیت و  نمونه، در جدال امنیت و حاکمیت ق  عنوانبه

انداز، خاستگاه انعطاف رکن قانونی و  این چشم  سؤال بردن بسیاری از اصول حقوق کیفری است. در
 فرایند مدار بر متن قوانین است که در امنیتـ  گرا ترقیق اصل قانونمندی، تطبیق سیاست جنایی عمل

   سازد.با انعطاف بیشتری همراه میی، رکن قانونی را گذارقانون
پذیری در تعریف  گرایانه، انعطافعمل  ۀبخشی به اندیشیکی از راهبردهای مهم در جهت عینیت

اصطالحات نسبتًا    کارگیری دقیق تعریف جرایم، به  یدرخصوص انشا  گذر طفره رفتن  جرایم است. از
 ۀ مدار جلوتواند به سیاست جنایی امنیتمبهم و کاستن از شفافیت و صراحت قوانین کیفری، می

یابد.  مدار با تعاریف کیفری مبهم، به صورتی زیرکانه عینیت میواقع رویکرد امنیت  عینی ببخشد. در
محور، قواعد منبعث از قانون دهگرایی حقوق کیفری، قضاوت قاعگرایانه، اصلسان در نگاه عملبدین

ای به مقامات قضایی  شود و در انطباق اعمال ارتکابی با متن قانون، اختیارات گستردهکنار گذاشته می
  1392قانون مجازات اسالمی    286  ۀ پذیِر افساد فی االرض در مادشود. تعریف انعطافاعطا می

  فر مرگ بر مصادیق متنوع است. عباراتی ماننددر جهت اعمال کی گذارقانونگریزی از اصلای نمونه
کلِی    ۀ»در حد وسیع«، ذیل عنوان مجرمان  »خسارت عمده«،   »ناامنی«،   »گسترده«، »اخالل شدید«، 

عمل نگرشی  با  قصد  افساد،  که  جایی  است؛  همراه  ساده  گذارقانونگرایانه  عنوانبرای  های  کردن 
برگرفتن تمام رفتارهایی که باید  در  زمانهمزهکاری و با اشکال مدرن بها  آن  مجرمانه با هدف انطباق
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 ماند.مجرمانه تلقی شوند، مخفی نمی
بینی جرایم  گری« دارد، پیش»سرکوب   ۀ سیاست جنایی که پیش از هر چیز داعی  کارآییاز نظر  

است؛ابهام  معقول  منعطف  و  قانونمندی    آمیز  اصل  رعایت  نظر  از  استقابلاما    الزرژ، )  اعتراض 
می   (؛ 125:  1392 قانون  متن  خودکامگی  موجب  تشود.  زیرا  بر  نگرش أعالوه  نفی  ثیر  های 
گرایی بر تنزل جایگاه اصل قانونمندی، گسترش قلمرو حقوق کیفری نیز موجب تشدید این  مطلق

 د. گرد تنزل شده است که در قسمت بعد بررسی می

 بسترهای عملی تحول در رکن قانونی جرایم .۲
»گسترش قلمرو حقوق کیفری«، تنزل یافته   پرتو پیشامد مهِم  تشخص سنتی اصل قانونمندی در

جرایم مرکزی، جهت    ۀانگاری در حاشیجرم   ۀاست. رکن قانونی جرم، پیرو رشد حقوق کیفری و توسع
ها بیش از پیش  نامهآیینصراحت همراه گشته و  تطبیق با تحوالت حقوق کیفری، با عدم قطعیت و  

 اند.تبیین جرم را برعهده گرفته
 ثر از ظهور جرایم پیرامونیأگسترش قلمرو حقوق کیفری مت .۲-۱

اندیشانه و مطلق به قواعد ثابت  که اندیشمندان حقوق کیفری کالسیک از لزوم پایبندی جزم زمانی
های بنیادین بود و رکن قانونی  حال تضمین ارزشر  دطور عمده  گفتند، حقوق کیفری بهسخن می

بخشی از    ها برپردازیگردید. غالب مباحث و نظریهای تبیین می محور جرایم مرکزی یا هستهحول 
پویایی جوامع، تحوالت اجتماعی، صنعتی،    ۀحقوق کیفری است که سابق  پیرو  اما  طوالنی دارد؛ 

 پیدایش جرایم پیرامونی  ۀو غیره و در نتیجه ورود حقوق کیفری به قلمروهای گوناگون، زمین  فناوری
تطبیق با اصول قابلهایی که کاماًل  انگاریهای متنوع ایجاد شده است. جرم انگاریای( و جرم حاشیه)

 فری نیستند. سنتی حقوق کی
مرکزی   ۀ»حقوق کیفری دارای یک هست  با ادعای مرکزیت حقوق کیفری، اعالم کرد   1جورج فلچر 

معتقد است: »حقوق کیفری از دو   2رابطه، ویلیام اشتونتز   همین  در  (.:Fletcher, 2000 135)  است
ل هر  گیرد. بخش دوم شاماست. نخستین بخش از چندین جرم مرکزی شکل می بخش تشکیل شده

 ۀ پسند دربارهای مربوط به حقوق کیفری، ادبیات حقوق کیفری و مباحث عامهچیز دیگری است. داده 
 .(Stuntz, 2001: 505-512) جرم، به شدت بر بخش نخست تمرکز دارند«

مثال، در حقوق    عنوانبهجرایم مرکزی، هر ویژگی مهم از دیدگاه برقراری عدالت را به همراه دارد.  
تحمی مرتکبکیفری  به  مجازات  این   ل  در  است.  مجرمانه«  قصد  »لزوم  و  مادی  عنصر  مستلزم 
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جرم چشم نمیانداز،  ناشی  مجرمانه«  »قصد  از  که  رفتاری  هر  محسوب  انگاری  ناعادالنه  شود، 
گذارند، باید به  ترتیب، جرایمی که قصد مجرمانه را با تحلیل مسئولیت مطلق کنار میشود. بدینمی 

داشته یا انباشتگی کار نظام عدالت کیفری را    تاریخی مستحکمی  ۀرانده شوند، حتی اگر ریشحاشیه  
به خود اختصاص دهد. در واقع طبق این معیار، جرایم خارج از محور یا پیرامونی، جرایمی هستند 

از شده  که  واقع  شک  مورد  اصولی  ویژگیلحاظ  یا  مشخصه  فاقد  زیرا  بیشتر  اند؛  که  هستند  هایی 
  ۀهای متعلق به هستاساس، بزه   این(. بر57:  1390هوساک،  )  دانندرا ضروری میها  آن  پردازانظریهن

پیوند داشته است. جرایمی مانند قتل،    ۀمجرمان  ۀمرکزی حقوق کیفری همواره با خصیص قرابت و 
ان گذارقانونحقوق کیفری هستند و    ۀسرقت، تجاوز جنسی، رفتارهای مزورانه و غیره متعلق به هست

جرایم ساختگی یا پیرامونی،    قابل این جرایم تاریخی دارند. در م  زدایی ازامروزی تمایل کمی به جرم 
است که همواره   مبنای مصالح حقوقی و منافع اجتماعی به حقوق کیفری اختصاصی اضافه شده  بر

صدد است که شمار  در  ی حقوق کیفر  یمرکز  ۀزدایی و کیفرزدایی باشند. »هستتوانند موضوع جرم می 
،  جانکی   حمودیم)  جزمی مشخص کند«طور  بهرا  ها  آن   مصالح حقوقی را در سطح پایینی نگه دارد و

مصالح حقوقی  ۀ(؛ اما »در حال حاضر زنجیرHassemer, 2014: 195-196، به نقل از؛ 95: 1393
میان نقش صیانت از مصالح جمعی    ایندر  طوالنی شده و    ی اصلی حقوق کیفر  ۀجدید خارج از هست

حلقه است.  اساسی  زمینه  این  زنجیر  یهادر  از  ۀاین  و  مبهم  پیچیده،  فربه    انتزاعی،  محتوا  حیث 
جرایم    ۀ(. توسعHassemer, 2014: 195-196از؛  نقل، به95:  1393  ، جانکیمحمودی  )  باشندمی 

سئولیت کیفری بدون تقصیر، اعطای  پیرامونی با اقتضائات نوینی مانند مسئولیت اشخاص حقوقی، م
 دار و غیره همراه است. های کلی و دامنهانگاریاختیار تقنین به نهادهای اداری، جرم 
پیرامونی شامل جرایم هم فرعی( و جرایم پیشگیرنده یا )  پوشان، جرایم تبعی سان یا همجرایم 

 ,Husak)  اد و رو به فزونی هستنداین جرایم در پیرامون جرایم کالسیک ایج  یک از  مانع است که هر

اند. ظهور جرایم پیرامونی، اصول و سهم زیادی در گسترش قلمرو حقوق کیفری داشته( 755 :2004
 انگاری را متفاوت نموده است. جرم 

هم است جرم   ، 1پوشان جرایم  مشابه  رفتارهای  مکرر  و  دوباره   ,Margaret Prebble)  انگاری 

این    (54 :2018 غالب  شکل  در  است.  جرایم  این  شمار  افزایش  منشأ  اجتماعی  پویایی  و 
های  انگاری شده و جرم جدید صرفًا رفتار مجرمانه را با ویژگیجرم اصلی قباًل جرم   ها، انگاریجرم 
کند یا به جرم اصلی  بینی می تری، توصیف کرده و در نهایت یا کیفر شدیدتری را پیشتر و جزییدقیق 

 
1. overlapping offenses 
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ادامه اشکال  شود و درنمونه جرم کالهبرداری به شکل عام تصویب می عنوانبهشود. داده میارجاع 
 گردد. انگاری شده و به کالهبرداری عام الحاق میهای مختلف کالهبرداری مجدد جرم و گونه

زا و ذاتًا مضر باشند، برای کاستن از خسارات  ابتدا به ساکن آسیبآنکه    بدون  جرایم پیشگیرانه
با موضوع سالمت، حوزانگاری میدی، جرم ج مانند جرایم  پیرامونی  از جرایم  دسته  این    ۀ شوند. 

