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Abstract
The void for vagueness doctrine, as one of the results of rule of law called certainty,
precision, and clarity, has been identifies in the judicial process of The United States.
In line with the due process principles directly stated in the 5th and 14th amendments
and separation of powers principle, the Supreme Court of the United States knows the
aforementioned doctrine revocable because of its contradiction with the constitutional
principles for two reasons: First, because some penal statutes are so vague that the
addressee with common sense cannot realize or understand the justly notice warning,
legal and illegal behaviors. Second, it has been written in such a broad way that
police, prosecutors, judges, and juries can execute it arbitrarily and discriminatorily
when authorized. The findings of the present research reveal that void for vagueness
doctrine is a good way to apply judicial review. This doctrine investigates law in an
"as apply" and "facial" review. The mentioned doubts like lack of legitimacy of the
constitution, lack of clarity, under inclusiveness, and lack of real understanding of the
segregation of some ambiguous and vague terms have questioned the very doctrine
claiming that this doctrine will no longer exist this way. The authors have introduced
and specified the entity, principles, factors, and the purpose of applying such a
doctrine focusing on the issued votes in the Supreme Court of the United States
through descriptive and analytic procedures. The investigation of this doctrine
provides a good chance to consider some problems regarding the vagueness in the
legislation system in Iran and makes it possible to obtain a suitably corresponding
pattern to exploit the judicial system. Article type: Periodical
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دکترین ابطال بهواسطة ابهام بهعنوان یکی از نتایج اصل حاکمیت قانون یعنی قطعیت ،صرراحت و
شفافیت در قوانین ،در رویة قضایی ایاالت متحدۀ امریکا مورد توجه واقع شده است .ایرن دکتررین،
آن دسته از قوانین کیفری را که نخست ،آنقدر مبهم نوشته شدهاند که مخاطبانی با فهم متعرار
نمیتوانند منظور آن را بهخوبی درک کنند و هشدار عادالنه مبنی بر اینکه چه رفتاری مجاز و چره
رفتاری غیرمجاز است دریافت دارند؛ دوم ،آنقدر موسرع نوشرته شردهانرد کره برا تفرویت اختیرار
بیشازحد به پلیس ،دادستان ،قضات و هیئت منصفه ،بیم اجرای خودسررانه و تبعریتآمیرز آنهرا
میرود ،به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی دیوان عالی ایاالت متحدۀ امریکا در راستای نظرام
مبتنی بر موازین قانونی مصرح در اصالحیههای پنجم و چهاردهم قانون اساسی و اصل تفکیک قوا
ابطالپذیر میداند .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که دکتررین ابطرال برهواسرطة ابهرام ،ابرزار
مناسبی برای اعمال نظارت قضایی است .در این دکترین ،بررسری قروانین بره صرورت تقنینری یرا
ماهیتی و اجرایی یا کاربردی است .شبهات مطرحشده ،ازجمله فقردان مشرروعیت قرانون اساسری،
عدم شفافیت ،عدم جامعیت و عردم درک درسرت در تفکیرک اصرطالحات چنردمعنایی و مربهم،
همواره این دکترین را زیر سؤال برده و چنین ادعا شده است که این دکترین قابلیت ادامرة حیرات
در وضعیت فعلی و مطابق خوانش قدیمی خود را ندارد .نگارنرداان برا روشری توصریفی -تحلیلری
ضمن معرفی این دکترین ،به تبیین ماهیت ،مبانی ،معیارها و هد اعمال این دکترین با تمرکز بر
آرای صادره در دیوان عالی ایاالت متحدۀ امریکا پرداختهاند .بررسی ایرن دکتررین زمینره را بررای
پرداختن به برخی مشکالت ابهام در نظام تقنینی ایران فراهم میکند و این امکان را مریدهرد ترا
الگویی مناسب و متناسب بهمنظور بهرهبرداری در نظام حقوقی بهدست آید.

واژگان کلیدی

ابطال بهواسطة ابهام ،ابهام ،اطالعرسانی عادالنه ،چندمعنایی ،عدم تبعیت اجرایی ،نظام مبتنری
بر موازین قانونی.
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مقدمه
دکترین ابطال بهواسطة ابهام ،بازاوکنندۀ اصل قانونی بودن جرم و مجازات است .ایرن اصرل بره
این معنا اشاره دارد که «هیچ جرمی و هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد» 1.این افتره معنرا
و مفهوم اصل موصو را به اختصار بیان میکند و نشان از آن دارد که هیچ فعل و تررک فعلری
جرم نیست مگر اینکه قانون آن را پیشاپیش جرم شمرده باشد .هیچ واکنش کیفرری و تریمینی
در خصوص رفتارهای شهروندان قابل اعمال نیست ،مگر آنکه بهطور صریح در قانون پیشبینری
شده باشد2و هیچ حکم کیفری اجراشدنی نیست ،مگر اینکه بررای صردور آن تمرامی تشرریفات
قانونی رعایت شده باشد (منصورآبادی .)18 :1396 ،بدینسان ،برهموجرب ایرن دکتررین ،مرتن
قوانین باید با قطعیت ،صراحت و شفافیت تدوین شود ،بهنحوی که تابعان با فهم متعار منظور
آن را بهخوبی درک کنند؛ قابلیت پیشبینی آثار اعمال قانون و اجرای محکومیت را داشته باشد
و بهطور عادالنه و منصفانهای اطالعرسرانی و منتشرر ارردد؛ در دسرترم عمروم باشرد و پیرام
یکسانی را برای تمامی شهروندان دربر داشته باشد بهطوری که شهروندان بتوانند رفتار خرود را
بر اسام آن قانون تنظیم کنند و در جهت هد مدنظر بهکرار ایرنرد .از سروی دیگرر نرهتنهرا
اعمال مجرمانه و مجازات آنها باید در نهایتِ صراحت و شفافیت تدوین اردد ،آیرین رسریدای
به امر کیفری و صالحیت مراجع رسیدایکننرده و حردود اعمرال صرالحدید آنران مشرخ و
دستورالعمل و فرایند اجرایی نیز بهطور خاص برهوضروح در قروانین تعیرین شرود .اعمرال ایرن
دکترین در راستای دو هد عمده صورت میایرد :نخسرت اینکره شرهروندان یرک اعالمیره و
هشدار عادالنه ( )Fair noticeمبنی بر اینکه چه رفتاری مجاز و چره رفتراری غیررمجراز اسرت،
دریافررت دارنررد و دوم اینکرره ،از دادرسرری و اجرررای خودسرررانه ( )Arbitrary prosecutionو
تبعیتآمیز ( (Discriminatoryقوانین جلوایری شود .با ایرن وصر  ،پرسرشهرای ایرن مقالره
عبارت اند از :ماهیت ،مبانی و هد اعمال این دکترین در رویة قضایی امریکرا چیسرت و اینکره
اساساً در رویارویی با قوانین مبهم تا به امروز موفق عمل کرده است یا خیر؟ امکانسنجی اعمال
آن در دامنة نظام عدالت کیفری ایران چگونه است؟ بهمنظور پاسخگویی به این پرسشها ،ایرن
فرضیه مورد سنجش قرار میایرد که این دکترین در جایگاه و اهمیرت قطعیرت و شرفافیت در
قوانین ،ابزاری مناسب برای اعمال نظارت قضایی تقنینی و اجرایی بر قوانین مبهم است .حسرب
مورد ،آن دسته از قوانین کیفری را که آنقدر مبهم نوشته شدهاند که نمیتواند به تابعان با فهم
متعار هشدار و اطالعرسانی عادالنهای مبنی بر اینکره دقیقراً چره عملری مجراز و چره عملری
غیرمجاز است ،ارائه دهد ،یا آنقدر موسع نوشته شدهاند که برا تفرویت اختیرار بریشازحرد بره
1. Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta.
2. Nullum crimen, nulla poena sine lege certa.
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پلیس ،دادستان ،قضات و هیئت منصفه ،بیم اجررای خودسررانه و تبعریتآمیرز آنهرا مریرود،
بهدلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی دیوان عالی ایاالت متحدۀ امریکا در راستای نظام مبتنی
بر موازین قانونی مصرح در اصالحیههای پنجم و چهاردهم قانوناساسی قابرل ابطرال مریدانرد.
فقدان مشروعیت قانوناساسی ،نداشتن شفافیت و جامعیت و نیز عدم درک درسرت در تفکیرک
اصطالحات مبهم و چندمعنایی ،همواره از مهمترین دالیل تردید در اعمرال ایرن دکتررین بروده
است .همانطور که بیان شد ،دکترین ابطال بهواسطة ابهام بازاوکنندۀ اصل قانونی بودن جرم و
مجازات و یکی از نتایج اصل حاکمیت قانون یعنی اصل شفافیت و صراحت در قوانین اسرت .در
قانون اساسی ایران نیز این اصل بهطور صریح در اصول  36و  169پریشبینری شرده اسرت .در
قوانین عادی ازجمله قانون مجازات اسالمی ،در مواد  2و  10جرمانگاریِ رفتارهای ممنوع ،اعرم
از فعل و ترک فعل ،مورد تیکید قرار ارفته است ،و برای نخستین بار قانونارذار فصرل چهرارم
کتاب اول قانون یادشده را به «قانونی بودن جرایم ،مجازاتهرا و دادرسری کیفرری» اختصراص
داده است .در ذیل این فصل طی مواد  12و  13اجرای این اصل و ضمانت اجرای آن پیشبینی
شده است .نظارت قضایی در سیاستاذاری تقنینری ایرران پیشرینی اسرت .بنرابراین در نظرام
حقوقی ایران قانون قابل ابطال نیست .با این وص  ،وجود قوانین مبهم ،غیرشفا صرفاً قانون را
قابل انتقاد میسازد .قضات نیز مطابق اصل  170قانون اساسی ،فقر مکلر هسرتند از اجررای
تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخال برا قروانین و مقرررات اسرالمی خرارح از حردود
اختیارات قوۀ مجریه است خودداری کنند و در نهایت میتوانند ابطرال ایرناونره مقرررات را از
دیوان عدالت اداری تقاضا نمایند .ابهام در قوانین کیفری نشئتارفتره از دو دسرته علرل ذاتریِ
زبانی و علل عارضی است که در دو سطح واژاانی و نحوی قابلیت بررسی دارد .ازآنجا کره نظرام
حقوقی ایران مبتنی بر حقوق موضوعه است ،دکترین در رویة قضایی از منابع ارشادی است کره
در جهت توجیه ،تفسیر و روشن کردن قاعدههای حقوقی از آن استفاده میشود .به این ترتیرب،
این دکترین با این وص  ،قابلیت اجرا و بهکارایری در قوانین کیفری ایران را ندارد ،اما زمینه را
برای پرداختن به برخی مشکالت ابهام در نظام تقنینی فراهم میکند و این امکان را میدهد ترا
الگویی مناسب بهمنظور بهرهبرداری در نظام حقوقی بهدست آید.
مطالعات انجامشده دربارۀ موضوع موردبحث ،حاکی از آن است که صرفاً آزاده عبدالهزاده شرهر
بابکی در مقالهای با عنوان« :قانونگذاری خوب در رویة قضایی نگاهی به دیوان عالی امریکا ،شرورای
قانون اساسی فرانسه و دادااههای اروپایی» با نگاهی به قانوناذاری خوب و مبنای حقروقی آن بره
مطالعة دو نمونه از ناظران قانون اساسی در نظرام حقروقی کرامنال (دیروان عرالی ایراالت متحردۀ
امریکا) و نظام حقوقی نوشته (شورای قانون اساسی فرانسه) در نظارت و پاسداری از قرانون خروب
پرداخته است .در راستای نظارت قضایی در رویة قضایی ایاالت متحدۀ امریکرا ،برا تمرکرز برر آرای
دیوان عالی ،دکترین ابطال بهواسطة ابهام را با اصطالح «دکتررین منرع ابهرام در قروانین» بررسری
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کرده است .بر اسام این تحقیق ،در سالهای اخیر رویکرد دیوان عرالی در رسریدای بره ابهرام برا
تغییراتی همراه بوده است و قضات در برخورد با این موارد سعی کرردهانرد از راهکارهرایی اسرتفاده
کنند که کمتر به ابطال قوانین منجر شود .آزاده عبدالرهزاده راهکارهرایی ازجملره تفسریر مضریق
قوانین مبهم ،بررسی سابقة پارلمان در تصویب قانون موصو  ،اتکا به معنای زبان و شررای ایجراد
قانون یا دستورالعمل را بهعنوان نمونه بیان داشته است .با توجه به این پیشرینه ،تراکنون مقالرهای
بهمنظور توصی و تبیین این دکترین بهطور ویژه نگاشته نشده است.
برای تبیین دکترین ابطال بهواسطة ابهام و امکانسنجی آن در نظام عدالت کیفرری ایرران،
مطالب این مقاله را در چند بند :پدیدارشناسی ،مبانی ،معیارها و چگونگی اعمال این دکترین در
رویة قضایی و انتقادهای وارد بر آن ،ارائه میدهیم .در پایان ،ضمن تحلیل مباحرث تحقیرق بره
نتیجهایری خواهیم پرداخت.

