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"جرایم ناشی از نفرت" آن دسته از جرمهای کیفری هستند که انگیزهی آنها تعصب ،پیش داوری یا تنفر مجرم باشد ،و
بزهدیدگان آنها به طور کلی بر اساس این موارد انتخاب شده باشند .این جرایم با تعصب و عدم تحمل دیگران تقویت میشوند و
به عنوان مسائلی جدی با آنها برخورد میشود.
قانون کیفری حاوی جرایم خاص و تدابیری برای صدور حکم در مورد جرایم ناشی از تنفر میباشد .تدابیر مربوط به این
جرایم انواع مشخصی از رفتارهای ناشی از نفرت را ممنوع میشمارد و پارامترهای خاصی را برای صدور حکم در مورد
اینگونه رفتارها تعیین میکند .قانون کیفری مقرر میکند که در مورد تمام جرایم ،چنانچه انگیزهی ارتکاب جرم ناشی از
نفرت باشد ،این انگیزه باعث تشدید حکم میگردد.
به طور کلی ،عوامل منافع عمومی که در دستورالعمل بررسی اتهام ( )CHA 1آمدهاند پیگرد قانونی را برای جرایم ناشی از
نفرت به طور ویژه در صورتی توصیه میکنند که:


آسیب قابل توجهی به بزهدیده وارد شده باشد.



بزهدیده فردی آسیب پذیر باشد.



جرم با انگیزهی تعصب ،پیش داوری یا تنفر نسبت به نژاد ،تبار نژادی یا قومی ،زبان ،رنگ پوست ،دین ،جنسیت،
سن ،ناتوانی جسمی یا روانی ،گرایش جنسی ،یا سایر عوامل مشابه صورت گرفته باشد.



دالیلی وجود داشته باشد که نشان دهد احتمال ادامه یا تکرار جرم وجود دارد.