گیرند؛ زیرا عمدتًا انگاری مورد تردید قرار مینظر اصوِل جرم   زیست، امنیت و غیره ازمصرف، محیط
آسیب پیامد  نتیجفاقد  یا  آسیب  ۀ زا  از  پیشگیری  برای  و  هستند  قریبقطعی  طراحی  های  الوقوع 

حال فزونی است  آمیز به سرعت دری در جامعه مخاطره انگارجرم گیری از این منطِق  شوند. بهره می 
اصل  و  قانون  افول حاکمیت  این موضوع  و  به  به تفصیل  ادامه  در  دارد که  دنبال  به  را  گرایی کیفری 

 پرداخته خواهد شد. 
تبعیجرا  فرعی  یم  تعقیب جرایم    یا  جایگزین  نظر کارکردی،  از  و  بوده  وابسته  اصلی  به جرایم 

مرتکب جرم اصلی شدهشوند. جاییاصلی می  افراد  موفقیت که  تعقیب  امکان  اما  آن کم اند؛  آمیز 
تواند ارتکاب جرم را ثابت کند یا شواهد جرم اصلی به طریق غیرقانونی به دست  است یا دولت نمی

است    توجهی از جرایم تبعی شدهقابلها منتهی به تصویب شمار  قبول نیست؛ این موقعیتده و قابلآم
انگاری موسع و ارجاعات  نمونه در جرم پولشویی جرم  عنوانبهاند. که جرایم اصلی را محاصره کرده

که  ی  از آنجای  کند.ای، اصولی بنیادین مانند اصل قانونی بودن و تفکیک قوا را منعطف مینامهآیین
ای  ان اختیارات گستردهگذارقانونفهمی ندارند،  قابلغالب این جرایم در میان عموم مردم نیز معنی  

 1. خواهند، تعریف کنندای که میطلبانهرا به شکل توسعهها آن  دارند تا
قوا    در تفکیک  و  قانونمندی  اصل  تنزل  پیرامونی،  جرایم  اقسام  از  یک  ا  عنوانبههر  ز بخشی 

 مشاهده است.  قابلاقتضائات این قبیل جرایم 
 پرتو ماهیت و اقتضائات جرایم پیرامونی تنزل اصل قانونمندی درهای جلوه .۲-۲

  قابلت  پیش در ازجرایم محوری، الزامات اصل قانونمندی بیش  ۀبا ظهور جرایم مختلف در حاشی
قرار گرفته   پیرامونی  اقتضائات و ماهیت جرایم  تخصصی،  ـ    آمیز و فنیاست. رفتارهای مخاطره با 

 خود سهم چشمگیری در تنزل جایگاه اصل قانونمندی در هنجارگذاری کیفری دارند.   ۀنوب بهیک هر
 آمیزای شدن رکن قانونی در جرایم مخاطرهنامهآیین پذیری و انعطاف. ۲-۲-۱

گیری ویژه به علوم زنند، جهت خطرهای گوناگونی که به نقض سالمت و امنیت شهروندان دامن می 

 
از تقسیم  . در1 بودتوان مدعی  های فوق نمیبندیهر یک  مانعیت  د  ،جامعیت و  از   رای بسا جرایمی که  هیچ یک 

 . باشد  بندیهر سه تقسیم  زمان درنگیرد و یا جرایمی که هم های فوق قراربندی دسته 
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ها ریسک   1آمیز اولریش بکمخاطره   ۀجامع   ۀحقوق کیفری بخشیده است. طبق نظری   ازجملهمختلف  
دغدغ  تعمیم   ۀ به  و  شده یافته اصلی  تبدیل  تا ا   ای  مؤلفه آنجا    ست  و  نهادها  به  معاصر سامان که  های 

ان تبدیل شده است. گذار قانون های حقوق کیفری به یکی از دغدغه  نۀپه  دهد. مقابله با خطرات در می 
آمیز و انتزاعی و کلی بودن موضوعات مورد حمایت، در تعریف مخاطره و ریسک ثر از منطق مخاطره أ مت 

دارد  وجود  آشفتگی  مخاطره 2:  1397صیقل،  )   همواره  جرایم  مفاهیم (.  شامل  گذشته  از  بیش  آمیز 
مفاهیم   ی اینکه به نظر هاسمر »با مدرن شدن حقوق کیفر   یرشفاف هستند. کما دار و غ انتزاعی، دامنه 
یافتند و بر پیچیدگی آن افزودند که همین امر سبب کاهش   ی ورود به نظام حقوق کیفر  ی جدید راهی برا 

چنین   . ( Hassemer, 2014: 196  به نقل از:  99:  1393،  جانکی   محمودی)   است« شفافیت آن شده 
گویی تقننی( کلی )   انگاری بازبافت جرم   ۀپرتو دو مقول ر در اصول حقوق کیفری سنتی، در مقرراتی با تغیی 

 ، به شدت از اقتدار سنتی اصل قانونمندی کاسته است.نامهآیین و اشتراک قانون و  
 آمیز  جرایم مخاطره ۀباز در پهنی بافتگذار قانون. ۲-۲-۱-۱

  عدم قطعیت، نامشخص بودن و دانش اتفاقی ما نسبت به  ، هاریسک ۀدر جوامع حاضر مشخص
پیشها  آن  امکان  قطعیت، عدم  از عدم  منظور  قطعی  است.  وقوع  از  نبودن  مطمئن  و  ریسک  بینی 

گذر ز ها است، تا اگرایی در تصمیمگرفتن احتیاطعدم قطعیت ریسک، قوت  ۀباشد. نتیجریسک می 
اجرایی را در مقابله با ریسک  ـ    ملکرد کنشگران قضایی آن عالوه بر رقم زدن سیاست جنایی کارا، ع

 .(192: 1397صیقل، ) بهبود بخشد
ان گذارقانونسازد.  کارگیری قواعد مرتبط با آن را ضروری میقطعیت مخاطرات، بهویژگی عدم 

ک، سالمت و ایمنی افراد جامعه در پرتو ریس  تأمین  آمیز در راستایدر تبیین رکن قانونی جرایم مخاطره 
آمیز متن ان به نگارش کلی و ابهام گذارقانونسو، تمایل یک ز واقع ادچار مشکالت فراوان هستند. در

وضعیت حداکثری  شمول  و  تفسیر  آزادی  امکان  تا  است  ازقانون  سازد.  فراهم  را  دیگر،    سوی  ها 
و فرار بزهکاران را از شمول    زا های ریسکگستردگی متون قانونی، احتمال عدم شمول وضعیتعدم 

می فراهم  کیفری  ت( Geer & Jean, 2002: 357)  سازد پاسخ  بنابراین  جرایم  عدم   قابل.  قطعیت 
میمخاطره  مطرح  قانونی  قطعیت  لزوم  و  که  آمیز  است  این  معنای  به  قانونی  قطعیت  اصل  شود. 

-23:  1395بکاریا،  )  شهروندان بدانند چه نوع رفتاری جرم و مشمول تعقیب کیفری خواهد بود
تعریف دقیق جرم و پیش45 از حقوق فردی مقتضی  آثار  (. در حقوق کیفری سنتی حمایت  بینی 

قانون توسط شهروندان است؛ اما از نظر عملی حقوق کیفری سنتی به این جهت مناسب نیست که 
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- دلماس)  تدهی زمانی است که خسارت وارد شده اسشود و پاسخپاسخ به بزه بسیار دیر داده می 
آمیز با کارکرد پیشگیری از خطر،  انگاری رفتارهای مخاطره که در جرم (، در حالی395  :1393ارتی،  م

انگاری است. به تعبیر دیگر، رویکردهای نوین در جهت مقابله با  احتماالت غیرقطعی موضوع جرم 
  و مدیریت و کنترل استپیشگیرانه به معنای عام    ۀ سرکوبگرانه باشد، دارای جنبآنکه    مجرمین بیش از

ابهام ویژگی مهم  تعریف از مفهوم جرم باعث می  ۀ(. دشواری ارائ77:  1390آقابابایی،  ) گردد که 
توان شاهد بود که مفهوم جرم، سیاست جنایی و سیاست کیفری در مفهوم خاص گردد. بنابراین، می

است که    این  رچه تالش برپذیر گردد؛ زیرا اگآن هم با هدف شمول مصادیق مختلف نوین، انعطاف
 باشد. مصادیق ذیل مفهوم جرم مشخص شوند، اما مشخص کردن این محدوده دشوار می 

گذر برتری دفاع    آمیز با قطعیت حقوق کیفری، ازاصل عدم قطعیت در جوامع مخاطره   قابلدر ت
م در  انعطاف  قابلاز جامعه  و  قانونی  متون  در  ابهام  نوعی  پیش حقوق فردی،  در  ارکان  پذیری  بینی 

گویی ی بازبافت و ابهام گذارقانونآمیز،  بینی جرایم مخاطره سان، پیش شود. بدینجرایم شناسایی می
..«  .بینی مخاطراتی چون »پخش مواد خطرناکی چون سمی، میکروبی ودنبال دارد. پیش   به  تقنینی را 

قانون مجازات اسالمی،    286  ۀدار بودن مصادیق مواد خطرناک، قصد اخالل گسترده در ماددامنه 
 گرایی تقنینی است. آمیز بر کلیثیر منطق مخاطره أای از تنمونه

 ر راستای حمایت حداکثری از اجتماع  د  نامهآیین اشتراک قانون و . ۲-۲-۱-۲
شدن موضوعات مورد حمایت دچار تحول  متکثر  دلیلبه آمیزمخاطره   ۀ رکن قانونی جرم در جامع