 .1پدیدارشناسی
افته شده است دکترین حقوقی واحد پول قانون است .مجموعهای از قروانین ،رویرة قضرایی یرا
معیارهایی است که اغلب از طریق سابقه در قوانین عادی ایجاد میشود و بهوسیلة آن مریتروان
در یک پروندۀ حقوقی معین احکام را تعیین کرد .دکترین زمانی بهوجود میآیرد کره قاضری در
جایی که فرایندی ترسیم و بهکار ارفته میشود ،حکمی را صادر کررده ،اجرازه مریدهرد ترا در
موارد مشابه نیز به همان اندازه اعمال شود ).(Tiller & Cross, 2005: 3
دکترین ابهام بهطور سنتی بهعنوان ظرفیت قواعد حقوقی برای کنترل رفترار فررش شرده اسرت.
این دکترین بهوضوح تمایز قانون بین رفتار قابل قبول و ممنوع را تضمین میکند ،بهطوریکه هرر دو
اقدام به هدایت شهروندان و محدودکردن اختیار مقامات قضایی میانجامد ).)Post, 1994: 491
با این وص  ،آن دسته از قوانین کیفری که آنقدر مبهم نوشته شدهاند که عر سلیم نمریتوانرد
تشخی دهد دقیقاً چه عملی مباح و چه عملی ممنوع است ،یا آنقدر موسع نوشته شدهانرد کره برا
ایجاد تردید و ناامنی در شهروندان فضای الزم را برای استیفای پنج حرق بنیرادین مصررح در مرتمم
اول قانون اساسی (حق آزادی بیان ،حق آزادی رسانهها ،حق آزادی دین ،حق آزادی اردهمراییهرای
مسالمتآمیز و حق تعقیب حکومت بر جبران خسارت) را ازبین میبرد ،و بهواسرطة ایرن دکتررین در
مغایرت با قانون اساسی قابل ابطال از سوی دیوان عالی ایاالت متحده است.
دکترین ابطال بهواسطة ابهرام در رویرة اسرتعماری وجرود نداشرته اسرت .در قررن هفردهم و
هجدهم ،شورای خصوصی اارچه به دالیل دیگرری قرانون اسرتعماری را باطرل مریکررده ،امرا در
استداللهای خود هراز به «ابهام» متوسل نشده است .نه مصوبات فدرالیست و نه سوابق مباحرث
مربوط به کنوانسیون قانون اساسی و کنوانسیونهای مصوب نشاندهندۀ اینکه این مفهوم در همرة
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پروندهها بهعنوان مفهومی جدی درنظر ارفته شده باشرد ،نیسرت 1.اولرین مناقشرة موفرق ابهرام از
سوی شررکتهرا و در قلمررو مقرررات اقتصرادی ایجراد شرد کره بره مروازات ظهرور لوکناریسرم
) ،(Lochnerismکه بهعنوان راهی برای بیاعتبار کرردن مقرررات اقتصرادی در زمینرههرای نظرام
مبتنی بر موازین قانونی مبارزه میکردهاند 2،صورت ارفت .بعد از کاهش لوکناریسرم ،دیروان عرالی
دکترین ابهام را بهمنظور اجازه دادن به متهمان کیفری برای برهچرالش کشریدن قروانین کیفرری
مبهم حفظ کرد .به بیان قاضی کالرنس تومام ) ،(Clarence Thomasدکتررین ابطرال برهواسرطة
ابهام مانند لوکناریسم ،راهی برای «استناد به نظام مبتنی بر موازین قانونی در مشروعیت بخشیدن
به قواعدی بود که بهطور سنتی به فرایند حکومتی وااذار شده بودند».
در رجوع به پروندههای اولیه که در آن ابهام ظهور داشته است ،داداراههرا در اتخراذ تصرمیم،
مطابقت با قانوناساسی را ذکر نکردهاند .بهعبارتی ،این مفهوم یک اصل ساختاری بوده کره اعتبرار
خود را از الزامات قانوناساسی در نظام مبتنی برر مروازین قرانونی (حقروق و آزادیهرای عمرومی)
دریافت نکرده ،بلکه متمرکز بر آااهی و اطالعرسانی بوده است .بر این اسرام ،در سرال  1891در
پروندۀ «ایاالت متحدۀ امریکا در برابر بریور» 3،دادااه اظهار داشت :قوانینی کره جررایم را مشرخ
یا تعری میکنند باید بهقدری صریح و روشن باشند که همة افراد تابعِ آن مجازاتها بدون رجروع
به حمایت قانون اساسی بدانند که مکل به اجتناب از چه رفتاری هستند .در سال  ،1914قاضری
الیور وندل هلمز ) (Oliver Wendell Holmes Jrدر پروندۀ «نش در برابر ایاالت متحردۀ امریکرا»4،
قلمرو اصل پیشافته را با اظهارات اغلب نقلقول ،بدون ارائة منشی قانون اساسری در ریی خرود در
حمایتبخشی از قانون شرمن که بهعنوان قانونی مبهم مورد مناقشه قرار ارفته بود ،محدود کررده،
اظهار داشت« :قانون آکنده از مواردی است که سرنوشت انسان به محاسبة دقیق آن بسرتگی دارد.
به این معنا که بهعنوان هیئت منصفه پس از آن را تخمین میزند».
5
در سال  1921در پروندۀ «ایاالت متحده در برابر شررکت مرواد غرذایی کروهن» داداراه برا
تکیه بر اصالحات پنجم و ششم قانون اساسی ،بیان داشت که مقررات اقتصادی که مانع از اعالم
جرم در نرخ و مطالبات ناعادالنه و نامعقول در ضروریات اولیه است ،قابل ابطال بهواسطة قرانون
اساسی است .در نهایت تا سال  ،1926دادااه با این استدالل که عبرارت «قروانین کیفرری کره
قانون جدیدی را ایجاد میکنند باید به اندازۀ کرافی صرریح و شرفا باشرند ترا کسرانی کره در
معرش آن هستند ،مطلع شوند در صورت ارتکاب چه نوع رفتاری مسرئول شرناخته و مجرازات
میشوند»  ،بر نظر خود مبنی بر اینکه قوانین مبهم ناقت قانون اساسی هستند ،اصررار ورزیرد و
1. https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol23/iss3/4,1948, 274-275.
2. United States v. Johnson, 135 S .Ct. 2551, 2570 (2015) (Thomas, J., concurring in the judgment).
3. United States v. Brewer, 139 U.S. 278 (1891).
4. Nash v. United States, 229 U.S. 373 (1914).
5. United States v. L. Cohen Grocery Co, 255 U.S. 81 (1921).
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اعالم داشت این الزام شناختهشدهای مطابق با مفهوم قواعد حقوقی معین است .قانونی که انجام
یا عدم انجام عملی را ممنوع میکند یا انجام عملی را الزم میداند ،اار آنچنان مبهم باشد کره
انسانی با فهم متعار ) (Common intelligenceباید معنری و تفراوت آن را در کراربرد حردم
بزند ،اولین اصل ضروری نظام مبتنی بر موازین قانونی را نقت کرده است.
در سال  1927در پروندۀ «کالین در برابر شرکت لبنیاتی فرینک»1لزوم مطابقرت برا قرانون
اساسی در دعوی بهعنوان قانون ضد تراست اعمال اردید .دادااه به پروندۀ «شرکت مواد غذایی
کوهن» که در آن با استناد به اصرالحیههرای پرنجم و ششرم قرانون اساسری ،قرانون فردرال را
برخال قانون اساسی مبهم تشخی داده بود ،ارجاع داده و بیران داشرته اسرت« :مرا در حرال
بررسی پرونده ای از قوانین ایرالتی و تهدیرد قرانونی در داداراه ایرالتی هسرتیم کره درآن تنهرا
اصالحیة چهاردهم اعمال میشود ،اما این اصالحیه متضمن رسیدای مطرابق نظرام مبتنری برر
موازین قانونی است و این امر بهطور قطع مستلزم تدوین قوانین کیفری مربوط به خود است ترا
افرادی که مورد خطاب قرار میایرند ،بدانند که چه معیارهای رفتاری مورد نیاز است» 2.مشرابه
بیشتر نمونههای یادشده ،پروندۀ «النزتا در برابر نیوجرسری»3در سرال  1393اسرت کره در آن،
دادااه این دکترین را با بیان اینکه «زندای ،آزادی و اموال هیچکسی نمیتواند بهموجب قوانین
کیفری در معرش خطر قرار ایرد ،همة این افراد حق دارند کره از دسرتورها و ممنوعیرتهرای
دولت مطلع اردند» تییید کرده است.
در تمامی موارد پیشافته ،این دکترین در پروندههرایی اعمرال شرده کره در آن ،قرانون در
مغایرت با حقوق قانون اساسی مبهم بهچالش کشیده شده است .اما در سرال  ،1948داداراه در
پروندۀ «وینترز در برابر نیویورک»4این دکترین را در قلمرو حقوق آزادی بیان مورد توجره قررار
داد و اظهار داشت« :عدم موفقیت قانون محدودکنندۀ آزادی بیان ،در اطرالعرسرانی آااهانره در
مورد رفتار قابل مجازات است و چنین مقرراتی کره شرامل ممنوعیرتهرایی علیره آزادی بیرانِ
حمایتشده بهوسیلة اصول اصالحیة اول قانون اساسی است ،نقت حقروق مرتهم تحرت فراینرد
مربوط به نظام مبتنی بر موازین قانونی است».
از نظر نوع ابهام بهکاررفته در این دکترین میتوان افت« :بهطورکلی تیرای معنایی در زبان
در سه سطح معناشناختی ،دستوری و کاربردی قابل طرح است» (شجاعی .)177 :1393 ،آنچه
که در درک مفاهیم متون حقوقی در بیان فالسفه و حقوقدانان واجرد اهمیرت اسرت ،شرناخت
تیرایِ معنایی در معناشناختی است .تحت این چارچوب ،تیرای معنایی همرواره در دو محرور،
چندمعنایی و ابهام و اقسام آن مورد مطالعه و توجه قرار ارفته است.
1. Cline v. Frink Dairy Co, 274 U.S. 445 (1927).
2. https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol23/iss3/4,1948.
3. Lanzetta v. New Jersey, 306 U.S. 451 (1393).
4. Winters v. New York, 333 U.S. 507 (1948).

دکترین ابطال بهواسطۀ ابهام در آینۀ آرای دیوان عالی...

639

از دیدااه والدرون ،اصطالح ابهام در دکترین ابطال بهواسطة ابهام ،شامل چندمعنایی و ابهام
در معنای مطلق است و با قرار ارفتن هریک از این اشکال عدم تعین در مترون حقروقی امکران
بهوجود آمدن تناقت نیز هست ) .(Waldron, 1994: 513همچنین آمده اسرت در یرک مفهروم
محاورهای ،هر دو ابهام و چندمعنایی برهطرورکلی بررای نشراندادن عردم تعرین برهکرار ارفتره
میشوند ) (poscher, 2011: 2و این همان معنا و مفهومی است که از ابهام موجرود در دکتررین
ابطال بهواسطة ابهام درک میشود .بر آن اسام ،اار قانون چنان نامشخ تنظیم شود که معنا
و مفهوم آن را فق میتوان حدم زد ،باطل تلقی میشود ).(Amsterdam, 1960: 67
چندمعنایی ) (ambiguityرا بر هر واژهای که دارای معناهای متعدد باشد اطرالق مریکننرد.
معموالً مفاهیمی که با عبارات چندمعنایی نشان داده میشوند چنران متمرایز هسرتند کره زیرر
متن ،ابهامزدایی الزم را فراهم میکنند .برای نمونه ،در قانونی که در کالیفرنیا بر شرای اخرراح
معلمان حاکم است ،اخراح ،مجازات کارمندان ثابتی اسرت کره دارای «محکومیرت بره جررم یرا
هراونه جرم مرتب با فساد اخالقی» باشند .این قانون از لحاظ نحوی چندمعنایی است کره آیرا
نیاز به فساد اخالقی فق عبارت اذشته را دربر میایرد یا هر دو عبرارت پیشرین را .(Wagner
) & Wouter, 2007: 34-36بهطور سنتی دادااهها در مواردی کره بره قروانین فاقرد شرفافیت و
بهعبارتی چندمعنایی برخورد میکردهاند ،از قانون مساعد که تصریح بر تفسریر بره سرود مرتهم
داشت ،پیروی میکردهاند .امروزه نیز رویکرد دادااهها در مفراهیم چنردمعنایی ،تفسریر مضریق
قوانین و حسب مورد تفسیر به سرود مرتهم اسرت .اغلرب پرونردههرای اولیره در امریکرا شرامل
چندمعنایی است نه ابهام .پروندۀ «مک جانکیز در برابر ایالت»1از مروارد چنردمعنایی اسرت کره
دادااه قواعد تفسیر مضیق را اعمال کرده است .قانون دیگر مربوط به اینردیانا2اسرت کره در آن
«فحشا یا سایر بینزاکتیهای عمومی» را جرم شمرده اسرت .اتهرام وارده ایرن بروده اسرت کره
متهمان با استفاده از زبان عامیانه در حضور دیگران آوازهای مستهجن و ناپسند میخوانردهانرد.
دادااه در ابتدا تجزیه و تحلیل خود را با رسیدای به این پرونده بهعنوان مروردی از ابهرام آغراز
کرد و بیان داشت که «واژۀ بینزاکتی عمومی هیچ معنای قانونی ثابتی ندارد ،مربهم و نامحردود
است و نمیتواند بهخودی خود جرم قطعری باشرد» ،امرا در ادامره ،داداراه برا تمرکرز برر قصرد
قانوناذاری این مسئله را مطرح کرد که آیا هد قانوناذاران این است که اسرتفاده از چنرین
زبان نامناسب را «جرم و قابل مجازات» اعالم کنند؟ به این معنرا کره آیرا قرانون بایرد برهطرور
استرده تفسیر شود که شامل «ناسازااریهای زبانی» شود یا فق شامل «سروء رفترار» ارردد.
در نهایت ،دادااه این پرونده را چندمعنایی تلقی کرده ،سپس بر اسام بخشی از اصرول تفسریر
مضیق ،تفسیر محدودتر را اتخاذ نمروده اسرت .پرونردۀ دیگرری در کارولینرای شرمالی ،پرونردۀ
1. Mc Junkins v. State, 10 Ind. 140, 140-41 (1858).
2. 10 Ind. 140, 144 (1858).
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«ایالت در برابر بون»1بود .این پرونده بهطور مشابه شامل یک قانون چندمعنایی میشد؛ این برار
با سه معنی به جای دو معنیِ ممکن .اتهام مطروحه ،قتلِ یک برده بود .این قانون مقررر داشرت:
«اار کسی بهطور غیرقانونی و از روی عمد یرک بررده را برهقترل برسراند مقصرر اسرت .چنرین
متخلفی پس از اولین محکومیت بهواسطة آن اتهام ،بره جررم قترل محکروم مریشرود و همران
مجازاتی را متحمل میشود که اویی او یک مرد آزاد را بهقتل رسانده است» .دادااه این قرانون
را به این دلیل که میتواند واجد سه پیامد مختل از «قتل یک انسان آزاد» باشد ،ازجمله اینکه
میتواند قتل عمدی باشد که مجازات مرگ را دربر دارد ،میتواند قتل غیرعمد خوانده شود کره
دارای مجازات مرگ است ،اما بهواسطة مصونیت از مرگ نجات یابد و در مقابل ،حبس را تحمل
کند ،و یا ممکن است این یک قتل توجیهپذیر یا بخشودنی باشد که بههیچوجره قابرل مجرازات
نبوده است .ازآنجا که مطابق نظر دادااه ،قانون میتوانست به معنای هریرک از ایرن سره باشرد،
تیکید کرد که «هیچ حکمی قابل صدور نیست» و این قانون را بهموجرب ابهرام باطرل نکررد؛ در
مقابل ،با تفسیر محدودِ قانون ،مجازات مشابه قتل یک مرد آزاد را برای «قتل عمد و غیرقرانونی
یک برده» که افته میشود هیچ مجازاتی دربر ندارد ،تجویز میکند .در واقع ،سه قاضی از چهار
قاضی در حین صدور ریی در این پرونده بهصراحت قاعدۀ تفسیر به نفع متهم را برهعنروان یرک
دلیل در تفسیر محدود قانون بهکار ارفتند ).(Mannheimer, 2020: 37-38
در قانون مجازات اسالمی نیز اغلب واژاان و اصطالحاتِ استفادهشده چندمعنایی است .ایرن
واژاان بهطور ویژه در رفتارهای مصرح در فصل نهم با عنوان «بغری و افسراد فری االرش» و در
کتاب پنجمِ قانون یادشده (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) در فصرل اول برا نرام جررایم ضرد
امنیت داخلی و خارجی کشور و نیز در فصل هجدهم با عنوان جرایم ضد عفت و اخالق عمومی
بهچشم میخورد 2.ازجمله علل پیدایش چندمعنایی در قروانین کیفرری مریتروان بره انتقرال در
کاربرد اشاره کرد که در واقع ،نوعی استرش معنایی است .یک صورت زبانی به دلیل همنشینی
با صورتهای دیگر ،معانی متفاوتی مییابد .واژاان رابطة نامشروع ،عمل منافی عفت غیر از زنرا،
حرام مصرح در مواد  637و  638از این دست است .ازآنجایی که قانونارذار تعریفری از ایرن دو
واژه بهعمل نیاورده و حدود و ثغور آن دو را مشخ نکرده است ،مراجع قضرایی در برخرورد برا
مرتکبان و عامالن این دو پدیدۀ مجرمانه ،رویکرد واحد و یکسان نداشرتهانرد و همرین موضروع
سبب صدور آرای متناقت و متعارش در موضوعات مشابه از طر قضات شرده اسرت .رابطره از
نظر لغوی ،یعنی« :آن چه که دو تن یا دو چیز را بره هرم پیوسرتگی و ارتبراط بدهرد» (عمیرد،
1. State v. Boon, 1 N.C. 191 (1801).