تمام گزارشهای مربوط به جرایم ناشی از نفرت که به نمایندهی دادستان ارائه شدهاند ،معموالً باید جهت بررسی اتهام توسط
نمایندهی اداری دادستان به نمایندهی منطقهای دادستان ،مدیر ،یا معاونان مربوطهی آنها ارجاع داده شوند.
به طور معمول باید یک نمایندهی منطقهای دادستان ،مدیر ،یا نمایندهی ارشد منصوب دادستان ،پیش از تصمیمگیری نهایی در
مورد بررسی اتهام ،با نمایندهی دادستان در امور منابع جرایم ناشی از نفرت در منطقه مشورت نماید.
الف .جرایم خاص ناشی از نفرت – بررسی اتهام و رضایت دادستان کل
ترویج نفرت – بخش های  318و  319از قانون کیفری
بخش  318از قانون کیفری ترویج و دفاع از قتل عام گروههای قابل شناسایی را جرم میداند .بخش  )1(319بیان اظهارات در
اماکن عمومی که باعث برانگیختن نفرت علیه یک گروه قابل شناسایی میشود و احتمال دارد که به از بین رفتن آرامش
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بیانجامد را جرم میشمارد .بخش  )2(319بیان اظهاراتی که عامدانه به ترویج نفرت نسبت به گروههای قابل شناسایی میشود
را جرم میداند ،مگر آنکه در مکالمههای خصوصی باشند .تمامی این مقررات "گروه قابل شناسایی" را به عنوان "هر بخشی
از افراد جامعه که بتوان آنها را با توجه به رنگ پوست ،نژاد ،دین ،تبار ملی یا قومی ،سن ،جنسیت ،گرایش جنسی ،هویت
جنسیتی ،بیان جنسیت یا ناتوانی فیزیکی یا روانی متمایز نمود" تعریف میکند .هیچ کدام از مقررات فوق نیاز به اثبات این
موضوع ندارند که اظهارات در واقع به ایجاد نفرت انجامیده باشند.
لزوم رضایت دادستان کل
پیگردهایی که طبق بخش  318و  )2(319از قانون کیفری انجام میشوند ملزم به رضایت دادستان کل هستند .دستیار معاون
دادستان کل مجاز است که از طرف دادستان کل این رضایت الزامی را ارائه نماید.
پیش از ایراد اتهام ،نمایندهی اداری دادستان معموالً باید گزارش نمایندهی دادستان را بررسی نموده و توصیهای مبنی بر لزوم
یا عدم لزوم درخواست رضایت را به نمایندهی منطقهای دادستان ،مدیر ،یا معاونان مربوطهی آنها ارائه نماید .نمایندهی
منطقهای دادستان ،مدیر ،یا معاونان مربوطهی آنها این تصمیم و توصیه را بررسی نموده و در صورت صالحدید درخواست
رضایت دادستان کل را پیگیری مینمایند.
شرارت ناشی از نفرت – ساختمان هایی که برای عبادات دینی توسط گروه های قابل شناسایی استفاده می شوند
بخش  )4.1(430از قانون کیفری ارتکاب شرارت در رابطه با ساختمانهای که در پاراگراف (()4.101الف) تا (د) توصیف
شدهاند را در صورتی که ارتکاب شرارت "با انگیزهی تعصب ،پیش داوری یا تنفر نسبت به نژاد ،تبار نژادی یا قومی ،زبان،
رنگ پوست ،دین ،جنسیت ،سن ،ناتوانی جسمی یا روانی ،گرایش جنسی  ،هویت جنسیتی ،بیان جنسیت یا ناتوانی فیزیکی یا
روانی صورت گرفته باشد" جرمی ترکیبی میداند .انواع ساختمانهایی توصیف شده در پاراگراف (()4.101الف) تا (د)
شامل ساختمان یا سازهای میشود (همچنین اشیاء موجود در آن ساختمان یا سازه یا در محوطهی آنها) که مورد استفادهی
اصلی آن عبادت دینی باشد ((4.101الف)) ،یا ساختمان یا سازهای(همچنین اشیاء موجود در آن ساختمان یا سازه یا در
محوطهی آنها) که استفاده از آن عمدتا ً توسط گروهی قابل شناسایی (آنگونه که در  )4(318به عنوان یک مؤسسهی آموزشی
((4.101ب)) جهت فعالیتها یا رویدادهای ورزشی ،فرهنگی ،اجتماعی یا اجرایی ((4.101پ)) یا محل اسکان سالمندان
((4.101د)) تعریف شده) صورت پذیرد.
ب .تمام جرایمی که با انگیزه ی نفرت انجام شده باشند – عامل تشدید حکم
در روند صدور حکم برای تمام جرایم ،اگر نمایندهی دادستان به این نتیجه برسد که احتمال مستدل وجود دارد که دادگاه
تشخیص دهد جرم "با انگیزهی تعصب ،پیش داوری یا تنفر نسبت به نژاد ،تبار نژادی یا قومی ،زبان ،رنگ پوست ،دین،
جنسیت ،سن ،ناتوانی جسمی یا روانی ،گرایش جنسی ،هویت جنسیتی ،بیان جنسیت یا ناتوانی فیزیکی یا روانی صورت گرفته
است" ،نمایندهی دادستان معموالً باید اطمینان حاصل نماید که مدارک الزم برای اثبات انگیزه ورای شک منطقی ارائه شدهاند
و اگر این شواهد پذیرفته شدهاند ،در صدور حکم در جایگاهی قرار گیرد که باعث شود این انگیزه طبق بخش
(718.2الف)(ی) از قانون کیفری طبق الزام قانونی به عنوان عاملی تشدید کننده در نظر گرفته شود.
اگر در پیگرد یک جرم مشخص طبق بخش  )2(319 ،)1(319 ،318یا  ،)4.1(430شواهدی وجود داشته باشد که نشان دهد
عالوه بر عوامل سازندهی جرم ،انگیزههای ناشی از تعصب ،پیش داوری ،یا نفرت نیز وجود داشته اشت ،نمایندهی دادستان
معموالً باید از دادگاه بخواهد که طبق بخش )718.2الف)(ِی) ،آن بخش از انگیزه به عنوان عامل تشدید کنندهی حکم در نظر
گرفته شود .این عوامل میتوانند به عنوان شرایط تشدید کنندهی حکم در نظر گرفته شوند ،حتی اگر خود جرم پیش از آن به
عنوان جرم ناشی از نفرت تلقی شده باشد.