مقولهه  شد این  به  توجه  لزوم  به  است.  ویژه  جایگاه  اعطای  متکثر،  بخشنامهنامهآیین های  و  ها،  ها 
 شود.نزل جایگاه اصل قانونمندی جرم منتهی میها در حقوق کیفری را به دنبال داشته که به تپروتکل

 آمیز دهی سریع به جرایم مخاطرهپاسخ. ۲-۲-۱-۲-۱
زمان و حجم زیادی   ... قرن جدید و پیچیدگی مسائل اقتصادی، فرهنگی، زیستی و   ۀتحوالت عمد 

 روز در به اند. مدیریت این امور که روز ی را به خود اختصاص داده گذارقانون های مجالس  از فعالیت 
ان است تا گذارقانون های تخصصی و علمی  حال دگرگونی است، مستلزم سرعت، فوریت و قابلیت 

با  با این تحوالت، قوانین را با چنین تغییراتی منطبق سازند.   کند و ایستای   فرایندوجود،    این  همگام 
یارای   آن،  داخلی  نامناسب  تشکیالت  و  ساختار  نیز  و  به گو پاسخ پارلمانی  به یی  مقتضی  و  موقع 

وخواست  حقوقی  کیفری،  اجتماعی،  نیازهای  و  بدین   ...ها  ندارند.  تعیین را  اختیار  تفویض  سان، 
عنصر مؤلفه  به  های  پیش عدم   دلیل به ها،  نامه آیین مادی  مصادیقامکان  و  ابعاد  تمامی  جرایم   بینی 

دهی مقنن به مسائلی که مستلزم پاسخ و واکنش سریع است، کند پاسخ   فرایند آمیز در قانون و  مخاطره 
آمیز و پیچیدگی برخاسته از ماهیت مخاطره   ۀ شود. گسترش مصادیق نوین رفتارهای مجرمان می توجیه  
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 نمایددر قانون دشوار می   ها و جزئیات و شناسایی جامع این جرایم را غیرقطعی این جرایم، بیان ویژگی 
سازی و تقویت ابزارهای کنترلی خود، راستای کارآمد  ان کیفری در گذارقانون (. 266: 1397صیقل،  ) 

با خطرهای مختلف   ۀ تعریف دقیق عناصر متشکل   فرایندهای بسیاری در  با محدودیت  مبارزه  بزه در 
آمیز، با عدول از تلقی با رفتارهای مخاطره راستای تقویت کارکرد نظام عدالت مبارزه    مواجه هستند. در 

این جرایم   ۀ در تعیین عناصر متشکل  نامه آیین سنتی از رکن قانونی و تفکیک قوا، شاهد اشتراک قانون و  
منافع اجتماعی و حقوق فردی، اصول کالسیک به شکل منعطف و نه مطلق مورد   قابلهستیم و در ت 

با  از رم که، معیار ج   توضیح این    توجه است.   ۀ جرایم حوز   ویژه به آمیز  جرایم مخاطره   انگاری بسیاری 
زیست  و  مصرف  می بهداشت،  وارد  عمومی  منفعت  به  که  است  ضرری  و )   شود محیطی،  روستایی 

پیش 272- 273:  1396رحمانیان،   و  قانونمندی  اصل  به  پایبندی سخت  با  و   بینی(،  دقیق، صریح 
بینی تمامی مخاطرات امکان پیش   گردد؛ زیرا عدم نمی   تأمین   آمیز، منفعت عمومی قطعی جرایم مخاطره 

قانونی از   بر تصویب قانون، موجبات فرار بزهکارانی را که در خل تقنین و تشریفات زمان   ۀ در مرحل 
می   ۀحاشی  فراهم  برخوردارند،  بدین امنی  پاسخ آورد.  ضرورت  و گذ سان،  تخصصی  موقع،  به  اری 

اجتماع عمل  منافع  و  مصالح  برخالف  که  بزهکارانی  فرار  از  جلوگیری  و  امور  برخی  به  کارشناسانه 
خل می  پناه  در  اما  می   کنند؛  زیست  مؤلفه نامه آیین کنند،  قانونی  شدن  تبیین ای  را  مادی  عنصر  های 
در   نامه آیین ها، اشتراک مساعی قانون و  بینی سریع آسیب نماید. بنابراین، یکی از راهبردهای پیش می 

به  راستای  در  قانونی  رکن  خلروز تبیین  از  گذر  و  مجرمانه  رفتارهای  سریع  مانند رسانی  تقنین  های 
زمان  پیش گذار قانون بر  تشریفات  امکان  عدم  تعیین ی،  بودن  تخصصی  مخاطرات،  تمامی  بینی 

 است.  ... آمیز و های عنصر مادی جرایم مخاطره لفه ؤ م 

 همگامی با تحول در استانداردهای پویا . ۲-۲-۱-۲-۲
  حالی  نماید. دردر حقوق کیفری سنتی، قطعی بودن، دقیق بودن عنصر مادی جرم را ضروری می

بخشی از عنصر مادی، به سادگی    عنوانبهکه در جرایم پیشگیرنده، شرایط و اوضاع و احوال جرم  
بینی رفتار  جرایم مرکزی نیست؛ بلکه پیچیده، گوناگون و به سرعت تغییرپذیر بوده و این امر، پیش

استفاده از قواعد خاص و مشخص در    جایبهسازد.  مجرمانه را در متن قانون با دشواری همراه می
ابد. لزوم رعایت  یابهام وجود دارد، افزایش میها  آن  قوانین، استفاده از استانداردهایی که در نگارش

خط مختلف،  مرحلگذارقانون مشی  استانداردهای  در  را  می جرم   ۀان  ترسیم  کند.  انگاری 
حوزه  در  که  مختلفی  شدهاستانداردهای  رسمیت شناخته  به  گوناگون  و  های  در گذارقانوناست  ان 

حوزجرم  در  می  ۀ انگاری  مجرمانه  وصف  واجد  را  استانداردها  این  نقض  امخاطرات،  ین  کنند. 
ان این استانداردها را در متن قوانین گذارقانونمداوم تغییر کند و  صورت  به  استانداردها ممکن است
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و   اسناد  به  و  نداده  قرار  اشاره  مینامهآیینمورد  ارجاع  که  ها  هستند  غیرتقنینی  اسناد  این  دهد. 
رکن قانونی به متون ارجاع  آمیز هستند.  دهنده و نمایانگر اصالحات نوین و شرایط مخاطره توضیح 

در - اداری  احتمالی   اجرایی،  و  استانداردها  پویایی  نتیج واقع  قرار   ۀبودن  پوشش  تحت  را  مخاطرات 
های نوین در جوامع  انگاری پیامدهای جرم   ازجمله ای شدن حقوق کیفری  نامه آیین رو    این   دهد. از می 

ه خود گرفته است. بر همین اساس اداری ب- حاضر است؛ به نوعی که تعریف برخی جرایم، وجه کیفری 
شود که محیطی، به رفتارهایی اطالق می »جرایم زیست   شود:محیطی گفته می در تعریف جرایم زیست 

اساسنامه  و  قوانین  باشد«ناقض  داشته  دنبال  به  حقوقی  اجبار  و  الزام  و  باشد  محیطی  زیست   . های 
 (Clifford, 1998: 10 )    ای که ترک فعل( استانداردهای یکپارچه )   گذر عدم رعایِت   غالبًا از   جرایماین

 120  ۀماد   3  ۀ نمونه، تبصر   عنوان به پیوندد.  ها تعریف شده است، به وقوع می در متون اداری و اساسنامه 
هوا، توسط سازمان   ۀدارد که میزان مجاز و استاندارد انتشار آالیند ، مقرر می 1396قانون هوای پاک  

، نامهآیین ها در  یک از آالینده   رسد. با تعیین میزان انباشت مجاز هر ب هیئت وزرا می تصویپیشنهاد و به 
 عدالت کیفری وارد سازد. ۀ تواند اشخاص را به چرخ هرگونه عبور از مقادیر مقدر می 

و  انعطاف.  ۲-۲-۲ نقض نامهآیین پذیری  به  مربوط  جرایم  قلمرو  در  قانونی  رکن  شدن  ای 
 تخصصی  ـ های فنیهنجارگذاری

شدن و پیشرفت جوامع و ظهور اشکال جدید بزهکاری سازی سیاست جنایی پیرو صنعتی با مدرن 
با   مرتبط  اغلب  حوز فناوری که  در  نوین  کیفری  فناوری   ۀ های  حقوق  هستند،  جدید   جایبه های 

کیفری« و انگاری نیز متأثر از »خدماتی شدن حقوق  های جرم ست. تکنیک ا  یکپارچگی، تجزیه شده
تخصصی ـ    پدید که غالبًا واجد ویژگی فنی های نو »فنی شدن« جرایم متحول شده است. با ظهور ارزش 

گذر تسری های بنیادین، از حفظ ارزش   جایبه و    هستند، حقوق کیفری از کارکردهای سنتی فاصله گرفته 
د حقوق بانکی، حقوق ها مانن ها و دستاوردهای دیگر رشته ی خود به حمایت از ارزش اجرا ضمانت 

واقع، حقوق کیفری   به ابزار خدماتی تقلیل یافته است. در   زیست، بورس و اوراق بهادار و غیره، محیط 
های مختلف اعطا کرده و نقش خدماتی حقوق کیفری به نام حمایت از ی خود را به رشته اجرا ضمانت 

ها حقوق کیفری با اخذ مؤلفه شود که  های جدید، گسترش یافته است. خدماتی شدن موجب می ارزش 
ها و ضوابط اعطا نماید. ی کیفری را جهت تضمین آن مؤلفه اجرا ضمانت ها،  و شرایط بزه از سایر رشته 