 .2الزم به ذکر است که بررسی چندمعنایی و نتیجة آن ،ابهام در قوانین کیفری با تمرکز بر ساخت زبانی است.
همچنین از نگارنداان ،مقالهای با عنوان «اونهشناسی ابهام در قوانین کیفری با رویکردی زبانشناختی» در
دست انتشار است.
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 ،)556 :1389و واژۀ مشروع یعنی« :آن چه مطابق شرع باشد و شررع آن را روا و جرایز بدانرد»
(همان)946 :؛ بنابراین ،واژۀ نامشروع یعنی :آنچه مطابق شرع نباشد و شررع آن را جرایز ندانرد.
عمل منافی عفت غیر از زنا از کلمات متعددی تشکیل شده است .عمرل ،بره معنری کرار و کرار
کردن است (همان )756 :و منافی عفت عبارت است از« :امور جنسی به معنی هرچه وسریعترر
که به حسب عر و احساسات یک جامعه شرمآور و بهمنظور مواقعره یرا شرروع در آن صرورت
نگیرد ،اار بهمنظور مواقعه و شروع در آن صورت ایرد «هترک نراموم» و یرا شرروع در هترک
ناموم است نه منافی عفت .بنابراین شروع به جرم هتک ناموم و جرم منافی عفت بره حسرب
غرش مرتکب مشخ میشود» (لنگرودی.)690 :1380 ،
از مفاد مادۀ  637قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1375اسرتفاده مریشرود کره روابر
نامشروع عبارت است از «هر اونه ارتباط دوطرفه میان مرد و زن نامحرم به قصد لذت جنسی و
بدون هر اونه تمام جنسی» .جرم عمل منافی عفت غیر از زنا را میتوان ایناونه تعری کرد:
«هر اونه تمام جسمی و فیزیکی مرد و زن نامحرم به قصد لذت جنسی به جز مواقعه» .با این
تعری  ،نخست باید تمام جسمی فیمابین زن و مرد باشد و دوم ارتکاب این عمل چه با عنر
و اکراه و چه بدون عن و اکراه قابل تحقق است.
ازآنجایی که در مادۀ  637قانون مجازات اسالمی هم «رابطة نامشروع» و هم «عمل منرافی
عفت غیر از زنا» آمده است ،مراد قانوناذار از ذکر دو عنروان -همرانطرور کره بیران شرد -دو
معنای جدااانه است .ایرادی که در ذکر هر دو عمل وجود دارد ،عالوه بر مفهوم و دایرۀ شرمول،
میزان مجازاتی است که برای هر دو جرم پیشبینی شده است؛ چراکه ممکن است یرک قاضری
رسیدایکننده برای یک رابطة نامشروع که در حدّ یک مکاتبة عاشقانه بوده است ،نود و هشرت
ضربة شالق و قاضی دیگر عمل منافی عفت از قبیل مضاجعه و یا تقبیرل میران زن و مررد را دو
ضربة شالق درنظر بگیرد ،که قابل توجیه نیست.
و در مادۀ  638آمده است« :هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظراهر بره عمرل
حرامی نماید ،عالوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ( )74ضرربة شرالق محکروم
میاردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفرت
عمومی را جریحهدار نماید فق به حبس از ده روز تا دو ماه یرا ترا ( )74ضرربة شرالق محکروم
خواهد شد» .معنای واژۀ حرام در این ماده چیست؟ آیا مقصود از «حررام» حررام قرانونی یعنری
جرم است؟ در این صورت ،چه نیازی به عدول از واژۀ جرم و جرایگزین واژۀ حررام اسرت؟ و آیرا
مقصود از واژۀ «حرام» ،حرام شرعی است؛ یعنی هر عملی که شرعاً حرام باشد؟ آیا نسبت دادن
هر نوع حرام شرعی به دیگری و تظاهر به هر نوع حرام شرعی تا  74ضربة شالق در پی خواهرد
داشت؟ که شاید بتوان نظر به صدر ماده که عبارت « ...عالوه بر کیفرر عمرل» آمرده اسرت و در
ادامة ماده که بیان داشته است ...« :و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای
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آن کیفر نمیباشد »...؛ مقصود از «حرام» در ماده را همان «جرم» دانسته اسرت .همچنرین واژۀ
مؤثر بهکار ارفته شده در مادۀ  504قانون تعزیرات از دیگر واژاان چندمعنایی اسرت .ایرن واژه
در صدر و ذیل ماده در دو معنی مختل بهکار ارفته شده است .واژۀ «مؤثر» در صدر مراده ،بره
جزء دوم عنصر مادی ،یعنی «شرای و اوضاع و احوال الزم برای تحقق جرم» ،مربوط شده و بره
معنی مهم و اساسی است .لیکن واژۀ «مؤثر» در ذیل ماده بره جرزء «نتیجره» در عنصرر مرادی
برمیاردد و به معنی آن است که تحریک «در عمل» اثر و نتیجهای دربر داشته باشرد .از دیگرر
واژاان میتوان به واژۀ «نماینردۀ سیاسری» در مرادۀ  ،516واژاران «اسرترده ،شردید ،عمرده،
وسیع» در مادۀ  286قانون مجازات اسالمی اشاره کرد.
کاربرد واژه در مشاغل به صورت فنی و تخصصی نیز از علل دیگر چندمعنایی است (شیری،
 .)18-19 :1390حقوق برآمده از ترکیب برخی واژاان اسرت کره بیران حقروقی نمریتوانرد در
کاربرد آنها صرفهجویی کند .این دسته از واژهها را «اصرطالحات انحصراری حقروق» مرینامنرد
(کردعلیوند )6 :1392 ،که در کاربرد منجر به چندمعنایی میاردنرد .نمریتروان آنهرا را برا واژۀ
دیگر جایگزین کرد ،اما میتوان در صورت امکان بهمنظور سرهولت درک آنهرا بررای مخاطبران
غیرمتخص  ،برای اصطالحات دشوار تعاری سادهای ارائه داد .برای نمونه میتوان به واژههرایی
چون «قسامه»« ،لوث»« ،ناکل»« ،هاشمه»« ،منقله»« ،موضعه»« ،جائفه»« ،تسربیب»« ،ارش»
و غیره اشاره کرد.
ااهی برخی از مصلحتهای اجتماعی ،حقوقی و یا سیاسی اقتضا میکند که قانونارذار بره
هنگام وضع قانون بهطور آااهانه از واژاانی مجمل استفاده کند ترا پرذیرای دخرل و تصرر در
موارد خاص و پیشبینینشده باشند .این واژاان به فراوانی در فصل نهم و کتراب پرنجم قرانون
مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مشاهده میشود« .افساد فیاالرش»« ،نظرم
عمومی»« ،اخالل شدید در نظرم عمرومی»« ،اشراعة فسراد و فحشرا در حرد وسریع»« ،اخرالل
استرده در نظم عمومی»« ،مؤثر»« ،جرایم علیه امنیت و آسایش» مصرح در مادۀ « ،286اماکن
ممنوعه» مادۀ « ،503تشویش اذهان عمومی» مادۀ « ،511خرال شررع»« ،مروازین شررعی»،
«عفت و اخالق عمومی» فصل هجدهم قانون مجازات اسالمی« ،تظاهر ،انظرار عمرومی ،حجراب
شرعی» مادۀ « ،638هر نحو فعالیرت تبلیغری» مرادۀ « ،500دسرتجاب مفسردین» مرادۀ ،507
«دول خارجی متخاصم» مادۀ  ،508از جملة این واژاان هستند.
از دیگر دالیرل چنردمعنایی ،تیثیرپرذیری از زبرانهرای بیگانره اسرت .ازجملره زبران هرای
قرشدهنده و قرشایرنده به زبان فارسی ،زبان عربی است .برای نمونه ،واژههایی که با اسرتفاده
از امکانات عربی ساخته شردهانرد ،ماننرد «کثیراالنتشرار»« ،حتریالمقردور»« ،واجربالنفقره»،
«الزماالجرا»« ،مسلوباالراده»« ،علیالبدل»« ،مدعیالعموم»« ،االقرب فاالقرب»« ،الزماالتباع»،
«سریعالفساد»« ،ارش البکاره»« ،بالمعارش»« ،افساد فریاالرش» و واژههرایی کره برا امکانرات
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ترکیبی فارسی بهوجود آمدهاند ،مانند «آییننامه»« ،شرهادتنامره»« ،اظهرارنامره»« ،بزهکرار»،
«بزهدیده»« ،تبهکار»« ،دادنامه»« ،مددکار» یا در برخی موارد استفاده از جایگزینهای عربی برا
وجود معادل فارسی؛ برای مثال وجود واژۀ خونبها ،مانع ورود و اسرتفاده از واژۀ دیره در قرانون
نشده است؛ همچنین واژاان ،استنکا (سرپیچی) و اعسار (ناتوانی و عجز).
ابهام ) (vaguenessاز نظر اصطالحی عبارت است از «هر کلمه ،اصطالح ،عبارت و جملره یرا
متنی که در هنگرام مطالعره ،برهدرسرتی و برا قطعیرت فهمیرده نشرود و ذهرن مخاطرب را بره
بی معنایی ،چندمعنایی یا به معنایی نامتعار یا فراتر از صورت آشنا و معمول خود داللت دهد»
(خواجات .)204 :1387 ،به بیان دیگر ،عبارات و واژاان در صرورتی مربهم هسرتند کره مروارد
مرزی داشته باشند« .موارد مرزی مواردی هستند که در آن کسی نمیداند که آیا این عبارت را
اعمال کند یا از اعمال آن خودداری نماید» ).(Grice, 1989: 177
به طور معمول ،دیوان عالی ایاالت متحرده چهرار دسرته رفترار را در حروزۀ دکتررین ابطرال
بهواسطة ابهام بهعنوان واژاان و عبارات مبهم و در نهایت ،ابطال قانون حراوی ایرن واژاران کره
اغلب هم میتوانند رفتارهایی بیضرر در سطح اجتماع محسروب اردنرد ،بررسری کررده اسرت:
نخست ،پرسهزدن (باقیماندن در مکان) و ولگرردی (در حرال حرکرت برودن) (Loitering and
) Vagrancyدر جامعه .بودن در جامعه چه ساکن و چه متحرک قاعدتاً میتواند رفتار بیضررری
باشد که تقریباً همه را درایر میکند .با این حال ،قوانین پرسهزدن و ولگرردی ،حتری در نیمرة
دوم قرن بیستم همچنان در قوانین امریکا باقی مانده است ،چراکه آن قوانین بهصورت ازینشی
بر مهاجران و افرادی که به هر دلیل به این کشور وارد مریشروند ،اعمرال مریشرد .ایرن مرورد
استفادۀ تبعیتآمیز ،توهینی بود که رفتارهای استردۀ بیضرر را پوشش میداد .ایرن دسرته از
رفتارها هد اصلی برای دکترین ابطال بهواسطة ابهام بود .دوم ،رفتارهای توهینآمیرز عمرومی
) .(Offensive Conductاینها قروانینی اسرت کره رفتارهرای تروهینآمیرز عمرومی را مجرازات
میکنند .سوم ،رفتارهرای حراوی فحشرا و بریعفتری عمرومی ) .(Lewdness & Indecencyدر
پروندۀ «اکس پارت جکسون» 1،جکسون طبق قرانونی کره «ارتکراب هراونره فعرل آسریبزا بره
اخالق عمومی» را جرمانگاری میکرد ،محکوم شد .افته میشد که جکسون برا حضرور در مرأ
عام با یک رقصنده با میله ) ، (Dolly Hareبه اخالقیات مردم آسیب وارد میکررد .داداراه ایرن
قانون را با این استدالل که آنقدر مبهم بوده که هیچکس نمیتوانست از قبل پریشبینری کنرد
که یک قاضی یا هیئت منصفة ویژه چگونه میتواند آن را نقت میکند ،باطل اعالم کرد .دادااه
بیان داشت« :جرم و جنایت مستند به آن قانون ،به خصوصریات اخالقری افررادی کره داداراه و
هیئت منصفه را تشکیل میدهند ،بسرتگی دارد .معیرار جررم همیشره متفراوت خواهرد برود و
1. Ex Parte Jackson, 45 Ark. 158 (1885).
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دادااهها بهطور مداوم مورد تجدیدنظر و بازبینی قرار میایرند که بهعنوان ابزار اصرالح اخالقری
با همة نوسانات احساسات اخالقی تغییر مییابند» .چهارم ،در اختیار داشتن اشریای خطرنراک،
ازجمله سالح ،آالت و ادوات اسرتعمال مرواد مخردر (Possession of Potentially Dangerous
).(Binder,2019:1563-1574) ،Objects
در قانون مجازات اسالمی ،ابهام ناشی از عواملی ازجمله حذ اجزای کرالم اسرت کره ایرن
حذ بر مبنای اقتصاد زبانی صورت میایررد (براطنی .)86 :1388 ،در حقروق اصرول حقروقی
ایناونه هستند ،مانند «الضرر»« ،تدرء الحدود» ،که کوتاه شده عباراتی چون «الضرر و الضررار
فی االسالم» و «ادرئو الحدود بالشبهات» ،است .کثرت استعمال یک عبارت باعرث کوتراه شردن
عبارت شده است .نمونة روشن دیگر اصل برائت است .صر بیان اصل بر برائت است ،وافری برر
مقصود است و نیازی به تکرار کل مطلب و تعری اصل یادشده نیست.
بسامد باالی بهکارایری واژاان هممعنا از سوی قرانونارذار بررای نمونره ،در قرانون آیرین
دادرسی کیفری؛ واژههای «ضرر و زیان»« ،شاکی یا مدعی خصوصری»« ،برازجویی و تحقیرق»،
«تفتیش و بازرسی»« ،قرائن و امارات»« ،مرئی و منظر»« ،مسکن و مریوی»« ،ثبرت و ضرب »،
«اجبار و اکراه»« ،موثق و مطمئن»« ،آالت و ادوات»« ،ابهام و اجمال»« ،قطع و یقین»« ،شرک
و شبهه»« ،شک و تردید» و غیره ،و در قانون مجازات اسالمی ،واژاان؛ «هوی و هوم»« ،عرذر
و بهانه»« ،هتک حرمت و توهین»« ،اذیت و آزار»« ،هیاهو و جنجال»« ،معابر و اماکن عمرومی،
مجامع عمومی ،انظار عمومی»« ،نهب و غارت»« ،عدوان و غیرمجاز» و غیره ،از جملة این موارد
است .این واژاان در متون قانونی با هم و به صورت مجزا بکار میرونرد .در پرارهای مروارد برین
حقوقدانان اختال پیش میآید که آیا دو واژه با یکدیگر رابطرة معنرایی دارنرد یرا خیرر؟ اارر
هممعنی باشند ماده یا موادی که ایرن واژههرا در آن برهکرار رفتره ،فقر یرک معنرا را بازتراب
میدهند ،اما اار دواانگی معنایی داشته باشند بر معنای ماده افزوده میشود.
دیگری ابهام ارجاعی است .اار واحدهای دستوری که به همراه یک مرجع مریآینرد ،برا دو
مرجع قبل از خود مواجه باشند که امکان ارجاع به هر دو ممکن باشد ،این دواانگی باعث ایجاد
ابهام میشود .برای نمونه ،حکم مادۀ  505قرانون تعزیررات اسرت .منطروق مراده بردون درنظرر
ارفتن استثنای ذیل آن صریح است و بر اسام آن ،جمعآوری اطالعرات طبقرهبنردیشرده برا
انگیزه برهمزدن امنیت کشور با اجتماع دو شرط قصد تسرلیم و توفیرق در تسرلیم بره دیگرران
مستوجب مجازات حبس از دو تا ده سال است .اما استثنای ذیل ماده که از مصرادیق اسرتثنای
وارد بر عبارات متجانس است ،موجب ابهام است .معلوم نیست استثنای یادشده تنهرا بره شررط
اخیر یعنی عدم توفیق در تسلیم اطالعات برمیاردد یا شرط نخست یعنی فقدان تسلیم و عدم
توفیق در تسلیم را هم دربر میایرد.
همچنین واژۀ «ازقبیل» بهکار ارفته شده در مادۀ  637قانون تعزیرات اسرت .از مرتن مراده
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روشن نیست که «ازقبیل تقبیل و مضاجعه شوند» ،مصادیقی برای هر دو رفتار ،رابطة نامشرروع
و عمل منافی عفت غیرزنا است و یا صرفاً مصداقی برای عمل منافی عفت غیر از زنا است .مرورد
دیگر زمانی است که پارهای از مصداقها مشخ هستند ،ولی سایر مصداقها بره دلیرل روشرن
نبودن ویژایهای مشترک مصداقهای ارایهشده روشن نیستند .در این خصروص مریتروان بره
عبارت «و امثال آن» در مادۀ  657و نیز واژههای «کی زنی ،جیببری و امثال آن» اشاره کررد.
سایر مصداقها را بر پایة چه ویژایهایی باید تعیین کررد؟ ویژاریهرای مشرترک کیر زنری و
جیببری کداماند؟ همچنین واژۀ «اینها» در عبارت «و نظایر اینها» در مرادۀ  ،523برههمرین
ترتیب واژۀ «آنها» در مادۀ  583است .در پایان ،واژههایی ماننرد عادتراً ،نوعراً ،عرفراً ،متعرار و
معقول نیز بهخودی خود معنای روشنی ندارند ،زیرا مرجع تعیرینکننردۀ معنرای آنهرا (یعنری
عر ) در مواردی بسیار معنای روشن از این واژاان ارائه نمیدهد .علت دیگر عدم نشانهارذاری
و اِعراباذاری است .همچنین طوالنینویسی و جمرالت پیچیرده مرواد ،435،434 ،426 ،413
 ،374ازجمله موادی هستند که قانوناذار اقدام به انجاندن چند پیام در ضمن یک ماده کرده
است .استفاده از قید زمان و مکان که از آنجمله میتوان به این موارد اشراره کررد :مفراد مرادۀ
قبل ،حکم مذکور در مادۀ فوق ،امضاءکنندۀ ذیل ،به شرح زیر.