صفحه

 2از 3

]Hate Crimes [Persian

HAT 1

جرایم ناشی از نفرت

ج .بیانیه ی تأثیر جرم بر بزه دیده و بیانیه ی تأثیر جرم بر جامعه
نمایندهی دادستان معموالً باید تالش کند که بر اساس بخش  722قانون کیفری ،بیانیهی تأثیر جرم بر بزهدیده را پیش از صدور
حکم ،و بر طبق سیاستگزاریهای بزهدیدگان جرایم – کمک رسانی و اطالع رسانی ( )VIC 1و شاهدان و بزهدیدگان آسیب
پذیر – افراد بزرگسال ( )VUL 1دریافت نماید.
عالوه بر این ،پیرو بخش  722.2قانون کیفری" ،یک فرد به نمایندگی از طرف جامعه" میتواند بیانیهی تأثیر جرم بر جامعه
را در دبیرخانهی دادگاه ثبت نماید .اینگونه بیانیههای تأثیر جرم به ویژه برای اطمینان از آنکه دادگاه صادر کنندهی حکم از
تأثیرات اجتماعی جرایم ناشی از خشونت آگاه باشد ،بسیار سودمند هستند.
د .حذف تبلیغات نفرت پراکنی – در تدابیر Rem nI
بخشهای  320و  320.1قانون کیفری از طریق تدابیر in remبه دادگاه اختیار میدهند که زمانی که تبلیغات نفرت افکنانه
به منظور فروش یا توزیع چاپ میشوند ،یا برای در دسترس عموم قرار گرفتن در سیستمهای کامپیوتری ذخیره میشوند،
دستور به حذف یا تخریب چنین مطالبی بدهد .از آنجا که این بخشها رضایت دادستان کل را الزامی نمودهاند ،نمایندهی اداری
دادستان باید موضوع را مورد بررسی قرار داده و توصیهای مبنی بر نیاز یا عدم نیاز به اخذ رضایت به نمایندهی منطقهای
دادستان ،مدیر ،یا معاونان مربوطهی آنها ارائه نماید .آنها سپس این توصیه را بررسی نموده و در صورت نیاز ،برای کسب
رضایت دستیار معاون دادستان کل اقدام مینمایند.
هـ .اقدامات جایگزین

سیاستگزاریهای اقدامات جایگزین برای مجرمین بزرگسال ( )ALT 1و قانون عدالت کیفری نوجوانان – اقدامات خارج از
دادگاه ( )YOU 1.4در مورد تمامی جرایم ناشی از نفرت اِعمال میشود .عالوه بر تدابیر کلی ،سیاستگزاریهای  ALT 1و
 YOU 1.4رهنمونهای اختصاصی زیر را برای تأیید اقدامات جایگزین برای جرائم ناشی از نفرت ارائه میدهند (گزیدهای
از :)ALT 1

"هرگونه ارجاع افراد جهت در نظر گرفتن اقدامات جایگزین ،و همچنین اقدامات جایگزین اختصاصی توصیه شده
در هر گونه گزارش اقدامات جایگزین باید به تأیید نمایندهی منطقهای دادستان یا مدیر ،یا معاونان مربوطهی آنها
برسد".
عالوه بر این ،در مورد جرایم ناشی از نفرت ،چنین تأییدی تنها در صورتی میتواند داده شود که شرایط زیر برقرار باشد:


افراد بزهدیده قابل شناسایی باید به طور معمول مورد مشورت قرار گرفته و خواستههای آنها در نظر گرفته شود



متهم نباید سابقهی خشونت یا جرم مرتبط داشته باشد.



متهم باید مسئولیت کنش یا بیعملی خود که منجر به ایجاد جرم ادعایی شده است را پذیرفته باشد.



جرم نباید آنقدر جدی باشد که امنیت جامعه را تهدید کند.
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