 ۀ ی کیفری به حقوق گمرک و حمایت از درآمدهای دولت در عرص اجرا ضمانت مثال با اعطای    عنوان به 
اچاق کاال و ارز که ناشی از نقض تشریفات ورود و خروج کاال، اقسام مختلفی از جرایم مرتبط با ق

 انگاری شده است.گمرکی و عدم اخذ مجوزهای اداری است، جرم 
با ابزار    قابل ورود رفتارهای کیفری مرتبط با فنون جدید که دارای ماهیت تخصصی هستند، در ت
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اخته  حقوق کیفری سنتی، پایبندی ماهوی و شکلی به اصول حقوق کیفری را با دشواری همراه س
ان را در  گذارقانون ارتکاب جرم، همواره تدبیر  ۀشوندهای نواست. خالقیت جنایی بزهکاران و روش 

آسیب رفتارهای  تمامی  با  ناکارآمد جلوه میمبارزه  نوشوندگیزا،  و  پویایی  به  توجه  با  سریع    دهد. 
سختی جرایم فنی به    ۀ های ارتکاب جرم در حوزها و تکنیکروش   جرایم پیرامونی، گردآوری تمامی

تخصصی، به دنبال دارد.  ـ    ان را در تعریف جرایم فنیگذارقانونپذیر است و این امر، عجز  امکان
نمایند تا  و کشدار میانگاری موسع و تعریف باز جرایم با عبارات مبهم  رو مقنن اقدام به جرم ایناز

قانونی جرم، جای دهند.   تعریف  در  را  ارتکابی  از اعمال  بیشتری  تعریف   عنوانبهمیزان  در  نمونه، 
ابهام در تعاریف کیفری مانند بزه »دستکاری در بازار بورس«،   ۀ جرایم حوز بازار بورس انعطاف و 

قانون بازار اوراق بهادار با   46  ۀماد  3در رابطه با جرم مذکور، در بند    گذارقانونمشاهده است.  قابل
انگاری تمامی اشکال مختلف متصور برای این جرم است. در رابطه با عدم عبارات کلی درصدد جرم 

های روزافزون ارتکاب این جرم، گفته خالقیت جنایی و تکنیک   ۀامکان تعریف این جرم در پرتو توسع
شمار و محدودند...  قابلها  نبوغ انسان  ۀوسیلبههای دستکاری صرفًا  ها و تکنیکاست: »روش ه  شد

انواع مختلفی از جرم دستکاری  هایی که به ذهن مبتکر مجرمین می بنابراین، به تعداد روش  رسد، 
دارد« غالب  (Pirrong, 2010: 3)  وجود  در  دستکاری،  جرم  تعریف  در  ابهام  و  آشفتگی  این   .

قوانین شفاف درگذارقانونهای حقوقی وجود دارد و حتی برخی مقامات  نظام  از تصویب  این    ی 
 (. 235 :1392دریانورد و صفاری، ) اندحوزه ابراز ناتوانی کرده

سان متغیر بودن و تخصصی بودن مصادیق جرایم پیرامونی، سهم بسزایی در افول تشخص بدین
بزه و صراحت   که، در بسیاری از جرایم نوین، تعیین دقیق موضوع  آنجایی  اصل قانونمندی دارد. از 

ای شدن رکن نامهآیینشود.  انگاری، آسان نیست، این امر به مصوباتی دیگر ارجاع داده میدر جرم 
ای تبدیل ی به مؤلفهگذارقانون گرایی  شود و تخصصقانونی جرم عمومًا در جرایم فنی مشاهده می

تبیین مصادیق    ۀ، بیانگر ورود متخصصان به مقولنامه آییناست که ضمن تبیین جایگاه ویژه برای    شده
ها حاوی قواعد کلی حقوق کیفری است، باید  ها و مصوبهنامهآیینجرایم است. از آنجایی که این  

 رند.( و مورد استناد قرار گی198-199:  1395اردبیلی،  )  های حقوق جزا محسوب شدهیکی از جلوه 
ای نامهآیینانگار و ای شدن متن جرم ارز، از مصادیق جزیره وقانون مبارزه با قاچاق کاال 25 ۀماد

که کیفر بزه اقدام به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی  قانونی است؛ جایی  شدن رکن
بینی یبات پیشو کمیاب و... »بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان محیط زیست« و »عدم رعایت ترت 

»تعیین   :دارد شده در قوانین و مقررات« به مجازات قاچاق کاالی ممنوع احاله شده است و مقرر می
حمایت کیفری  خصوص  در سازمان حفاظت محیط زیست است«.  ۀ مصادیق این حیوانات بر عهد
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 رو ایناز(. 113: 1397جعفری و احمدی، ) از جانوران باید گفت ویژگی جانوران، تحول آنان است
ای جزو  ای »در معرض انقراض« محسوب شود و در دوره جانوری در یک دوره   ۀ ممکن است گون 

تواند سبب »جانوران عادی« محسوب گردد و بالعکس. بنابراین، تشریک مساعی اسناد فروتقنینی می
 یکپارچگی سیاست کیفری در حمایت از حیوانات شود.

، در چند شدن حقوق کیفری در ایران و روند روزافزون آناداری  ـ    اینامهآییندر نهایت علل  
شود در می  در برخی موارد، تعجیل در تصویب یک قانون باعث   ،طرح است. نخستقابلمحور  
بخشی  ی صرفًا به طرح و وضع کلیات یک قانون پرداخته شود و در جهت سرعتگذارقانونصحن  

عدم تخصص نمایندگان مجلس    ، شود. دومها واگذار مینامهآیینهای جزئی به  لفهؤدر تصویب آن، م
بینی ابعاد مختلف موضوع و اعطای اختیار تعیین جزئیات جرم به نهادها و مراجع تخصصی.  در پیش 

ی با مصادیق و موضوعات پویا و در حال تحول گذارقانونای از موارد، مقنن از تطبیق  در پاره   ، سوم 
است.   تصو  عنوانبهعاجز  در  رایانهنمونه  جرایم  قانون  رفتارهای  یب  متنوع  و  روزافزون  زایش  ای، 

های جزئی و  لفه ؤتعیین م  ۀرا از ورود به مقول  گذارقانونو فضای مجازی،    فناوریمجرمانه در بستر  
 تعیین مصادیق مجرمانه واگذار شد.   ۀموردی مصادیق مجرمانه بازداشت و این امر به کمیت

شوند،  ی که باعث تنزل جایگاه اصل قانونمندی در نظام کیفری میپس از تبیین عوامل و بسترهای
 شود.های این تنزل بررسی میدر قسمت بعد چالش

 ای شدن رکن قانونی جرم نامهآیین انگاری بازبافت و های جرمچالش .۳
تغییر شدهاگر  پویایی اجتماع دستخوش  و  پرتو تحوالت  اما   چه اصول حقوق کیفری در  است؛ 

های اصل قانونمندی، همچنان مقتضی برقراری موازنه میان تحوالت حقوق کیفری و آزادی پایداری  
اداری، فردی است. هرگونه گشاده دستی در جرم  به مقامات  تقنین  اختیار  اعطای  بازبافت و  انگاری 

بی  را  قانون  می حاکمیت  قراردادن  اعتبار جلوه  با  و  گذار قانون دهد.  بازبافت  سنج نامه آیین ی  در   ۀای 
انگاری میان تحوالت حقوق کیفری و اصول حاکم بر جرم   قابلحاکمیت قانون و قواعد هنجارگذاری، ت 

ها و اهدافی ال این باور است که ایده   گردد. مراجعه به اصول و قواعد قانون کیفری، ناشی از مشخص می 
ابزارهای ارزیابی  عنوان به ن اصولی عمدتًا دهند. چنی وجود دارند که اساس قواعد ماهوی را تشکیل می 

ای برای تقدیر توانند به سنجه و می (  Child & Ormerod, 2019: 25-26)  گیرند مورد استفاده قرار می 
نجایی که وضع قوانین آ شدن یا نقد آن تبدیل شوند. از  ای  نامه آیین از هنجارگذاری کیفری منعطف و  

به گستردگی مصادیق و عدم امکان تشخیص تمام مصادیق )   امیکاماًل شفاف، صریح و بدون هیچ ابه 
پذیری عنصر قانونی شود، انعطاف قانونی( خود منتهی به کاهش کارآمدی قانون کیفری می   ۀ یک مقرر 

رنگ کند. از رهگذر متن منعطف، طرح را کم قابل فروض    ۀ بینی همتواند عجز متن تقنینی در پیش می 
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با   قانون  تطبیق  در  خل دادرسان  و  بپردازند  کنشگری  به  پرتو عملکرد تحوالت جامعه  در  قانون  های 
شود.   مرتفع  تقنینی  منعطف  متون  تفسیر  و  این دادرسان  وجود  جرم با  نامطلوب  پیامدهای  انگاری ، 

انعطاف  امکان  باتالقی و  قانونی جرم  را دشوار بینی پیش پذیری عنصر  قانون  تابعان  اعمال  آثار  پذیری 
، تکلیف به تطبیق مصداق بر گذارقانون   امرونهیای که افراد عالوه بر تکلیف تبعیت از  ه گون به سازد.  می 

 قاعده و تشخیص غیرقانونی بودن آن رفتار را نیز دارند.
 پذیری قانونبینینقض اصول ناظر بر پیش. ۳-۱

این   گردد. تنها در طبق اصل قانونمندی، باید از پیش، خطوط ممنوعه و غیرمجاز برای افراد ترسیم  
آن خطوط به استیفای حق و آزادی عمل بپردازند. این   توانند خارج از صورت است که شهروندان می 

هایی برخوردار باشد که اصل صرفًا ناظر به ترسیم این خطوط نیست، بلکه این ترسیم باید از ویژگی 
تر از مایان کند؛ زیرا »هیچ چیز مهم و وضوح ن   صراحت به پذیری آثار عبور از خطوط را  بینی امکان پیش 

مخاطبان   که  نیست  نمایند«  گذار قانون آن  ادا  دقیقًا  را  آن  بتوانند  تا  بدانند  را  خود  تکلیف  درستی   به 
شناسان صرفًا جرم بودن عمل در قانون کافی نیست، (. کما اینکه از نظر جرم 208:  1395  اردبیلی، ) 

 اسی نیز جرم باشد، باید مرتکِب آن، عمل خود را مجرمانهشنبلکه »برای اینکه یک عمل از نظر جرم 
(. به عبارت دیگر بزهکار 864:  1392نجفی ابرندآبادی،  )  بداند و حس نماید«   و جرم بودن آن را نیز( ) 

جرم مستلزم صراحت و دقت در   عنوانبه یک جرم درک نماید. درک یک رفتار    عنوان به عمل خود را  
تر کیفی بودن قانون است. در نوشتگان حقوقی در بیان کیفیت قانون به ق انگاری و به عبارت دقی جرم 

نجفی )   ست ا   پذیری اشاره شده بینی بودن و پیش هایی نظیر صراحت و دقت، شفافیت، در دسترس مؤلفه 
به نظر می 13- 14:  1392  ابرندآبادی،  پذیر نمودن متون بینی ها، پیش این مؤلفه   رسد غایت تمامی (. 