 .2مبانی دکترین ابطال بهواسطۀ ابهام
در منشی مشروعیت و اعتبار دکترین ابطال بهواسطة ابهام ،همواره دو مبنا مورد توجه بروده کره
در ادامه به این مبانی پرداخته شده است:

 .1 .2مبانی بر پایۀ نظام مبتنی بر موازین قانونی
معیارهای حقوقی ایجادشده برای رفتار عادالنه با شهروندان بهعنروان نظرام مبتنری برر مروازین
قانونی (تشریفات قانونی الزم) ) (Due process of lawشناخته میشود .بر این اسرام ،هنگرامی
که از دادرسی عادالنه سخن میاوییم ،منظرور محاکمرهای اسرت کره از طریرق مکرانیزمهرای
مناسب قضایی ،مناسب با اصول معتبر حقوقی و رعایت تشریفات قرانونی الزم انجرام مریایررد.
بدینسان تنها در صورت وجود قواعد الزامآور عام رفتاری و رعایرت قواعرد و آیرینهرای قرانونی
ازپیش تعیین شده و اعمال آن در شرای مشابه برای همگان بره نحرو برابرر اسرت کره شرخ
میتواند از رفتار عادالنهای برخوردار شود (فضرائلی .)62 :1387 ،بنرابراین دادرسری عادالنره در
رعایت نظام مبتنی بر موازین قانونی تجلی پیدا میکند .این اصل در اعالمیة حقوق یا همران ده
اصالحیة نخست قانون اساسی ایاالت متحده وارد شده است .در اصالحیة پرنجم قرانون اساسری
ایاالت متحده آمده است ...« :برای یک جرم دو بار بره حربس یرا اعردام محکروم نخواهرد شرد.
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هیچ کس در هیچ مورد کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبرور و یرا از زنردای آزاد و دارایری
خویش بدون طی مراحل قانونی الزم محروم نخواهد شد .اموال خصوصی بدون پرداخت غرامرت
عادالنه مورد استفادۀ عمومی قرار نخواهد ارفت».
این اصل در بخش اول از اصالحیة چهاردهم قانون اساسی نیز مورد تیکید قرار ارفته اسرت.
بهموجب این اصالحیه ...« :هیچ ایالتی قانونی را وضع یا اعمرال نخواهرد کررد کره امتیرازات یرا
مصونیتهای اتباع ایاالت متحده را کاهش دهد و هیچ ایالتی کسی را بدون طی نظام مبتنی برر
موازین قانونی مقتضی از زندای ،آزادی ،یا حق مالکیت و نیز از حمایت مساوی قانون در حروزۀ
قضایی خود محروم نمیسازد».
بر این اسام ،دیوان عالی امریکا با اصالحیة چهاردهم قرانون اساسری ،چهرار جرزء از اصرل
رعایت تشریفات قانونی را مد نظر داشته است :فرایند دادرسی شکلی ،فرایند دادرسری مراهوی،
منع وضع قانون مبهم و اعمال منشور حقوق (پتفت و ویژه .)4 :1395 ،این اصل ایرن اختیرار را
به دیوان عالی امریکا میدهد تا اقدامات دولتی اعم از تقنینی و اجرایی را کنترل و بازنگری کند
و در راستای این اصل تعیین کند آیا حقی از شهروندان تضییع اردیده است یا خیر.
یکی از ابزارهای کنترل قضایی مبتنی بر اصالحیة چهاردهم قرانون اساسری و اعمرال نظرام
مبتنی بر موازین قانونی در جزء منع تصویب قوانین مبهم ،دکترین ابطال بهواسطة ابهرام اسرت.
این دکترین بهعنوان نتیجة یکی از مشخصههای اصل حاکمیت قانون یعنی قطعیت و شرفافیت
در قوانین ،آن دسته از قوانین کیفری را که از وضوح و صراحت کافی برخوردار نیستند بهدلیرل
مغایرت با قانون اساسی از سوی دیوان عالی ایاالت متحدۀ امریکا قابل ابطال میداند.
 .2 .2مبانی بر پایۀ اصل تفکیک قوا )(Separation of powers
از دیگر مبانی دکترین ابطال بهواسطة ابهام ،اصل تفکیک قوا است .همواره عنوان شده است برر
اسام این دکترین اصل تفکیک قوا حفظ میشود .بهموجرب اصرول تفکیرک قروا قضرات نبایرد
قانون را ابداع کنند یا برسازند ،بلکه تنها مجازند قانونی را که پیشتر مصوب شده اسرت ،اعمرال
کنند .به این دلیل روشن که قانوناذاری دارای اعتبار دموکراتیرک اسرت ،امرا قاضری بررخال
مقنن فاقد مشروعیت دموکراتیک برای قاعدهسازی است (میرمجیدی و غرالملرو،)448 :1397 ،
از سوی دیگر ،اکثریت دادااه عقاید کسی غیر از قضات را نمایندای نمیکند؛ درحالی که اتخاذ
تصمیمات مبتنی بر ریی اکثریت در قوۀ مقننه به میلیونها نفر از صاحبان حقوق که آنها نیرز
در خصوص برخورداری از حقوقشان واجد نظر هستند ،احترام میاذارد .همچنین تصمیمایری
قضایی ،فرایندی برای تغییر یا ایجاد قانون بهصورت علنی تلقی نمیشود .برعکس هر نوع تظاهر
استرده به اینکه قضات بهجای اینکه مجری قانون باشند واضع قانون هسرتند ،از حقانیرت آرای
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آنها نزد عموم مردم میکاهد .به ایرن دلیرل کره داداراههرا بررای حقانیرتبخشریدن بره عمرل
قانوناذاری ایجاد نشدهانرد (والردرون .)93-131 :1397 ،بنابره افترة جران اسرتین« :هرد
مستقیم و واقعی قضات وضع قانون نیست ،بلکه صدور ریی در یک پروندۀ معین است که قاضی
قانون را در آن مورد اعمال میکند .او وقتی بهمعنای صحیح کلمه قضاوت میکند ،قانونارذاری
میکند و نه وقتی به معنای صحیح کلمه ،قانوناذاری میکند» (همان.)89 ،

 .3معیارهای اعمال دکترین ابطال بهواسطۀ ابهام
بر اسام مبانی یادشده ،معیارهای اعمال دکترین ابطال بهواسطة ابهام را میتوان نخست ،اصرل
اطالع رسانی عادالنه و دوم ،اصرل عردم تبعریت اجرایری دانسرت .در ادامره برا تمرکرز برر آرای
صادرشده از دیوان عالی امریکا ،به شرح هر یک از این اصول و روند شکلایری آنهرا در رویرة
قضایی پرداخته میشود.