( برای 36: 1394حسینی، )  بینی عواقب و پیامدهای ناشی از یک عملعنای قابلیت پیش کیفری، به م 
 پذیری قانون در گرو دو اصل شفافیت و هشدار منصفانه است.بینی تابعان حقوق کیفری است. پیش 

 شفافیت .۳-۱-۱
نماید،  و فهم قانون را فراهم می  پذیری بینیپیش  ۀیکی از لوازم اساسی اصل قانونمندی که زمین

قانونی است که متضمن قطعیت، صراحت، وضوح و دقت در هنجارگذاری   ۀاصل شفافیت مقرر
 ۀاماًل روشن و واضح برخوردار باشد تا همک  یید از محتوایحقوقی با  ۀباشد. بر این اساس، قاعدمی 

ان مکلف به نگارش گذارقانونراستا،    ینا  در  .نندک  ینیبش یآن را پ   یجامعه بتوانند موارد اجرا اعضا  
 :Desportes & Francis, 2008)  متون حقوقی با حداکثر وضوح متن و تعیین عناصر جرایم هستند

کافی شفاف باشد تا به شخص اجازه بدهد که اثرات  طور  بهواقع، شرایط قانونی باید  . در(128-129
ساز فهم و درک آن های کیفی قانون و زمینه شاخصبینی کند. اصل شفافیت یکی از  این قانون را پیش 
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  :1395فالحی،  )  فهم برای عموم باشندقابلاست. قوانین باید تا حد امکان رسا، جامع، صریح و  
رفتار مادی و عنصر روانی جرم    گذارقانون( و عبارات  403-404 از  تعریف کاملی  باید متضمن 

بیان  1آن را صریح و واضح گذارقانون(. هرگاه عملی ممنوع باشد، باید 208: 1395 اردبیلی، ) باشد
  ،منطقی این سخن آن است که هرگاه در مورد عملی شک شود که جایز است یا ممنوع  ۀکند و نتیج

ها است که باید  ها و جرم ها نیاز به تذکر ندارد؛ بلکه ممنوعیتحکم به جواز عمل شود؛ زیرا آزادی
پیش  بیان امکان  بدون  اصل  بینی شود.  غرض  اساسًا  شهروندان،  توسط  مجرمانه  عمل  آثار  پذیری 

 قانونمندی در تضمین حقوق و آزادی افراد، دچار تردید خواهد شد.  
  حاکمیت قانون و از دالیل توجیهی لزوم شفافیت قانون است   ۀاصل قطعیت قانون از آثار نظری 

مستقیم این اصل، لزوم وضع قوانین شفاف    ۀ(. نتیج196:  [فال]  1397زادگان و رهدارپور،  موذن )
است؛   دقیق  کاماًل  گونهبهو  قانون  موضوعات  و  باشد  ثابت  و  قطعی  داللتش  در  باید  قانون  که  ای 

های افراد در برابر اقدامات خودسرانه تضمین شود.  الصدور باشد تا حقوق و آزادی مشخص و مسلم
تعیین دقیق مر تعریف دقیق، صریح و  چنین تضمینی جهت  تبیین و  آزادی و محدودیت مستلزم  ز 

ی  مؤثررسانی  خواند، اطالعمی  میز و موسع را آشخصی که مفاد قانون ابهام   .شفاف جرم و کیفر است 
از نوع رفتاری که مجرمانه تلقی شده یا خواهد شد را ندارد. در این موارد احتمااًل افراد مجبور شوند  

 :Margaret Prebble, 2018)   منع شده است یا خیرها  آن  اینکه آیا رفتار  که حدس بزنند در مورد 

ِاعمال قوانین کیفری    ۀنحوای  فزاینده  نحوبهآمیز و باتالقی،  (. پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین ابهام 56
  ۀ ناپذیر کردن و تفسیرپذیری مضاعف قانون، گسترثر ساخته و از رهگذر تعینأقضایی مت فرایندرا در 

 دهد.آزادی عمل دادرسان را در خوانش از این قوانین، افزایش می

ای شدن جرم، اگرچه ظاهرًا پایبندی مقنن به حاکمیت قانون را نامهآیینانگاری بازبافت و  جرم 
 دهد. پذیری قانون را مورد خدشه قرار می بینیسازد؛ اما شفافیت و پیشمی نمایان

 2هشدار منصفانه. ۲-۱-۳
و خالف، با مجازات    بارزیانهای  یک کارکرد مهم قانون کیفری، بازداشتن افراد از برخی فعالیت 

 
 گری کدی  مترادف  یگاه  و   است  دشوار  اریبس(  transparency)  تیشفاف  اصل  و(  clarity)  وضوح  اصل  انیم  کیتفک.  1
  در   قانون  متن  درک  عدم  و  قانون  حد  از   شیب  یدگیچیپ  با  ریمغا  وضوح  اصل:  است  شده  گفته   حال  نیا  با.  رودیم   کار  به
 ی بررس   دیبا  تیشفاف  اصل  پرتو  در یاماده   هر  و  داشته  قانون  جز  به  جز  نداشتن  ابهام  به  تیشفاف  اصل  و   کالن  یاسیمق

  حد  از   شیب  یدگیچی پ  و  وضوح  نقض  و   است  صراحت  و  وضوح  گرو  در  قانون  تیشفاف  تحقق  رسدیم   نظر  به  .شود 
 .انجامدیم  تیشفاف اصل نقض به یقانون عبارات

2. Fair warning 
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کنند. تحقق این کارکرد مهم  را بدون توجه به قانون دنبال می  بارزیانکردن مرتکبانی است که اهداف  
اصل هشدار   اول از چنین سرنوشتی مطلع هستند.  ۀاین فرض ضمنی استوار است که عموم در وهل  بر

طور منصفانه برای تبیین و ارزیابی همین فرض است تا اطمینان حاصل شود که جرایم تا چه اندازه به
کنند هر اندازه کلی و  . اصطالحاتی که یک جرم را تعریف می1شوندمؤثر به اطالع عموم رسانده می

قانون کیفری    غیردقیق از  برای سوءتعبیر  راه  اندازه  به همان  دامن  ۀو گسترباشند،  برای    ۀشمول و  آن 
اعمال صالحدید دادستان بازتر خواهد بود. برای جلوگیری از وجود ابهام، اصل    ویژه بهمخاطبان آن و  

انگاری مطرح است. مطابق این  کیفری و جرم   ۀیکی از اصول تحدید مداخل  عنوانبههشدار منصفانه  
تا بتواند هشدار منصفانه را فراهم کند.    اصل، تعریف جرم باید بقدری مشخص، معین و دقیق باشد

رسانی شوند تا راهنمای عمل  شفاف معین شده و آگاهیطور  بهاینکه، جرایم باید    این اصل با بیان
 باشد.  ، خواهان انتقال شفاف قانون به عموم می(Rush, 2017: 6) افراد جامعه قرار گیرند

قانون چیست و هایی که مشمول  »آن  اساس،   این  بر بدانند  با اطمینان  باشند  قادر  باید  قانونند 
بینی کنند پیامدهای اعمالشان چیست، نه اینکه بعد از رخداد با تعجب متوجه بنابراین بتوانند پیش 
»افراد نباید به حال خود رها شوند تا حدس    . به تعبیر دیگر:(Card, 2014: 93)  این پیامدها شوند«

را توبزنند چه کاری می یا خود  باشند  قانون کیفری تخطی کرده  از  اینکه  بدون  نکنند  یا  انند بکنند 
. هر قانون کیفری »باید به همه و به زبانی که  (Morrison, 2001: 74)  مشمول مجازات کرده باشند«

می هشدار  همه  کرد،  خواهد  چه  قانون  خاصی  خط  از  عبور  صورت  در  اینکه  با  رابطه  در  فهمند 
 (. Morrison, 2001: 74) منصفانه بدهد«

حوز چندین  منصفانه  هشدار  می  ۀ اصل  شامل  را  جدل  و  هشدار    نخست:شود.  بحث  اصل 
سیاسی باید در قانون موضوعه و  ـ    این استدالل که جرایم موجود در یک نظام حقوقی  منصفانه در

این صورت دسترسیایده طور  به در  قانون کیفری مدون شوند، نقشی کلیدی دارد.  در  به   آل  عموم 
پذیری قانون  بینیهای مهم پیش قانون بهبود خواهد یافت. دسترسی به قانون کیفری یکی از شاخص