 .1 .3اصل اطالعرسانی عادالنه
بهموجب اصل اطالع رسانی عادالنه ،قانون باید با اعالم قبلی از طریق وضع قوانین صریح و قابرل
فهم برای همگان ،افراد را قبل از ارتکاب جرم آااه سازد که فعرل یرا تررک فعرل معرین جنبرة
ضداجتماعی دارد و جرم تلقی میشود .با این توضیح ،در این موارد تمرکز داداراه در پرونردهای
خاص بر این است که آیا قانون موردبحث هشداری عادالنه دال بر اینکه برهطرور مشرخ چره
عملی مجاز و چه عملی غیرمجاز است ،ارائه میدهد یا خیر .در پروندۀ «ایالرت متحرده در برابرر
ریز» ،از نخستین پروندهها در حوزۀ ابهام در سال  1875دیروان عرالی ایراالت متحرده 1،برا ایرن
استدالل ،که قوانین کیفری در زبان بایرد برا قطعیرت بیران شروند و اارر قروۀ مقننره در صردد
جرمانگاری رفتار جدیدی بهواسطة قانون باشد و مجازاتی برای آن مقرر دارد ،باید ارادۀ خرود را
در زبان به طور مشخ و روشن بیان کند یا به زبانی تدوین اردد کره نیرازی بره فریرب ذهرن
بهطور معمول نباشد و هر فردی با فهم متعار ) (Common Mindو با اطمینان آااه باشرد کره
مرتکب رفتار مجرمانهای شده است؛ معتقد بر نقت قانون در لزوم اطالعرسانی بوده است .معیار
دادااه در این پرونده بهصراحت ،فهم متعار هر فردی ) (Every manاست.
همچنین در پروندۀ «کونالی در برابر شرکت عمومی ساخت و ساز»2در سرال  1926داداراه
اظهار داشت :قانونی که انجام عملی را ممنوع یا مکل کرده ،در عبارات چنان مربهم اسرت کره
انسانی با فهم متعار لزوماً باید حدم بزند که در معنی و کاربرد متفاوت است و این نخسرتین
1. United States v. Reese, 92 U.S. 214 (1875).
2. Connally v. General Construction Co, 269 U.S. 385 (1926).
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اصل ضروری بودن دادرسی قانونی را نقت میکند .در این پرونده ،دادااه مانند پرونردۀ «ایالرت
متحده در برابر ریز» به «انسان متعار و انسان با فهم متعار » استناد میکند.
در سال  1945نیز دادااه در پروندۀ «اسکروز در برابر ایالت متحرده»1مجردداً بیران داشرت:
« اصول قانون اساسی مبنی بر اینکه یک قانون کیفری معین و صریح باشد ،عملکرد براالیی دارد
و با ارجاع به اطالع رسانی عادالنة قانونی عنوان کرد این به اشرخاص هشرداری مبنری برر رفترار
ممنوع میدهد».
2
در سال  ،1954دادااه در پروندۀ «ایالت متحده در برابر هریس» ،مفاهیم با فهرم متعرار و
اطالعرسانی عادالنه را در الزامات اطالعرسانی خود آمیخته کرد و اظهار داشت « :اصل شفافیت
قوانین کیفری مصرح در قانون اساسی ،آنجا که موفق به ارائة اطالعرسانی عادالنه به فرد با فهرم
متعار در اینکه رفتار ارتکابی بهوسیلة قانون ممنوع شده است ،نبوده؛ نقرت شرده اسرت» .برا
درنظر ارفتن این بیانیه ،دادااه در سرال  1999در پرونردۀ «شریکااو در برابرر مرورالز»3اظهرار
داشت« :هد از لزوم اطالعرسانی عادالنه این است که شهروندان عادی بتوانند رفتار خود را برا
قانون منطبق کنند .آزادی ،جان و اموال هیچکس نمیتوانرد در معررش خطرر قررار ایررد و برا
استناد به مجازات کیفری توجیره ارردد» برا اسرتفاده از ترکیبری شربیه آنچره کره در پرونردۀ
«هریس» ارائه شد ،دادااه در این پرونده در خصوص ابهام ،اظهار داشت« :قوانین مبهم ،قوانینی
هستند که قادر به ارائة اطالعرسانی منصفانه به شخ با فهرم متعرار در ایرن براره کره چره
رفتاری ممنوع است نباشند».
4
در همین زمینه ،در دعوی «خطوط موتوری بویس در برابرر ایالرت متحرده» ،داداراه مقررر
داشت« :تعداد کمی از کلمات دارای دقت نمادهای ریاضی هستند .بسیاری از قوانین با تغییرات
ناافته و پیشبینینشده در شرای واقعی و ضروریات عملری ازبرین برردن کسربوکرار دولتری،
بهطور اجتنابناپذیری محدودیت خاص قانوناذار در تعری ممنوعیتها را نقرت مریکنرد .در
نتیجه ،بیش از یک معیار قابل قبول معقول نمیتواند مورد نیاز باشد .همچنین قابل پریشبینری
است کسی که بهطور خطرناک و عمدی به محدودۀ رفتار ممنوعه نزدیک مریشرود احتمرال رد
شدن از این مرز را دارد».
دادااه مجدداً در پروندۀ «کمیسیون خدمات عمومی امریکا در مقابل انجمن ملی حمل نامه
(حامررل) »5ایررن محرردودیت را در قلمرررو مفهرروم انسرران متعررار آمیخررت و اظهررار داشررت:
«محدودیتهایی در زبان انگلیسی وجود دارد که با توجه به هر دو طر  ،خاص و قابرل توجیره
1. Screws v. United State, 325 U.S. 91, 93 (1945).
2. United States v. Harris, 347 U.S. 612, 617 (1954).
3. City of Chicago v. Morales, 527 U.S. at 58 (1999).
4. Boyce Motor Lines v. United States, 342 U.S. 337 (1952).
5. United States Civil Service Commission v. National Association of Letter Carriers AFL-CIO

دکترین ابطال بهواسطۀ ابهام در آینۀ آرای دیوان عالی...

649

است و بهنظر میرسد با این ممنوعیتها قصد یافتن مقصر بره هرر قیمتری را ندارنرد .آنهرا برا
عباراتی تنظیم شدهاند که انسان متعار که با عقل سرلیم معمرولی عمرل مریکنرد ،مریتوانرد
بهآسانی آن را درک و با آن همسو شود بدون اینکه قربانی منافع عمومی اردد».
در آخرین مورد ،دادااه در پروندۀ «ایالت متحدۀ امریکا در برابر ویلیامز»1بیان داشته اسرت:
«هراز دستورالعملهای واضح و شفا و همچنین وضوح و صراحت کامل مقرراتی که فعالیتها
را بهروشنی محردود مریسرازد ،مردنظر نبروده اسرت» .بره ایرن ترتیرب ،هنگرام تعریر آنچره
تشکیلدهندۀ اطالعرسانی عادالنه در دکترین ابهام است ،داداراه برهطرور مرداوم طری دورهای
حداقل صدساله به معیار انسان متعار با فهم متعار اشاره میکند و همچنین بهطور تراریخی
و پیوسته به اخطار یا اطالعرسانی عادالنه اشارت داشته است.

 .2 .3اصل عدم تبعیض اجرایی
از دیگر معیارهای اعمال دکترین ابطال بهواسطة ابهام ،اصل عدم تبعیت اجرایی است .تا قبل از
سال  1972لزوم اطالعرسانی عادالنه بهعنوان یکی از مشخصرههرای نظرام مبتنری برر مروازین
قانونی ،معیاری بود که دادااه اغلب در تعیین اینکه قانونی در تغایر با قانون اساسی مبهم اسرت،
بر آن تکیه میکرد .در سال  1972در پروندۀ «پاپاچریستو در برابر شهر جکسون ویل» 2،داداراه
ضمن ابراز نگرانی در خصوص اجرای خودسرانه و تبعیتآمیز قانون مبهم ،عنوان کررد« :مرتهم
بهموجب قانون ولگردی و پرسهزنی که بر اسام آن قانون قدمزدن اشخاص سراردان از مکرانی
به مکان دیگر بدون هیچ هد و موضوع قانونی ممنوع است ،تحت تعقیب قررار ارفتره اسرت».
دادااه با این استدالل که این قانون ابزار مناسبی بررای اعمرال صرالحدید و تبعریت برهوسریلة
مقامات تعقیب قضایی محلی علیه اروههای خراص اسرت ،قرانون را بره اسرتناد ایرن دو معیرار
به واسطة ابهام ابطال کرد؛ نخست اینکه قادر به ارائة اخطار عادالنه بره انسران برا فهرم متعرار
مبنی بر اینکه رفتار مدنظر او بهوسیلة قانون ممنوع شده نبوده است و دیگر اینکه دسرتگیری و
محکومیتهای خودسرانه و غیرمنتظره را تشویق و تجویز میکند.
در تصمیمات بعدی ،دادااه بر تصویب مبنای اجرای خودسرانه و تبعیتآمیز بررای تعیرین
اینکه آیا یک قانون برخال قانون اساسی مبهم است یا خیر ،تیکید کرده است .در سال ،1972
دادااه در پروندۀ «اراینرد در برابرر شرهر راکفرورد»3اظهرار داشرت اارر از اعمرال خودسررانه و
تبعیت آمیز جلوایری شود ،قوانین باید معیارهای صریحی را برای کسرانی کره آنهرا را اعمرال
میکنند ،ارائه دهند .بنابراین ،دادااه زبان قانون را از «دستگیریهای خودسرانه و غیرمنتظرره»
1. United States v. Williams, 128 S. Ct. 1830, 1845 (2008).
2. Papachristou v. City of Jacksonville, 405 U.S. 156 (1972).
3. Grayned v. City of Rockford, 408 U.S. 104 (1972).
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به «اجرای خودسرانه و تبعیتآمیز» تغییر داد .سپس در سرال  1974در پرونردۀ «اسرمیت در
برابر ااان»1بهوضوح این معیارها را زمانی تییید کرد که روشن ساخت معیار اجررای خودسررانه
و تبعیتآمیز در تحلیل دکترین ابهام نسبت به لزوم اطالعرسانی عادالنه واجد اهمیت بیشتری
است .دادااه تصریح کرد ،صر تمرکز در تحلیل بر لزوم اطالعرسانی عادالنه برای دو سال قبل
بوده است .در نتیجه در حدود  133سال دکترین بهطور مداوم در حال تغییر است.
این اقدام در پروندههای بعدی تییید شده و زبان مورد استفاده تا همین اواخرر نسربتاً ثابرت
مانده و مستلزم این اسرت کره قرانون «اجررای خودسررانه و تبعریتآمیرز» را تشرویق نکنرد
).(Lockwood, 2010: 263-272

 .4چگونگی اعمال دکترین ابطال بهواسطۀ ابهام
همانطور که شرح آن اذشت ،از دکترین ابطال بهواسطة ابهام بهعنروان ابرزاری مناسرب بررای
نظارت بر قوانین مبهم یاد کردیم .در این دکترین ،نظرارت برر قروانین برهصرورت «تقنینری یرا
مراهیتی» ) (Facial challengesو «اجرایری یرا کراربردی» ) )As applied challengesاسرت .در
ادامه در دو بند ،به بررسی نظارت ماهیتی قوانین در پرتو لزوم اطرالعرسرانی عادالنره و نظرارت
ماهیتی قوانین در پرتو لزوم عدم تبعیت اجرایی پرداخته میشود.