است. در دسترس بودن قانون کیفری به معنای دسترسی فیزیکی به قوانین و نیز درک پیام و مفاد آن 
ای  گونهبهق گردد؛  سان، قانون باید روشن و بدون ابهام خلهای حقوق کیفری است. بدینتوسط سوژه 

 این  (. در 195:  1397موذن زادگان و رهدارپور،  )  درک و فهم باشدقابلکه مدلول آن با کمترین تالش  

 
در دسترس عموم قرار   بایدها و تکالیف، قوانین  حق  آگاهی از  و در راستای  اصل حاکمیت قانوناگرچه بر مبنای  .  1

محتوای قانون نیز    مگر اینکه  ها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد کرد اما صرف انتشار قانون مردم را ازحق  ؛گیرد 
 . 1399، نک: خسروی و نوروزی .برای مردم قابل فهم باشد
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.  (Rush, 2017: 6)  این موارد ضروری استکننده برای هشدار منصفانه درراستا، وجود زبان تعریف
شود و ارجاع  در متن قوانین مدون از الزامات این اصل محسوب می  رو، توصیف جرایم و کیفرها ایناز

با هشدار منصفانه است. از    قابلها یا منابع شرعی در تنامهآیینبه رویه، عرف، منابع غیرتقنینی مانند  
به مقرره   تنهانهای  نامهآیینگذر هنجارگذاری   فیزیکی و ملموس  های مختلف که عناصر  دسترسی 

 منظوربهگردد، بلکه امکان درک و توجه تابعان حقوق کیفری نسبت  اند، دشوار مینموده جرم را تعیین  
 نماید.  بینی جرم را مشکل مینیز با ابهام همراه بوده و پیش  گذارقانونو مراد 

طرف، جرایم و  یک کند که جرایم چگونه باید مدون شوند. ازهشدار منصفانه مشخص می ، دوم 
کافی مفصل و حاوی جزئیات باشد تا به عموم اجازه دهد بدانند   ۀ باید به انداز نویس قانونپیش  ۀتهی

بر این اساس رفتارشان را تعدیل کنند. برای  ها آن شود و اجازه دهندانگاشته می جرم  چیزیچهدقیقًا 
غیرقانونی عنوان »تماس  دیگر« مثال، چنانچه جرمی تحت  انگاری شود. چنین  جرم   1با شخصی 

جرمی برای شخص الف این معنا را دارد که لگد زدن به شخص ب مجرمانه است؛ اما بدون تعریف  
تواند پیام تماس غیرقانونی بسیار مبهم است و این نمی  ۀاصطالح »غیرقانونی« اساسًا مفهوم و گستر

تهیایده و  دیگر، جرایم  از طرف  باشد.  قپیش  ۀآلی  به  مربوط  پیچیده  نویس  از حد  بیش  نباید  انون 
ای  طرز بسیار پیچیده چرانی( بهمانند چشم ) باشند. برای مثال، در حقوق انگلستان چند جرم جنسی

نویس قانون کمک چندانی به هشدار منصفانه دادن به یک  پیش  ۀتهی  ۀاند. ماهیت پیچیدتعریف شده
منفرد یا  صورت  به  ین اصطالحات،، ادر نتیجهکند چه برسد به عموم مردم.  متخصص حقوق نمی

توانند هشدار منصفانه بدهند و بنابراین، باعث خطر  مبهم و نامعلوم هستند که نمی  قدرآن ترکیبی،  
می دادگاه  و  دادسرا  مقامات  طرف  از  قانون  ناموجه  اذهان  اعمال  »تشویش  مانند  عناوینی  شوند. 

اقدام  برای  »تبانی  اقتصادی«،  نظام  در  »اخالل  امنیت«،   عمومی«،  به  »  علیه  حرام«،  تظاهر  عمل 
ها  آن سنجش در متن قانون بوده و تعیین مصادیق قابلکه فاقد مقیاس مشخص و  2نامشروع«  ۀ»رابط
 

1. It is a crime to make unlawful contact With another 

  رد  باالی دادرسانآزادی عمل  منجر به    آمیزی جرم،ابهام   عمل حرام و رابطه نامشروع که  ِاعمال جرایم تظاهر به در  .  2
این امر ریشه    را فراهم آورده است.  «ای عدالت سلیقه »  ۀزمین،قضایی  ۀروی  ، سردرگمیشودمی مصادیق این جرایم    تعیین

در یک دادنامه، حضور مرد غریبه در منزل   در ابهام گفتمان تقنینی و مشخص نبودن گستره مصداقی این جرایم دارد.
دادگاه تجدیدنظر   21صادره از شعبه    92099702222100912شماره    ۀدادنام )  متهمه مصداق عمل حرام دانسته شد

قضایی    ۀ، پژوهشگاه قوه قضاییه، اداره انتشار رویاستان تهران  تجدیدنظرآرای قضایی شعب  در مجموعه  ، استان تهران
تحمل    (1392کشور،   به  متهم  دادنام   99و  در  اما  شد  محکوم  شالق  ۀ شمار  ۀدادنام )   دیگر  ۀضربه 

از شعبه    929970222301246 تهران  23صادره  استان  را  (دادگاه تجدیدنظر  آن  بدوی  تبرئه    دادگاه  و  ندانسته  بزه 
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 ، برخالف هشدار منصفانه است. دادرس گذاشته شده ۀتفسیر، بر عهدقابلبه شکلی منعطف و 
سیاست    کارآییهنجارگذاری کیفری،  های بزه اگرچه از رهگذر تسریع  لفهؤای شدن منامهآیین

های  زمانی کوتاه در مصوبه  ۀبخشد؛ اما تغییرات مکرر و با فاصل کیفری در مبارزه با جرم را بهبود می
قضایی نیز بیانگر سردرگمی   ۀشود. روی ها میاداری خود منجر به عدم هشدار منصفانه نسبت مقرره 

نمونه، در رابطه    عنوانبهدد مصوبات اداری است.  تابعان حقوق کیفری از تغییرات زودهنگام و متع
گران جرم   28/3/1399مورخ  139900233014000014  ۀ شمار  ۀدادنام  موجببهفروشی،  با 

زمانی کوتاه دو   ۀ مختلف در باز  ۀصادره از شعبه چهارم عالی تعزیرات حکومتی، صدور دو مصوب 
که از آثار اعطای  ـ    تعیین قیمت خودرو سازمان حمایت  ۀقیمت خودرو، توسط کمیتدرخصوص    ماهه

را مورد توجه قرار داده    ـ  فروشی به نهادهای غیرتقنینی اداری استشرایط جرم گراندرخصوص    تقنین
 . 1است و در راستای حفظ عدالت، قسمتی از جزای نقدِی مورد حکم را تعلیق نموده است

 یگذار قانوننقض اصل عدم تفویض  .۳-۲
طرف جامعه    یکی از مبانی اصل قانونمندی، بیانگر اعطای نمایندگی از  عنوانبه تفکیک قوا    اصل

بدیهی این   ۀی و ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی افراد است. نتیجگذارقانونبه نهاد تقنین جهت 
به    که ارجاع تشخیص برخی مفاهیم یا مصادیقحالیانگاری است. دراصل اجتناب سایر قوا از جرم 

 هایی را به دنبال دارد. بعد نظری و اجرا، آسیب  های تخصصی، مقام تعقیب و غیره، در، کمیتهنامهآیین

 
های دیگر نماید. در دادنامهضربه شالق محکوم می  99کند ولی دادگاه تجدیدنظر آن را رابطه نامشروع دانسته به  می

صادره از شعبه   929970224101374ۀ  شمارۀ  دادنام )  خلوت کردن زن و مرد نامحرم مصداق فعل حرام دانسته نشده
که خلوت، موجبات رابطه نامشروع  و مرجع قضایی با این استدالل که »تا زمانی  (دادگاه تجدیدنظر استان تهران  23

ماد تمثیلی  مصادیق  بود  637  ۀهمانند  نخواهد  مجازات  قابل  نسازد،  فراهم  را  شده    ۀ شمار  ۀنام ددا )  «یاد 
قضایی شعب دیوان عالی کشور، در مجموعه آرای    14ۀ  صادره از شعب  1392/ 24/6مورخ   9209970907400427

عمل ارتکابی را جرم و  در نتیجه    (1392دیوان عالی کشور، پژوهشگاه قوه قضاییه، اداره انتشار رویه قضایی کشور،  
   داند.قابل پاسخ کیفری نمی

خواه با مونتاژ و پیش فروش دو هزار دستگاه خودرو، براساس قیمت تعیین شده فوق، شرکت تجدیدنظر ۀ. طبق دادنام 1
تعیین قیمت خودرو سازمان حمایت،    ۀپنجمین جلسه کمیت  226047/60به موجب مصوبه شماره    30/8/97در تاریخ  

مذکور    ۀنماید. کمیتاند، اقدام می ریال به تعدادی از مشتریانی که ثبت نام کرده بوده  000/500/264/2به قیمت نهایی  
ه و دو میلیون تومان کاهش داده است.  قیمت همین خودرو را حدود پنجا  29/10/1397دیگری به تاریخ    ۀدر جلس

جرمبدین تعریف  موجبات  گران   سان،  و  شده  مکرر  و  زودهنگام  تغییر  دچار  اداری  متن  توسط  آن  شرایط  و  فروشی 
 سردرگمی شرکت خودروسازی را فراهم آورده است. 
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 سازی تقنینیموازی .۳-۲-۱
کند که قواعد کلی را مشخص و جرایم را تعریف کند؛ اما  این بسنده می در غالب موارد، قانون به

هد که در آینده مقامات اداری  ده مقرراتی ارجاع می تر و تعیین مصادیق را یا به مجموعتبیین دقیق 
یا    جرایم خواهد بود،  ۀتعیین دقیق و سریع عناصر سازندها  آن  وضع خواهند کرد که معمواًل هدف