 .1 .4نظارت ماهیتی قوانین در لزوم اطالعرسانی عادالنه
در ابتدا دادااهها معتقد بودند که در تمامی موارد دکترین ابهام ،بررسی مراهوی قرانون مردنظر
مناسب است .اار دادااه مبهم بودن یک قانون را تییید کرد ،مریتوانرد برهطرور کامرل قرانون را
به دلیل مغایرت با قانون اساسی مبهم ،بدون تصریح به اینکه آیا قانون اخطاری مبنی بر ممنوعه
بودن رفتار به متهم ارائه داده است یا خیر ،باطل اعالم کند .در سال  1939در پروندۀ «لنزتا در
برابر نیوجرسی» که برای نخستین بار در آن به دکترین ابطال بهواسطة ابهام استناد شده است،
دادااه با این اظهار که «درصورتی که قانونِ مورد اعتراش در تضاد و تناقت با نظرام مبتنری برر
موازین قانونی باشد ،تعیین جزئیات اتهام موردنظر برای تییید اعتبار آن قانون مؤثر نخواهد برود.
چراکه این قانون است که قواعد حاکم بر رفتار را تعیین میکند و نسبت به جرم و تجاوز هشدار
میدهد ،نه اتهام مبتنی بر آن قانون» .بدون توجه به اینکه آیا قانون اخطاری در خصوص اتهرام
به متهمان به طور خاص ارائه داده است یا خیر ،با این استدالل که قرانون موصرو فاقرد معیرار
الزم در ارائة اخطار در خصوص رفتار ممنوعشده است ،بهنحوی که غیرممکن است متهم یا هرر
کس دیگری میتوانست بهموجب این قانون از فعل ممنوع اطالع حاصل کند ،بره ابطرال قرانون
1. Goguen v. Smith, 415 U.S. 566 (1974).
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یادشده به دلیل مبهم بودن عباراتِ مورد استفاده در تغایر برا نظرام مبتنری برر مروازین قرانونی
مصرح در اصالحیة چهاردهم قانون اساسی مبادرت کرد .با وجرود ایرن ،در ایرن زمران ،داداراه
بررسی ماهیتی قانون را صرفاً به قوانینی که فاقد معیارهرای الزم برود محردود نمریکررد ،بلکره
قوانینی را که واجد معیار اخطار بودند نیرز مرورد بررسری قررار داد .در سرال  1947در پرونردۀ
«ایالت متحده در برابر پتریلو»  ،دادااه بخشی از قانون مقررات فدرال را بازبینی کررد و ریی برر
عدم ابهام صادر نمود .دادااه در این مورد در تقویت و حمایت از نظر خود به پرونردۀ «لنزترا» و
ادعای متهم مبنی بر مبهم بودن قانون توجه نکرد و با بررسی مراهیتی ،قرانون یادشرده را فاقرد
ابهام تشخی داد .عالوه بر این در سرال  1954در پرونردۀ «ایالرت متحرده در برابرر هرریس»،
دادااه قانونی را که مشمول حقوق مصرح در اصرالحیة اول قرانوناساسری برود مرورد برازنگری
ماهیتی قرار داد و این قانون را تییید کرد .قابل توجه است که تنها استناد دادااه در حمایرت از
تصمیم خود در بازبینی کل قانون در این پرونده که مربوط به حقروق مصررح در اصرالحیة اول
قانون اساسی بود ،پروندۀ «پتریلو» بود .بنابراین ،بهنظر میرسد موضع داداراه در ایرن زمران در
تمامی مواردی که قانون موضوع ابطال بهواسطة ابهام بوده ،بازنگری ماهیتی قرانون بروده اسرت.
پس از آن در سال  ،1960دادااه در پروندۀ «ایالرت متحرده در برابرر رینرز» 1،اارچره در قلمررو
دکترین ابهام نبود ،مستقیماً به بررسی ماهیتی کل قانون اشاره کررد .سرپس برا درک قردرت و
اختیار خود در بازنگری قانون اساسی و آااهی از اینکه دادااه فدرال فاقرد صرالحیت در تعیرین
قانون اساسی ایاالت و قانون فدرال است ،بیان داشرت کره طررفین دعروی نمریتواننرد ادعرای
مغایرت با قانون اساسیِ قانونی را داشته باشند که مطابق با قانون اساسی است ،اما ممکن اسرت
برخال قانون اساسی بر افراد یا موقعیتهای دیگر اعمرال شرود .بنرابراین داداراه ایرن اصرل را
مطرح کرد که متهم باید بتواند در ابتدا از بازنگری شکلی رهرایی یابرد و قبرل از اینکره داداراه
بتواند تعیین کند که قانون در مغایرت با قانون اساسی اسرت ،او بتوانرد اثبرات کنرد کره قرانون
برخال قانون اساسی بر وی اعمال شده است.
2
در سال  1963در پروندۀ «ایالت متحده در برابر شرکت ملی تولید لبنیرات» ،ایرن قرانون از
موارد ابطال به واسطة ابهامی تشخی داده شد کره در آن طررفین ،موضروع برازنگری مراهیتی
قانون را بهطور مستقیم قبل از دادااه مطرح کردهاند .دادااه با این دیدااه که درست اسرت کره
قوانین مبهم که در تمامیت خود باید بازنگری شوند مورد حمله قرار ارفترهانرد ،امرا در تعیرین
کفایت این اعالمیه ،قانون باید در پرتو رفتاری که متهم بهواسطة آن مرورد تعقیرب واقرع شرده
است ،بررسی اردد .درنهایت دادااه تصریح کرد که قانون مطابق قانون اساسی بر مرتهم اعمرال
شده است ،چراکه قانون به آنها اخطار الزم مبنی بر ممنوعه بودن رفتار را داده است.
1. United States v. Raines, 362 U.S. 17 (1960).
2. United States v. Nat'l Dairy Prods. Corp., 372 U.S. 29 (1963).

652

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،12شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1400

پروندۀ «لبنیات ملی» حاکی از تغییر دیدااه محاکم در رسیدای به قوانین مبهم برود؛ چراکره
در مقابل بررسیِ قهریِ ماهیتیِ قانون ،دادااه ریی داد قانونی که بر طرفین اعمال شده ،مطرابق برا
قانون اساسی بوده است و در نتیجه نمیتوان آن را برهطرور کامرل باطرل کررد .همچنرین در ایرن
پرونده ،دادااه در تعیین این قاعده که قوانین مبهم باید با توجه به رفترار متهمران درنظرر ارفتره
شوند خاطرنشان کرد که این قاعده در پروندههای اصالحیة اول قرانوناساسری اعمرال نمریشرود.
رویکرد حاکم بر ابهام ،در نمونههایی مانند این ،متفاوت با مواردی اسرت کره تحرت اصرالحیة اول
آمده است .بدینسان ،زمینه را برای تغییر قواعد مربوط به ابطال بهواسطة ابهام در مرواردی فرراهم
کرد که موضوع آن قانون آزادیهای مصرح در اصالحیة اول بود .زیرا در پروندههای نخست مبتنی
بر اصالحیة اول ،بهنظر میرسد که دادااه به اصالحیة اول صرفاً برای توجیه بازبینی ماهیتی قانون
تکیه نکرده ،بلکه در عمل بهدنبال بازنمایی ماهیتی تمام قوانین مبهم بوده است.
پروندۀ «کویتس در برابر شهر سینسیناتی» در سال  1971نمونة دیگری در این زمینه بود که
زمان اندکی پس از پروندۀ «لبنیات ملی و رینز» ،در خصوص آن ریی صادر شد .برا نظرر اکثریرت،
پرونده مشمول حقوق مصرح در اصالحیة اول خوانده شد و در نتیجه با آن مخالفت نشد.
در این خصوص قاضری بلرک ) (Hugo Lafayette Blackدر نظریرة جدااانرهای ،در مسرئلة
بررسی ماهیتی قانون اظهار داشته است« :نظر به پروندۀ لنزتا در برابر شرکت مواد غذایی کهرن،
این دادااه مدت مدیدی است قوانین را چنان مبهم حفظ کرده که یرک فررد برا فهرم متعرار
نمیتواند بداند چه رفتاری برخال ماهیت قانون اساسی ممنروع اسرت» .وی همچنرین اظهرار
داشت« :قوانینی که بهطور استرده رفتار یا فعالیتهایی را که بهوسریلة قرانون اساسری فردرال
حمایت شده است ممنوع میکنند ،در ماهیت قابل ابطال است» .این سخن وی حکایت داشرت
از کاربرد بررسی ماهیتی قانون در دکترین ابهام در زمانی که یک قانون مشمول حقروق مصررح
در اصالحیة اول بوده است .هد قاضی بلک اثبات این امر بود که تعیین اینکه چه زمرانی یرک
قانون میتواند در ماهیت قابل ابطال باشد و چه زمرانی اقردامی نامناسرب اسرت ،کرار سرادهای
نیست .در مقابل ،قاضی وایت ) (Byron Raymond Whiteدر مخالفت خود مسئله را بهاونرهای
م تفاوت تلقی کرد؛ زیرا تیکید داشت که بحث قانون شامل اصالحیة اول نمیشرود .در ابتردا وی
اظهار داشت« :پروندههای ما رویکرد متفاوتی را در جایی که قرانون مردنظر برا هرد قانونمنرد
کردن یا ممنوع کردن حق بیان یا مطبوعات که توس اصالحیة اول قانون اساسی حمایت شده
است ،بهرسمیت میشناسد».
همچنین وی در این خصوص که متهم باید قبل از اینکره داداراه بتوانرد قرانون را در ماهیرت
بررسی نماید ،اثبات کند که قانون در مغایرت برا قرانون اساسری دربرارۀ او اعمرال شرده اسرت بره
مخالفت برخاست .ایشان خواستار تجویز استناد به حقروق فرضری متهمران شرده ،چراکره معتقرد
بودهاند« :ادامة وضع موجود در قرانون بره سررکوب حقروق تحرت حمایرت قرانون اساسری منجرر
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میشود» .بنابراین ،اار قانون مشمول اصالحیة اول نباشد ،مطابق پروندۀ رینز در برابر شرکت ملری
لبنیات ،متهم در ابتدا باید از بازنگری شکلی یا اجرایی رهایی یابد قبل از اینکه موفق بر برهچرالش
کشیدن کل قانون بهواسطة دکترین ابهام اردد .بدینسان دادااه با پیرروی از قواعرد قاضری وایرت
که از پروندۀ «رینز و شرکت ملی لبنیات» یخذ شده بود ،بررسی قهری ماهیتی قانون را رد کررد و
در ابتدا تعیین کرد که آیا قانون برخال قانون اساسی بر متهم در زمانی که قانون مشمول حقروق
اصالحیة اول نبوده ،اعمال شده است یا خیر .پس از آن در سال  1974در پروندۀ «پرارکر در برابرر
لوی» 1،متهم یک فرماندۀ ارتش بود که به نقت چندین بخرش از قرانون یکنواخرتسرازی عردالت
نظامی متهم شده بود .در برابر ادعای وی مبنی بر مبهم بودن قانون برخال قانون اساسی ،داداراه
تصریح کرد که چنین نیست که کسی که اخطار عادالنهای بهسبب جنایات خود از قروانین مردنظر
دریافت کرده است ،بتواند به این دلیل که این زبان اخطار عادالنة مشابهی در خصروص رفتارهرای
دیگر را ارائه نمیدهد ،مورد مناقشه قرار دهد .کسی که رفتار قانونی را بهوضوح مرتکرب مریشرود
ممکن نیست در بهچالش کشیدن آن بهواسطة ابهام موفقیتی کسب کند.
در سال  1975در پروندۀ «ایالت متحده در برابر مازوری» ،دادااه بهصراحت اظهرار داشرت:
«بهخوبی ثابت شده است کره چرالش ابهرام در قروانین ،شرامل آزادیهرای اساسری مصررح در
اصالحیة اول نمیشود و باید در پرتو حقایق موجود در پرونده بررسی شود».
عالوه بر این ،در پروندۀ «روستای هافمن در برابر فیلیپ ساید» 2،دادااه شررح داد کره یرک
قانون را نمیتوان در ماهیت بهطورکلی باطل کرد ،مگر اینکه برخال قانون اساسری در تمرامی
موارد کاربردی خود مبهم باشد .دادااه این بیانیه را با اتکرا بره قرانون مرازوری و شررکت ملری
لبنیات در جایی صادر کرد که حقوق اصالحیة اول را شامل نمیشد و متهم باید اثبات میکررد
که قانون برخال قانون اساسی در مورد وی اعمال شده است .سپس دادااه استدالل کرد که از
نظر منطقی روشن است که متهم برای حفظ اعتراش باید ثابت کند که قانون مبهم است ،نه به
این معنا که فرد نیاز دارد تا رفتار خود را با معیارهای هنجاری نامشخ اما قابل فهم مطابقرت
دهد ،بلکه به این معنا که هیچ معیاری از رفتار در کرل مشرخ نشرده اسرت .در عرین حرال،
دادااه در سال  1983در ریی «کلندر در برابر الوسون» از این قانون پیرروی نکررد؛ جرایی کره
دادااه بدون هیچ اشاره ای به اینکه قانون مطابق با قانون اساسی در پرونده بر متهم اعمال شرده
است یا خیر ،به طورکلی قانون را در ماهیت بازنگری کرد و در نتیجه ،تصدیق شد که این قرانون
برخال قانون اساسی ،مبهم بوده است .این اقدام رجعت به بازبینی قهرری مراهیتی قرانون برود
بدون اینکه اکثریت استداللی منطقی در حمایت و تییید بررسی کلی قانون ارائه داده باشرند .در
مقابل با این استدالل که بازنگری ماهیتی کل قانون در قروانین مشرتمل برر حقروق مصررح در
1. Parker v. Levy, 417 U.S. 733 (1974).
2. Vill. of Hoffman Estates v. Flipside, Hoffman Estates, Inc, 455 U.S. 489 (1982).
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اصالحیة اول ،تحت دکترین پیامد افراطی ) (Over breadth Doctrineو با تکیه بر استداللها و
تجزیه و تحلیل دکترین ابطال بهواسرطة ابهرام مجراز اسرت ،دالیرل تروجیهی قاضری وایرت در
مخالفت با نامناسب بودن بررسری کلری قرانون را نقرد کردنرد .نظرر قاضری وایرت را در پرونردۀ
«مورالز» ،قاضی اسکالیا ( )Antonin Gregory Scaliaتیییرد کررد .در مرورالز ،اکثریرت داداراه
حکم شیکااو را که پرسهزنی اروهی بود ،با بررسی ماهیتی ،مغایر با قانون اساسی مربهم اعرالم
کردند ،چراکه اجرای خودسرانه و تبعیتآمیز را به این دلیل که اخطار عادالنرهای ارائره نکررده
بود ،تجویز میکرد .در آن حکم آمده است« :زمانی که افسر پلیس شخصی را مشاهده می کنرد
که به طور معقولی بر این باور است که آن شخ عضو یک اروه تبهکراری خیابرانی اسرت و در
اماکن عمومی با یک یا چند نفر دیگر در حال پرسهزنی است ،باید بره همرة ایرن افرراد دسرتور
پراکنده شدن از منطقه را بدهد .هر شخصی که بهسرعت از چنین دستوری پیروی نکند نراقت
این بخش است» .در ادامه ،این تصمیم ارفته شد که بازنگری ماهیت قانون امری شایسته است
و « آزادی برای عبور و مررور برا اهردا درسرت ،بخشری از آزادی اسرت کره توسر اصرالحیة
چهاردهم قانون اساسی بر مبنای نظام مبتنی بر موازین قانونی حمایت میشود».
عالوه بر این ،اکثریت اذعان داشتند مبنای دادااه بدوی برای بازنگری ماهیت قانون متکری برر
دکترین پیامد افراطی بوده است .دادااه بیان کرد« :در اینجا نیازی نیست که تصمیم بگیریم که آیا
تیثیر حکم شیکااو دربارۀ آزادی حمایتشده توس قانون اساسی بهتنهایی برای حمایت از مسرئلة
بررسی ماهیت قانون تحت دکترین افراطی کافی است یا خیر ،زیرا روشن است که وجود ابهرام در
این قانون چالش بازنگری ماهیتی را توجیه میکند .این قانونی کیفری است که وجود عنصر معنوی
در آن ضروری نیست و حقوق حمایتشده توس قانون اساسی را نقت میکند .هنگامی که ابهرام
در متن چنین قانونی رخنه میکند ،موضوع حملة بازنگری ماهیتی قرار میایرد».
در آخرین پروندۀ قابل ابطال بهواسطة ابهام ،یعنی پرونردۀ ایالرت متحرده در برابرر ویلیرامز،
دادااه از قانون کثرتارایی در پروندۀ «مورالز» پیروی نکرد .در مقابل ،مسریر پرونردۀ «شررکت
ملی لبنیات» را دنبال کرد .در پروندۀ «ویلیامز» دادااه مقرر کرد« :اار برهطرور معمرول ،مرتهم
رفتاری را مرتکب شده باشد که بهوضوح ممنوع است ،نمریتوانرد از ابهرام قرانون کره در دیگرر
رفتارها اعمال شده است شکایت کند .ما این الزام را در زمینة اصالحیة اول تییید کرردیم چرون
که به متهمان اجازه میدهد استدالل کنند که یک قرانون بریش از حرد موسرع اسرت ،چراکره
مشخ نیست آیا آن میزان از سخنرانی حمایتشده را دربر میایرد یا خیر».
دادااه در پروندۀ «ویلیامز» از موضعی که مطرابق برا پرونردۀ «شررکت ملری لبنیرات» برود
حمایت میکرد ،زیرا با قانونی موافق بود که تصریح میکرد قانون مبهم بایرد در ابتردا بررخال
قانون اساسی دربارۀ متهم اعمال شده باشد و شامل حقوق مصرح در اصالحیة اول قانون اساسی
نیز نشود .عالوه بر این ،زمانیکه یک قانون شامل حقوق مصرح در اصرالحیة اول اسرت ،داداراه
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تصدیق کرد که متهم نیاز به ماندن در چالش بررسی اجرایی ندارد .از این رو ،میتوان افرت دو
اروه از پروندهها وجود دارند :پروندههایی که مطابق رویة شررکت ملری لبنیرات ،شرامل حقروق
مصرح در اصالحیة اول باشد که مستلزم آن است که متهم ثابت کند که قانون بررخال قرانون
اساسی در تمامی موارد کاربردیاش مبهم است .چنین معیاری مستلزم این است که مرتهم برر
راهبرد «بررسی شکلی» باقی بماند قبل از اینکه بتواند با استداللی کره قرانون در ماهیرت خرود
بهطور کلی قابل ابطال بهواسطة ابهام است ،اقدام کند .اروه دیگری از پروندهها در جرایی اسرت
که دادااه هرچند به دالیل مختل  ،قانونی را در ماهیت بازنگری مریکنرد ،اارچره ایرن قرانون
حقوق مصرحه در اصالحیة اول را شامل نمیشود .با توجه به مطالب اظهارشده ،تنها چیزی کره
می توان با قطعیت بیان کرد این است که دیوان عالی موضع مشخصی در بازنگری ماهیت قانون
در پروندههای باطلشدنی بهواسطة ابهام و بدون قطعیتی که در دکترین ایجاد میشود ،ندارد.

 .2 .4نظارت ماهیتی قوانین در لزوم عدم تبعیض اجرایی
دادااه در پروندۀ «کلندر» تصریح کرد ،قانون صرفاً بر مبنای آنکه اجرای خودسرانه را تشویق میکنرد
برخال قانون اساسی ،مبهم است و همانطور که پیشتر ذکر شد ،اکثریت هم منطرق خاصری را در
حمایت از بررسی ماهیتی قانون ارائه ندادهاند .پروندۀ «کلندر» اولین پروندهای بود که به ایرن تصرمیم
رسید که قانون برخال قانوناساسی مبهم است و تنها بر آن اسام باعث اجرای خودسرانه میشرود.
با وجود این ،بعداً در پروندۀ «مورالز» ،قاضی بریرر ) (Stephen Breyerدر موافقرت خرود در برازنگری
ماهیتی قانون ،حکم خود را با این استدالل که در تصمیمایرری در خصروص قرانون مربهم تنهرا بره
اجرای خودسرانه و تبعیتآمیز رسیده بود ،توجیه کرد .وی اظهار داشت« :این قانون با قانون اساسری
مغایرت دارد نه به این دلیل که پلیس بهصورت آااهانه یا ناآااهانه در یک مورد خاص اعمرال اختیرار
کرده است ،بلکه به این دلیل که پلیس در هر مورد از اختیار زیادی برخوردار است و اار همرة اعمرال
در این قانون نشاندهنردۀ اجررای اختیرار نامحردود باشرد ،ایرن قرانون در تمرامی کاربردهرای خرود
باطلشدنی است» .قاضی بریر در این قضیه به پروندۀ لنزتا اشاره کرد که اار موضوع بررسری مراهیتی
قانون در تناقت با نظام مبتنی بر موازین قانونی باشد ،جزئیات اتهامی که برهواسرطة آن مرتهم شرده
است برای اعتبار دادن و قانونی دانستن آن بهکار برده نمیشود.
همچنین حکم پروندۀ «مورالز» را با پروندۀ «کویتس» مقایسه کرد و بیان داشت کره حکرم
مورالز را نمیتوان بهموجب قانون اساسی بر هر کسی اعمال کرد .همانطرور کره در براال شررح
داده شد ،اکثریت در پروندۀ «کویتس» هیچ دلیلی در حمایت و تییید خود در بازنگری مراهیتی
قانون ارائه ندادهاند که به احتمال زیاد با اتکا به بازنگری قهری ماهیتی قانون در آن زمران بروده
است ،که در زمان تصمیمایری در پروندۀ «مورالز» تغییر کرده است.
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بهنظر میرسد قاضی بریر این تغییر را بهرسمیت میشناسد ،چرا که اسرتدالل کررده اسرت
بازنگری ماهیتی (قانون) مناسب است .زیرا قانون در تمام موارد کاربردیاش با اسرتفاده از زبران
قانون که جایگزین بازنگری قهری ماهیتی قانون شده بود ،ابطالپذیر است .بنرابراین از موافقرت
وی معلوم نیست که آیا با اشاره به پروندۀ «کویتس» ،وی با بازنگری قهری ماهیت قانون موافرق
است یا رویة «پروندۀ شرکت ملی لبنیات» را دنبال میکند .او به هیچکدام از ایرن مروارد اشراره
نکرد ،اما آنها به این استناد کردند که قانون در تمامی موارد کاربردیاش بیش از آنکه بتوانرد در
تمامیت خود باطل اردد ،مغایر با قانون اساسی باشد .قاضی بریر در موافقت خرود اذعران کررد:
«مطابق قاعدۀ عدم تبعیت اجرایی این قانون مبهم بود ،زیررا همیشره مریتوانسرت برهصرورت
تبعیتآمیزی اعمال شود و در تمام کاربردهایش باطل باشد» ،اما فقردان یرک تحلیرل در ایرن
زمینه که آیا قانون واقعاً بهطور تبعیتآمیزی بر متهمان اعمال میشرود ،نشران از اینسرت کره
قاضی بریر با خ مشی بازنگری قهری ماهیت قانون موافق است .بردون تعیرین بررسری شرکلی
هیچ دلیلی وجود ندارد ک ه قانون در تمامی موارد کاربردی خود مغایر با قرانون اساسری باشرد و
ابطال آن را در تمامیت تییید کند.
قاضی بریر صرفاً به تجزیه و تحلیل ابطال بهواسطة ابهام میپردازد ،چراکه روشن نیسرت در
وضعیتی که تحلیل ابطال بهواسطة ابهام بر مبنای قاعدۀ عردم تبعریت اجرایری اسرت ،از کردام
قاعده حمایت میکند .عالوه بر این ،عقاید و نظریات بعدی نیز وجود ندارد کره برهطرور خاصری
بازنگری ماهیتی قانون را با تیکید بر تجزیه و تحلیل مبتنی بر لزوم عدم تبعریت اجرایری مرورد
بررسی قرار دهد تا در نهایت به دادااه برای تفسیر یک موقعیت کمک کند .بنرابراین ،تجزیره و
تحلیل بازنگری ماهیتی قانون در مفهوم اجرای تبعیتآمیز مشابه مفهوم اطرالعرسرانی عادالنره
است که در آن هیچ مسیر روشنی دربارۀ این موضوع در دادااه وجود ندارد.

 .5انتقادهای واردشده بر دکترین ابطال بهواسطۀ ابهام
دکترین ابطال بهواسطة ابهام همواره بهدلیل مشکالت و ایرادهای صرریح مرورد انتقراد قضرات و
مفسران بوده است؛ ازجمله ،فقدان شفافیت ) . (Lack of Clarityهمانطور که قاضی فرانکفورتر
) (Felix Frankfurterبهخوبی آن را مطرح کرده است« :عدم قطعیت ،یک مفهوم کمّری نیسرت.
حتی یک مفهوم فنی از مؤلفههای مشخ نیست .این خرود یرک مفهروم نامشرخ اسرت»
).(Low & Johnson, 2015: 2052تجزیه و تحلیل پروندههای دادااه در این حوزه ،این پرسرش
را برجای میاذارد که چگونه دادااهها و طرفین دعوی باید تفاوت بین قروانینی کره بره انردازۀ
کافی قطعی و روشن هستند و آنهایی را که فاقد صراحت و شرفافیت هسرتند ،دریابنرد .ایرراد
دیگر ،تردید در مشروعیت ) (Questionable Legitimacyدکترین ابطال بهواسرطة ابهرام اسرت.
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دادااه در حدود یک قرن قبل از اینکه مشروعیت این دکترین مورد سؤال قرار ایرد ،قروانین را
بهواسطة ابهام ابطال کرده بود .در سالهای اخیرر قاضری تومرام دو برار تردیرد در مشرروعیت
دکترین ابطال بهواسطة ابهام را مطرح کرده است .طبق نظر قاضی تومام ،این دکتررین نسربتاً
جدید است و دادااهها همواره بهطور سنتی در مواقعی که با فقدان شرفافیت در قروانین مواجره
شدهاند از قانون مساعد که تصریح بر تفسیر به نفع مرتهم در قروانین چنردمعنایی دارد 1،پیرروی
میکنند .امروزه مناقشات در خصوص دکترین ابطال ،همانطور که شرح آن اذشت ،تنهرا پرس
از تصررویب اصررالحیة چهرراردهم قررانون اساسرری صررورت ارفترره اسررت ،آنهررم در عصررری کرره
نشان دهندۀ درکی تهاجمی از نظام مبتنی بر موازین قانونی است .ایشان همچنین بیان داشرتند
دیوان عالی هیچاونه تالش واقعی برای توجیه دکترین برهعنروان نمونرهای از نظرام مبتنری برر
موازین قانونی انجام نداده است.
دیگری ،فقدانِ جایگاه و سابقه در قانون اساسی اسرت .مخالفران -ازجملره قاضری تومرام-
تصریح کردهاند که این دکترینِ دربرایرندۀ ابهام ،بهطور کامل از پروندههای اولیه ناشی میشود
که چندمعنایی قانونی را ارائه میدادهاند ،نه ابهرام .برا اذعران برر ایرن نکتره کره هریچ تعریفری
نمیتواند بهطور کامل و صریح تمایز بین ابهام و چندمعنایی را مشخ کند ،این تفاوت به چند
دلیل حائز اهمیت است .نخست اینکه تاکنون هیچکس ادعا نکرده است که قوانینِ چنردمعنایی،
حقوق مربوط به نظام مبتنی بر موازین قانونی را نقت میکند .دوم ،قروانین دارای چنردمعنایی
قابلیت تبعیت از سوی مجرم را دارند .در واقع ،اجرای قوانین برا چنرد معنرا غیررممکن نیسرت.
سوم ،در پرونده های کیفری همواره پاسخ به واژاان چند معنایی ،اعمرال قاعرده تفسریر دقیرق
) (Rule of strict constructionیا تفسیر به سود متهم است ).(Rule of lenity
مشکل دیگر در این دکترین ،عدم جامعیت ) (Under-Inclusivenessآن است .همانطور که
اذشت ،این دکترین مبتنی بر دو ضرورت منطقی ،اطالعرسانی عادالنه برای مخاطبان برالقوه و
بهحداقل رساندن صالحدید و در نتیجه ،فرصت برای اعمال خودسری و تبعیت از سوی پلیس،
دادستانها ،قضات و هیئتهای منصفه است .اما سایر خصوصیات قروانین نیرز مریتوانرد همران
مشکالت عدم توجه و بهویژه تفویت نمایندای غیرمجراز را داشرته باشرد کره همچنران مربهم
هستند و در عین حال ،چنین قوانینی بهعنوان مشکلی در خصوص قانون اساسی درنظر ارفتره
نشدهاند .از یک دیدااه اار بیتوجهی یا تفویت نمایندای غیرمجاز منجر به انکار نظرام مبتنری
بر موازین قانونی شود ،بهتر است زیانهای ناشی از قوانین مبهم ازبرین بررود ،حتری اارر سرایر
دکترینهای قانون اساسی برای رسیدای به مصادیق دیگر این زیرانهرا توسرعه نیافتره باشرند.
مشکل اینجاست که اارر زیران ،فقردان اطرالعرسرانی یرا تفرویت نماینردای غیرمجراز باشرد،
1. United States v. Johnson, 135 S. Ct. 2551, 2567 (2015) , Sessions v. Dimaya, 138 S. Ct. 1204, 1243 (2018).
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مبهمبودن یک قانون اساساً نکتة جانبی است .ازآنجا که این مشکالت مریتوانرد ناشری از انرواع
نق های قانونی باشد ،بهنظر میرسد تفسیر مواردی که بهصورت مبهم بیان شده اسرت اعمرال
صالحدید و خودسرانه است ).)Mannheimer, 2020: 15-72
دیگررری وجررود تنرراقت اساسرری در قلررب ایررن دکترررین اسررت و آن تضرراد در تفررویت
نمایندای) (Contradiction of Delegationبهعنوان درمانی برای ابهرام اسرت .منطرق اصرلی ایرن
دکترین آن است که از تفویت بیشازحد قدرت قانوناذاری به عامالن دیگرر در سیسرتم قضرایی
جنایی ازجمله پلیس ،دادستانها ،دادااه و هیئت منصفه جلروایری مریکنرد .از سروی دیگرر ،در
همین زمان ،دادااهها مدتها بر این باور هستند که با تفسیری موسع میتوان قروانین مربهم را از
ابطال نجات داد و به همین ترتیب تصریح کردهاند که شفا سازی مقامات اجرایی میتواند قروانین
مبهم را اصالح کند .با این حال ،اار تفویت اختیارات قانونی به نهادهای دیگر ،آن زیانی است کره
باید از آن اجتناب کرد و قوانین مبهم را درمان کرد ،بهنظر میرسد که هیئرت نماینردای خرودش
امراهکننده و مشکل اصلی در این خصوص باشد .مشکل نهایی با دکترین ابطال برهواسرطة ابهرام،
روشی است که در آن ،دادااه به لزوم وجود عمد ) (scienterدر یک قانون مبهم تکیه کررده اسرت
تا آن را از ابطال حفظ کند .دادااهها این اصل را با این استدالل که وجود عنصر معنوی در قروانین
کیفری میتواند فقدان روشنی و صراحت در زبان آن را کاهش دهد ،مطرح کردهاند.
موضوع سؤالبرانگیز اینست که چنین الزامی چگونه میتواند توجه الزم را در تصرویب یرک
قانون شفا و صریح بهعمل آورد؟ در این راستا ،قاضی رابرتز در پروندۀ «اسرکروز» بیران کررد:
« اار یک قانون لزوم نظام مبتنی بر موازین قانونی را در ارائة اطالعرسانی استرده از آنچره کره
در صورت حادثشدن منجر به مجازات میشود ،برآورده نکند ،با عبور عمدی از چنرین عمرل و
رفتارهای تعری نشده و نامعینی ،حتی نمیتواند آن را به انردازۀ کرافی قطعری و روشرن کنرد»1.
قاضی جکسون نیز در پروندۀ «بویس» ،خاطرنشان سراخت کره دانرش مربروط بره حقرایق کره
معموالً برای تحقق لزوم عنصر معنوی قانون الزامی است بسیار متفاوت از دانش قرانون اسرت و
مشخ کردن مفهوم یک قانون ،یک سؤال در حوزۀ دانش قانون است .نمونة بارز انتقاد به ایرن
اصرل در داداراه را وایررن الفراوه ) )Wayne LaFaveو آسرتین اسررکات ) )Austin Scottاظهررار
کردهاند که «عمد و آااهی ،حداقل آناونه که بهطور سنتی تعری شده است ،نمیتواند ابهام را
درمان کند» .این به آن معناست که آنها ادعا میکنند عمد صرفاً به «آااهی از عواقب اقردامات
شخ » برخال «علم به وجود یا معنای قانون مجازات» احتیاح دارد .از سوی دیگرر ،مرایر دن
کوهن ) )Meir Dan-Cohenادعا میکند که این انتقاد «بر این دیدااه استوار اسرت کره عنصرر
معنوی تنها از حقایق» بهجای «دستهبندی حقوقی که در ذیل آنها قرار دارند» آاراهی دارنرد.
1. Screws v. United States, 325 U.S. 91, 154 (1945) (Roberts, J., dissenting).
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این دیدااه ،مطابق با نظر دن کوهن ،بیش از حد بر «تمایز برین آاراهی از حقرایق و آاراهی از
قانون» متکی است .وی نتیجه ارفته است که لزوم عنصر معنوی در یک قانون مبهم «میتوانرد
در حقیقت به نفع اخطار عادالنه از طریق ایجاد ارتباط بین تفسریر خرود مرتهم و شررح رفترار
ممنوع باشد» .اما هرکدام از طرفین این موضوع را درنظر داشتهاند که بهسختی میتوان نتیجره
ارفت که لزوم عمد و آااهی میتواند اقدامی مهمتر برای بهبود و اصرالح قروانین مربهم باشرد
).(Mannheimer, 2020: 60-61