دامنه تعریف  گذر  از  واجد   داراساسًا  را  دادرس  و  دادستان  مانند  قضایی  مقامات  جرم،  عمیق  و 
سان، برخالف  نمایند. بدیناختیارات وسیعی در جرم دانستن طیف وسیعی از اعمال و رفتارها می

آفرین بوده که مصداق یکدیگر در تبیین رکن قانونی جرم نقش  موازاتبهاصل جدایی قوا، چندین نهاد  
های عنصر مادی به  سازی تقنینی، ارجاع تعیین مؤلفه موازی« است. موازی  یگذارقانون»  ۀبارز پدید

 نهادهای غیرتقنینی اعم از اجرایی و قضایی است.  
قو  به  جرم  تعریف  اختیار  کمیته  ۀاگر  از طریق مجریه،  حتی  یا  و  مصادیق  تعیین  مختلف  های 
ذاشته شود، یک عنصر اساسی مقامات قضایی گ  ۀدار بزه، بر عهدتفسیرپذیری و تعرف عمیق و دامنه

مفقود شده قوا،  تفکیک  اصل  یعنی  قانون،  حاکمیت  و  ا  از  امری  چنین  رخداد   یگذارقانونست. 
مجریه   ۀی کیفری به قو گذارقانونهای نامحسوس و تدریجی اختیارات  ای و واگذارینامهآیینکیفرِی  

هر    المصالحه قرار گرفتنش دروجه  آنکهگیرد، بیالمصالحه قرار می، حاکمیت قانون وجهقضائیهیا  
 این سیر مشهود باشد. مرحله از

اصل    بر اساسبینی نشده است.  در قانون اساسی پیش   نامهآییندر حقوق ایران چنین تفویضی به  
قانون اساسی، مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی حق وضع   71

اصل مطابق  دارد.  بر ق   85  قانون  اصل  نیز  اساسی  است  انون  اختیار    این  تفویض  که مجلس حق 
  نگهبان در موارد متعدد با  همین دلیل شورایی به دولت یا هر مرجع دیگری را ندارد. بهگذارقانون

است،    انون اساسیق  85این استدالل که تفویض موارِد نیازمنِد تقنین مجلس به دولت، خالف اصل  
ها  ، در امور کیفری و تفویض تعیین مؤلفهبا وجود این.  1است  دادهمصوبات مجلس را مورد ایراد قرار

بر    روزبهروزاجرایی، مخالفت صورت نگرفته است و    ۀنامآیینو مصادیق رکن قانونی جرم در قالب  
 2.شودای افزوده مینامهآیینارجاعات 

 
شرایط و ضوابط   در آن  که  1380تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب    ۀالیح  101  ۀجمله بند آخر ماد. از1

 شورایتوسط    ،نامه محول شده بودتسهیالت دریافتی از دولت به آیین   در مقابل  غیرههای بخش خصوصی و  سازمان 
 . (247 :1382، نگهبانمجموعه نظریات شورای نک: ) دانسته شد نگهبان مستلزم تقنین

مقنن را  های صادره از رئیس قوه قضاییه از اعتبار متن تقنینی کاسته و هدف ها و نیز بخشنامه نامه. در وادی عمل آیین 2
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ی به مقامات اداری و قضایی با اصل عدم تفویض،  گذارقانونعالوه بر مغایرت واگذاری تفویض  
مقننه که برای تقنین بنا شده و    ۀمجریه اصواًل ظرفیت و قابلیت تقنین را ندارد؛ زیرا برخالف قو  ۀقو

مجریه صرفًا برای اجرا و اعمال قانون و نه وضع و خلق آن ایجاد   ۀسازوکار متناسب با آن را دارد، قو
جزئیات تمام برای دستیابی    ی در مجلس به شکلی بسیار مفصل و باگذارقانونار  شده است. سازوک

ای جهت بحث  است و دارای ساختار پیچیدهدهی شدهبه اهداف و اغراضی مشخص طراحی و سامان
همگی   و  است  قوانین  بررسی  ببخشدگونهبهو  بهبود  را  قانون  حاکمیت  کیفیت  که  است  لو،  )  ای 

است   فیزیکی و ساختمان مجلس و سالن جلسات علنی به دقت بنا شده(. محیط  66-67:  1395
که نیز ماهیت وجودی کار مقامات اداری  حالیگیرد. درمی برهای متعدد و متنوعی را درو کمیسیون 

راستای به اجرا درآوردن   مقننه نامناسب است. قوای اجرایی در  ۀاساس برای تصدی وظایف قوز  ا
 ۀ تواند خدششوند و توان علمی و اجرایی تقنین را ندارند و همین امر میگماشته میقوانین به کار  

 جدی به حاکمیت قانون وارد نماید.
 های فردی رفتن از اختیارات و نقض حقوق و آزادی فرا. ۳-۲-۲

کمیتهانعطاف نهادها،  به  جرایم  مصادیق  و  جزئیات  تعیین  واگذاری  و  قانونی  رکن  و    هاپذیری 
استفاده از اختیار را باال ببرد.  تواند حاکمیت قانون را به انحراف کشانده و امکان سوءها، مینامهآیین

اجرایی قانون مدیریت پسماند، شاهد تشدید مجازات توسط   ۀنامآیین  31  ۀنمونه، مطابق مادعنوانبه
که    نامهآیین اساسهستیم  تخلیه  بر  غآن،  اماکن  در  ویژه  پسماندهای  همچنین  کنندگان  و  یرمجاز 

تخلیه ویژه   ۀکنندخودروهای  مجازات،  پسماندهای  حداکثر  تعیین به  درهای  محکوم    قانون  شده 
عنصر    هایلفه ؤتعیین سازوکار اجرایی قانون، از تعیین م  جایبه  نامهآیین خواهند شد. در این موارد  

مادی که توسط مقنن مورد تفویض قرار گرفته است فراتر رفته و با ورود به قلمرو کیفرگذاری، ضوابط 
 ناظر به تعیین کیفر را تغییر داده است.

تعیین مصادیق مجرمانه    1ۀ ای، ارجاع امر تعیین مصادیق به کمیتهمچنین در قانون جرایم رایانه
ه از اختیارات اعطایی به کمیته است. ارجاع مندرج سوءاستفادهای اساسی احتمال  نیز یکی از چالش

 
ای سازی تقنینی و تنزل اعتبار قانون را در رابطه با مقرره های این موازیترین جلوهم به حاشیه رانده است. یکی از مه

یس قوه قضاییه از رهبری جهت برخورد  ئدرخواست رتوان مشاهده کرد. بدین سان،  تحت عنوان استجازه یا استیذان می
»استجازه از رهبری«، بسیاری   تحت عنوان  19/5/97مفسدان اقتصادی در تاریخ    مقابله با اخاللگران و  در  سریع و قاطع

 اعتبار نمود. مین حقوق دفاعی متهم را بیأاز مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری و ت

 ها برای فیلتررهای مجرمانه را تعیین و به سروها و داده طور دوره ای تشکیل و مصادیق سایت . کمیته مکلف است به1
 کردن اعالم کند. 
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ماد مذکور    22  ۀدر  خطعدم   دلیلبه قانون  تالیتعیین  دارای  کمیته  کمیتمشی  است.  تعیین   ۀفاسد 
تواند  های این فضا که میسیاستی که در برخورد با فضای مجازی وجود دارد و ویژگی  دلیلبهمصادیق  

تعیین   ۀاست. اگرچه کارکرد کمیتها مصداق مجرمانه باشد، انجام گرفتهونروزه شاهد زایش میلی هر
نگری و تعیین دقیق محتوای مجرمانه است؛ اما در لیست ارائه شده از سوی کارگروه مصادیق، جزئی

انتزاعی  1390در سال   گردیده است که اساسًا فاقد محتوای مجرمانه ذکر  عنوانبه، مفاهیم کلی و 
بیانگر ارائهویژگی  و  است  مفهوم    ۀ دهندی  با  محتوا  تطبیق  به  اقدام  باید  خود  دسترسی،  خدمات 

ب( مواردی چون محتوای الحادی! و مخالف )  مثال در بند  عنوانبهشده توسط کمیته نمایند.  ارائه
غیرقانونی،   و  نامشروع  تجمالت  و  تشریفات  تبلیغ  اسالمی،  محتوای   عنوانبهموازین  مصداق 

یابی  گویی توسط مرجعی که مکلف است مصداقمجرمانه و مستلزم پاالیش، ذکر شده است. ابهام 
بهارائه  تنهانهنماید،   را همواره  در کنندگان خدمات دسترسی  پاالیش محتوای مجرمانه  جهت عدم 

می قرار  بزهکاری  ارائهمعرض  به  عمل  اختیار  اعطای  با  بلکه  در  دهد،  دسترسی  خدمات  کنندگان 
های شهروندان، امری بدیهی  شناسایی محتوای الحادی و خالف موازین شرع، تضییع حقوق و آزادی

تعیین مصادیق مجرمانه و لزوم پاالیش  این کمیته در    ۀوجود، بخشی از اختیار گسترد   این  است. با
انتزاعی مجرمانه گردد که در متن قوانین  ای بازمی آن توسط خدمات میزبانی، به عناوین و مفاهیم 

پیش شده کیفری  مصداق  بینی  برای  مبسوطی  ید  و  که است  است  نموده  ایجاد  کمیته  توسط  زایی 
 رده است.  موجبات نادیده گرفتن حقوق و آزادی افراد را فراهم آو

 نتیجه 
عدم  جزایی،  نظام  در  انسجام  رفتارهای اهمیت  دقیق  تعیین  کیفر،  و  جرم  قانونی  رکن  پراکندگی 

نویسی است. ی و قانون گذار قانون های  کلی کیفی بودن قانون، از بایسته طور  به مجرمانه در متن قانون و  
های آن به مقامات لفه ؤ و اعطای اختیار تعریف جرم و م   های بازبافت وباتالقی انگاری وجود، جرم این   با 

ایران، داللت بر کنارگذاری اصل قانونمندی و   جمله   از های حقوقی مختلف  اجرایی در نظام - اداری 
شدن آن در ای  نامه آیین پذیری رکن قانونی و  انعطاف   ۀ های دو مقول تفکیک قوا است. با بررسی زمینه 

آمدهای نوین در پرتو تحوالت ناشی نظری و پیش های  دریافتیم که ظهور دیدگاه دوبستر نظری و عملی  
اصل قانونمندی و تفکیک قوا را   ویژه به از پویایی حقوق کیفری، بستر تنزل جایگاه اصول حقوق کیفری  

ستیز و تفکری چارچوب   عنوان به گرا  های فرانوگرایانه و عمل فراهم نموده است. در بعد نظری، انگاره 
حقوق کیفری، مسیر ترقیق اصول را هموار ساخته است. بدیهیات عقلی مانند اصل   ۀ گرا در عرص نسبی 

گونه به حاکمیت قانونمندی که منشأ تنظیم و تفسیر قوانین کیفری است و نیز رویکرد مطلق و افراط 
 است.  گرایی مورد توجه قرار گرفته بیش از اصل   « کارآیی قانون به تدریج تعدیل گشته است و » 
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سازی رفتارهای مختلف، منتج به  ی و کیفری انگارجرم همگام با رویدادهای نظری، نوآوری در  
جرایم نوین مانند جرایم    ۀشده است. اقتضائات و ماهیت ویژ  »گسترش قلمرو حقوق کیفری«  ۀپدید

فناورانه، گونهمخاطره  و  زدهآمیز  رقم  را  از جرایم  متنوعی  و  پیچیده  پای های  با  که  به  اند  بندی مطلق 
باشد. عدم قطعیت، فنی شدن و تخصصی یی نمیگوپاسخقابلقانونمندی و تفکیک قوا،    راصولی نظی

ی از گذر اعطای  گذارقانون   آید و با تخصصی شدنهای نوینی برای جرایم به شمار میشدن ویژگی
به   ویژه  مقولنامهآیینجایگاه  به  متخصصان  ورود  اداری،  مصوبات  و  را    ۀها  جرایم  مصادیق  تبیین 

 گر هستیم. نظاره 
اعطای  انگاریجرم  و  افراطی  برای تضمین دستاوردهای رشتهاجرا ضمانتهای  های  ی کیفری 

از حقوق کیفری دچار  ای  مالحظه  قابلگوناگون، موجب شده است از لحاظ وسعت و عمق به میزان  
ق کیفری(، تعاریف قانونی به شکل  وسیع شدن حقو)   شویم. افزون بر افزایش تعداد قوانین کیفری 

در وسعت  )  اند. در نتیجه، افزایش کمیتپذیر و بازبافت، عمق یا باتالق قانون را ایجاد نمودهانعطاف
و عمق( حقوق کیفری، کیفیت قانون را تخدیش نموده است. پیامد نامطلوب باتالق قانون کیفری،  

آثار قانون و ناتوانی قانونبینیکاهش پیش کیفری در هدایت رفتارهای شهروندان و هشدار    پذیری 
به پیشها  آن  منصفانه  محدودهدر  متن  بینی  پراکندگی  همچنین  است.  رفتاری  غیرمجاز  های 

رفتن از حدود    های فردی از گذر فرا سازی تقنینی و افزایش نقض حقوق و آزادیانگار، موازیجرم 
ای  نامهآیینها، از پیامدهای  نامهآیینکیفرگذاری در  انگاری و  اختیارات مقامات اداری و اقدام به جرم 

 شدن حقوق کیفری است. 
ای شدن حقوق کیفری، راهبرد اساسی توجه  نامهآیینپذیری و  های انعطافبا امعان نظر به زمینه

 سازی حداقلی رفتارها است.  ی اعمال و کیفری انگارهای جرم به ضرورت 
تهی هنگام  است  ضروری  جرم،  پیش  ۀهمچنین  هر  قابل گذارقانوننویس  تعادل  بین   ان  دفاعی 

جزئی و  قانون  مشخص  موضوع  جرم  تعریف  کنند.    بودن  ایجاد  قانون  داشتن  عمومیت  و  کلی  و 
کافی مفصل و حاوی جزئیات باشد.    ۀ نویس مربوط به قانون باید به اندازپیش   ۀتوصیف جرایم و تهی

در مراحل تصویب قانون با استخدام مستشاران متخصص و    گذارقانونتر، الزم است  به بیان روشن
نباشد.    نامهآییننماید تا نیازی به مصوبات اداری مانند    فنی، جزئیات عنصر مادی هر جرم را معین

مخاطره، که تعیین   زی اتخصصی و پیشگیرـ    انهجرایم فناور  ۀ حال، در موارد خاص مانند حوز  این  با
مندسازی تعریف این  انگاری آن جرایم نباشد، قاعدهبا اهداف جرم سو هم جزئیات در قانون میسر یا

ت،  ه اسهای بزه به آنان واگذار شدلفهؤجرایم ضروری است تا مقامات اداری که تبیین جزئیات و م
که توسط    نامهآیین بر استانداردهایی در قالب    تأکید  خصوص،   این  از قلمرو قانون خارج نشوند. در 
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تر،  گذاری است. در گامی اساسیکارشناسان و متخصصان مربوطه تنظیم گردد، خود نوعی قاعده
مقتضی در    نحوبهرسانی گشته و  مطلوب اطالع  نحوبهشود که این مقررات اداری  در قانون باید مقرر  

 دسترس شهروندان قرار گیرد.  
اختیار   ۀ ها و حوزنامهآیینمشی ی به نهاد غیرتقنینی، بایسته است که خطگذارقانونبرای اعطای 

غیرمجاز، زمان و محل و    ۀمثال، میزان آالیند  عنوانبهتقنین به شکل موردی و مشخص تعیین شود.  
تعریف اصطالحات   ...های صید غیرمجاز وگونه قانونی و  تعابیر در متون  از  استفاده    تعیین شود. 

روش ) از  یکی  تقنینی(  خطترمینولوژی  تعیین  عنصر  های  جزئیات  تعیین  در  اداری  مقامات  مشی 
تعاریف قانونی ارائه گردد به  چهارچوب  های عنصر مادی، در  مادی است. بنابراین الزم است مؤلفه

در متن قانون، سازوکار آزادی عمل مقامات اداری در گفتمان تقنینی،  نوعی که با توضیح عبارات  
 بینی و مشخص شود.  پیش 

اداری متون  به  جرم  تعریف  ارجاِع  اعتبار  مدت  ابطال  ـ    تعیین  امکان  و  و   نامهآییناجرایی 
ضابطهمصوبه اختیارات،  حدود  از  عبور  صورت  در  اداری  می های  که  است  دیگری  تواند  های 
 عنوان بهسال(    7یا    5)  چندساله  توضیح که یک مدت معموالً ن  ای  موجود را کاهش دهد. با های  چالش

ایران غالبًا مدت   مدت زمان قانونی تفویض اختیار با قابلیت تمدید در نظر گرفته شود. در قوانین 
رجع  ها، مماند و سالگردد؛ اما مدت تفویض، مغفول باقی میشش ماه( تعیین می نامه ) آیینتصویب  

هایی مانند کمیته  ها و مصوبات کمیتهنامهآیینپردازد. همچنین  های جرم میلفه ؤاداری به تعیین م
گویی،  قانون مجازات اسالمی(، به جهات مختلفی مانند کلی  750  ۀماد)  تعیین مصادیق مجرمانه

ال باشند. اگرچه  ابطقابلدارانه بودن و غیره،  ، جانبگذارقانونشفافیت، خروج از هدف  ابهام، عدم 
باشد،    مجریه  ۀ قو  از حدود اختیارات  خارج  که  دولتی  هاینامهآیینقانون اساسی،    170طبق اصل  

کمیتقابل مصوبات  اما  است؛  کارگرو  ۀابطال  و  مصادیق  چنین هتعیین  فاقد  تخصصی،  های 
 1. ی صریحی هستنداجرا ضمانت

 
رسیدگی به  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از وظایف دیوان »  12  ۀ. اگرچه طبق بند یک ماد1

آیین  از  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  اعتراضات  و  تظلمات  و نامهشکایات،  دولتی  مقررات  و  نظامات  سایر  و  ها 
نامه نبوده و  توسط  تعیین مصادیق به دلیل اینکه اساسًا آیین   ۀوبات کمیتاست؛ اما به نظر می رسد مص  ...«ها و  شهرداری 

به تصویب نمی مادهیئت وزیران  دادستانی کل و طبق  به ریاست  بلکه  قانون مجازات اسالمی)جرایم    750  ۀرسد، 
مصادیق محتوای قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه )کمیته( تعیین    ۀای( »قورایانه

نظامات و »  قضاییه است، تحت شمول عنوانۀ  مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد«، از وظایف قو
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های مجلس که  های اصلی و فرعی و نیز مرکز پژوهشکمیسیون در نهایت الزم به ذکر است که  
ها و  طرح درخصوص    موظف هستند  1397داخلی مجلس مصوب مهرماه    ۀنامآیین  141  ۀطبق ماد

لوایح، اظهارنظر کارشناسی نمایند، نسبت به گستره و عمق تعریف جرایم و نیز ضرورت ارجاع تعیین  
ها و نیز منابع فقهی،  ها، کمیتهنامهآیینی غیرتقنینی اعم از  جرم به نهادها  ۀ های عناصر متشکللفهؤم

 مندی حداکثری داشته باشند.دغدغه
  

 
بینی هایی به صراحت پیشه گیرد. ضروری است امکان ابطال مصوبات چنین کمیته و کارگروقرار نمی  «  مقررات دولتی

 گردد.  
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