نتیجه
بیش از یک قرن دیوان عالی ایاالت متحدۀ امریکا برهموجرب دکتررین ابطرال برهواسرطة ابهرام،
به منظور صیانت از قانون اساسی و کنترل قضایی بر قوانین مربهم برر مبنرای نظرام مبتنری برر
موازین قانونی و اصل تفکیک قوا مبادرت به ابطال قوانین مبهم کرده است .بر این اسرام ،ایرن
دکترین بر دو منطق استوار است :اول اینکه ،قوانین مبهم ضرورت اساسری از نظرام مبتنری برر
موازین قانونی را نقت میکنند ،چنانکه اطالعرسانی عادالنهای به انسان با فهم متعرار مبنری
بر اینکه چه رفتاری به حکم کیفری منجر خواهد شد ،ارائه نمیدهد؛ دوم اینکه ،قروانین مربهم
در مغایرت با اصل تفکیک قوا و اصل حاکمیت قانون ،به تفویت اختیرارات و اعمرال صرالحدید
بیشتر به پلیس ،دادستانها ،قضات و هیئت منصفه برای تصویب قانون کره از وظرای اصرلی و
اولیة قوۀ مقننه است ،میانجامد .این دکترین همواره در معرش تردید و نقد بوده اسرت ،چراکره
بیشتر پروندههای اولیة مورد مناقشه برهواسرطة ایرن دکتررین ،همرانطرور کره قاضری تومرام
استدالل کردهاند ،بر کاربرد قاعدۀ تفسیر بره سرود مرتهم اشراره دارد و تنهرا برخری پرونردههرا
مشمول شرای تشخی از موارد ابهام حقیقی و درنتیجه ابطال هستند .در بهترین حالت ،ایرن
سابقه بنیان محکمی از قانون اساسی در مشروعیت ایرن دکتررین ارائره نمریکنرد .در تفرویت
نمایندای غیرمجاز ،کریسا هسیک) (Carissa Hessickاین بحث را مطرح میکند که «دکترین
ابهام ،ابزاری ضروری اما ناکافی برای حفاظت و حمایت از نظام مبتنی بر موازین قانونی ناشی از
آن است» .اما موضوع حائز اهمیت اینست که اار نمایندای غیرمجاز ضرر و زیران اصرلی اسرت
که از دکترین ابطال بهواسطة ابهام حاصل میاردد ،قوانین مبهم فق نشرانة بیمراری هسرتند؛
یعنی اارر مشرکالت ریشره ای در برخری از قروانین و تفرویت نماینردای غیرمجراز برر اسرام
انتخابهای سیاستاذاری باشد ،دادااهها باید دیدااه و نظریهای ارائه دهند که این کاسرتیهرا
را در تمامی قوانین مشخ کند .از این طریق میبینیم که دکتررین ابهرام هریچ اقردام واقعری
انجام نمی دهد .در بهترین حالت ،این نوعی ماسک برای این دیدااه اسرت کره قرانون از نقصری
بزرگتر رنج می برد و در بدترین حالت ،آن مسکنی است که اختیار ابطال موارد مجزا و خارح از
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تفویت نمایندای غیرمجاز را به دادااهها بهصورت افراطی میدهد؛ در حالی که در اکثرر مواقرع
نهاد سیاستاذاریِ لجاماسیخته را کامالً سالم رها میکند.
با این وصر  ،ایرن دکتررین برا وجرود ایرادهرا و مشرکالتی کره شررح دادم برا اررایش بره
رویکردهای جدید بهمنظور کاهش دامنة قلمررو ایرن دکتررین ،ازجملره برهکرارایری دکتررین
حمایت برابر ) )Equal Protection doctrineمصرح در اصالحیة چهاردهم قانون اساسی ،حرذ
حقوق مربوط به آزادی بیان مصرح در اصالحیة اول از قلمرو این دکترین و شفا نمرودن کرل
فرایند انجام تحقیقات مقدماتی از طریق اقداماتی مانند ارائة دستورالعملهای دقیق برای پلیس
و سایر اعضای مجری قرانون برهمنظرور ایجراد محردودیتهرای منطقری و مرؤثر در اختیرارات،
بهکارایری سیاست شفا سازی به معنای نظارت بر پلریس از طریرق فریلمبررداری (یرا ضرب
ویدئویی) و ضب و ثبت اجباری مدارک ،ضب مکالمات صورتارفته در اتاق بازجویی ،نظرارت
دا خلی از طریق بازرسی و همچنین نظارت خرارجی از طریرق هیئرتهرای برازبینی شرهروندی
(شورای بررسی شهروندی) و نظارت از طریق کمیتة نظارت قرانونی مسرلح بره اطالعرات مفیرد
دربارۀ فرایند اجرا که ادارۀ پلیس بهطور منطقی ملزم به ارائة آن باشد ،بهکارایری پلیس محلی
) ،(Lockwood, 2010: 332-335ابزاری مفید برای اعمال نظارت قضایی غیرمستقیم و در عرین
حال ،مؤثر است .همچنین با تشویق به ارزیابی حداکثری آسیبها و کاسرتیهرا در قروۀ مقننره،
تحت نظر دقیق عموم و دادااهها ،یک اصل ضروری رویهای را عملی میکند.
در قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری بهعنوان پیکررۀ پرژوهش ،مشراهده
میشود که نامفهوم بودن و ابهام متون حقوقی در این حوزه در نتیجرة سربک خشرک و سریاق
پیچیدۀ آن اسرت .در سرطح واژارانی بسرامد براالی واژاران چنردمعنایی کره ناشری از وجرود
اصطالحات تخصصی حقوقی بدون ارائة تعری مناسب ،بهکارایری فراوان واژاان عربی ،کراربرد
واژاان با چند معنی بر مبنای مصلحتهای اجتمراعی و حقروقی و یرا سیاسری ،وجرود کلمرات
مشابه و همآوا در زبان حقروقی و زبران عرادی؛ و در سرطح نحروی ،وجرود جمرالت طروالنی و
پیچیده ،هممعنایی ،ارجاع ،حذ واژاانی ،استفادۀ فراوان از حرو اضرافة عربری ،عردم رعایرت
اصول نشانهاذاری و اعراباذاری ،از علل اصلی بروز ابهام و دشواری در درک این متون است .با
توجه به اینکه از سوی شورای نگهبان کنترل پیشینی بر قانون صورت میپذیرد ،بنابراین ،قاضی
اصوالً حق اظهار نظر راجع به اعتبار دستوری قانون مصوب مجلس را ندارد .ازآنجا که توجره بره
شفافیت الفاظ و عبارات بهکار ارفتهشده از مهمترین وظای سیاسرتارذار در جهرت تضرمین
حقوق و آزادیهای عمومی اشخاص در برابر اقدامات نراروای مجریران دسرتگاه عردالت کیفرری
است ،الزم است سیاستاذار جنایی تصویر و تعریفی روشن از مفاهیم و دامنة شمول هر کردام
را تبیین و تعیین و در اختیار مخاطبان خود قرار دهد ،برهنحروی کره امکران کسرب آاراهی از
معنای دقیق و نیز دامنرة شرمول آن برهسرهولت میسرر شرود (ایروانیران.)330-331 :1392 ،
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قانوناذار ما به صورت مروردی در برخری قروانین خراص سرعی در طررح معیراری مشرخ
تعری شده از واژاان و مفاهیم بهکار ارفتهشده داشته است .از آنجملره مریتروان بره تعریر
دادههای سری در تبصرۀ  1مادۀ  ،3تعری مدیر در تبصررۀ  1مرادۀ  19قرانون جررایم رایانرهای
مصوب  ،1388تعری ولگرد در تبصرۀ  2مادۀ  45قانون آیین دادرسی کیفرری مصروب ،1392
تعری دشمن در مادۀ  25قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب  ،1382اختصاص فصرل
اول قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابلره برا فسراد مصروب  1390بره تعراری و اشرخاص
مشمول ،در مادۀ  1به تعری مفهوم فساد پرداخته است .در فصل اول ،مادۀ  1قانون حمایرت از
اطفال و نوجوانان مصوب  ،1399برای نخستین بار و بهخوبی به تعری اصطالحات برهکراررفتره
در قانون یادشده و سایر قوانین ازجمله ،قانون مجازات اسالمی مصوب  1392و قانون تعزیرات و
مجازاتهای بازدارنده مصوب  1357پرداخته است.این واژاان عبارتاند از :طفل ،نوجوان ،سروء
رفتار ،بهرهکشری اقتصرادی ،معاملره ،فحشرا ،مبترذل ،مسرتهجن ،بریتروجهی و سرهلانگراری،
هرزهنگاری ،خطر شدید و قریبالوقوع .همچنین حسب مورد با اتکا بر قاعدههای تفسیری زبانی
و حقوقی ازجمله «تفسیر قانون بر مبنای عرفری واژاران قرانون ،تشرخی سرایر مصرداقهرای
ذکرشده در مادۀ قانونی ،جمع مادههای قانونی تا جای ممکن ،اولویت معنرادار دانسرتن واژه یرا
عبارت قانون بر بیمعنا دانسرتن آن» (شرجاعی )41 :1393 ،و برهطرور ویرژه دو قاعردۀ تفسریر
محدود و قاعدۀ تفسیر به سود متهم ،تالش در ابهامزدایی از قوانین صورت ارفته است.
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