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دکتر ابوالفضل عامری شهرابی
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چکیده
قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی به عنوان یک ی از اص و مل ح وق وز ج زا در ن ا
وقوقی ایران دارای جایگاه خاصی بوده؛ تا جایی که در اصل  169قانون اساسی ه ح ص راوتام م ورد
پذیرش قرار گرفته است .در این راستا قانونگذار در ماده  10قانون مجازات اس ممی مص و 1392
ضمن تشریح این قاعده به بیان استثنائات آن از جم ه تفلیر به نفع متهح ،در ش رایطی ک ه ق انون
جدید از جهاتی ملاعدتر به وا مرتکب جر باشد ،نی ز پرداخت ه اس ت .ب ا وج ود ای ن مل مات
قانونی ،دادستان کل کشور در راستای تفلیری از تصویبنامه مورخه  1398/11/26هیأتوزیران ،با
صدور بخشنامهایی در تضاد با قاعده تفلیر به نفع متهح ،به مراجع قضایی در محاسبه جزای نق دی
دستور دادهاند تا نلبت به اوکا جزای نقدی که اجرای آنها قب ل از مص وبه جدی د هی أت وزی ران
شروع شده ،تا تاریخ تصویب مصوبه مزبور بابت هر شبانه روز بازداشت معاد چهارصد ه زار ری ا و
از زمان تصویب آن هر شبانه روز معاد یک می یون ریا محاسبه و من ور نماین د .ای ن ش کل از
رویهسازی قضایی اجرایی در مورد اوکا جزای نقدی که اجرای آنها قب ل از مص وبه هی أتوزی ران
شروع شده است با تصریح به لزو من ورکردن کل ر چهارص د ه زار ری ا ب ه ازای ه ر ش بانهروز
بازداشت ،آشکارا بر خمف قاعده تفلیر به نفع متهح و معارض با گفتمان عدالت قض ایی و سیاس ت
متعالی دادخواهی ملاوات محور و تأسی از منطق وقوز بشری اصل تفلیر به نفع متهح م یباش د.
این مقاله رویکرد ک ی و محتوای بخشنامه موصوف را مورد نقد و آسیب شناسی قرار داده و بر ای ن
پیشفرض مبتنی است که صدور و اجرای چنین بخشنامه هایی میتواند زمینه ساز کح ت وجهی ب ه
اصو مدرن و مترقی وقوز جزا در ق مرو ن ا وقوقی ایران واقع شده و موجبات توسعه رویه های
اجرایی معارض و برداشت های نا هماهنگ از متون قانونی موجود را فراهح آورد.
واژگان کلیدی :عطف به ما سبق نشدن ،جزای نقدی ،تفلیر به نفع متهح ،مجازات اخف.
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مقدمه
در ق مرو ن ا وقوز کیفری معاصر در سطح جهانی و نیز ایران ،گرایش به اصل تفلیر متهح محور
یا مدلی تفلیری که اصطموام تفلیر به نفع متهح ت قی می شود ،یک ی از قواع د انل انی و عقمن ی
است که از آن به عنوان پیش شرطی قطعی برای عادالنه شدن ن ا وقوقی جامعه در سطح ک من
یاد می شود .اساسام رعایت وقوز مخت ف متهم ان ک ه بح پ یش رو نی ز ج وه ای از آن اس ت،
گفتمانی مل ط و بنیادی در سطح ن ا وقوز کیفری بشر محور است که اوترا ب ه آن از اهمی ت
کرامت ذاتی متهمان برای سیلتح کیفری جامعه یاد میکند .این اصل تفلیری انعکاس ی از قاع ده
عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری 1است که خود از اصو مترقی و انلان مدار در سطح وقوز
کیفری ماهوی است .این قاعده بدین معنی است که قاض ی نم ی توان د وک ح ق انون الو ق را ب ه
مصادیق سابق تلری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جر نبوده است را ب ه اس تناد آن
مجازات کند( .اردبی ی )229 ،1393 ،مبنای این قاعده وفظ وقوز و آزادی های فردی م ی باش د؛
بدین معنی که شهروندان جامعه باید آگاه باشند که در انجا چه رفتارهایی آزاد هل تند و از انج ا
چه رفتارهایی منع شده اند .مطمئنام نمی بایلت اشخاص همواره در بیح و هراس باشند که به دلیل
انجا رفتاری که امروز قانونی است و ممکن است فردا جر ت قی شود ،مجازات گردند .در این راستا
اگر مراجع قضائی تالی و بدوی در روند رسیدگی های خود به دعاوی اعح از مدنی ،کیف ری و اداری،
مرتکب بی توجهی نلبت به قاعده مزبور و استثنائات آن شوند مراجع قضائی عالی که ن ارت عالی ه
بر عم کرد مراجع تالی را برعهده دارند نلبت به نقض آرای غیر ق انونی ک ه رعای ت ای ن قواع د در
انشای آنها نشده اقدا می نمایند .قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و اس تثنائات آن ن ه
تنها در وقوز داخ ی ب که در عرصه بین الم ی نیز الز الرعای ه ب وده و م ورد تأکی د مج امع ب ین
الم ی قرار گرفته است 2.با نگاهی تطبیقی ممو ه می شود در وقوز انگ وساکلون از جم ه ن ا
وقوقی ایاالت متحده آمریکا دیوان عالی این کشور سالهاست بر عد اختصاص اص ل عط ف ب ه م ا
سبق نشدن قوانین و استثنائات آن به قوانین کیفری اذعان نم وده و آن را در دع اوی وق وقی نی ز
مورد پذیرش قرار داده است( .ویژه )334 ،1396 ،اهمیت این اصل به اندازه ای بوده ک ه در ق وانین
اساسی  1۷91و 1۷93فرانله در زمره اصو وقوز بشری مورد شناسایی قرار گرفت .به هر روی در
ن ا های مخت ف وقوقی عد رعایت اصل عط ف ب ه م ا س بق نش دن ق وانین و اس تثنائات آن از
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Non_ retroactivity.
2
ماده  8اعممیه وقوز بشر و شهروند بیان می دارد :هیچ کس را نمی توان کیفر داد مگ ر ب ه موج ب ق انون مص و و
الز اإلجرایی که پیش از ارتکا جر وجود داشته و با تشریفات قانونی به موقع اجرا گذاشته شده باشد.
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موجبات نقض و یا ابطا تصمیمات قضایی و اداری ت قی می شود .در همین راس تا ای ن قاع ده ک ه
ضابطه ایی عدالت محورانه دارد و در عین وا به نفع م تهح و جامع ه اس ت در اص ل  169ق انون
اساسی کشورمان نیز مورد شناسایی و تقنین قرار گرفته است .در این اصل آمده است؛ ه یچ فع ل
یا ترك فع ی به استناد قانونی که بعد از انجا آن وضع شده است جر محلو نمی شود .هرچن د
کاربرد اص ی این قاعده در دعاوی کیفری است اما این اص ل ع موه ب ر وق وز کیف ری در دع اوی
وقوقی نیز جاری است .چنان که در ماده  4قانون مدنی مقرر شده؛ « اثر قانون نلبت به آتیه است
و قانون نلبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مق ررات خاص ی نل بت ب ه ای ن
موضوع اتخاذ شده باشد» .به هر وا در وقوز کیفری قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی
و استثنائات آن یکی از از نتایج مهح اصل قانونی بودن جر و مج ازات هاس ت.در واق ع اگ ر بت وان
قانون الوق را به گذشته تلری داد هیچ کس از وقوز و آزادی که امروز داراست ،برخوردار نخواهد
بود .اما ممکن است قانونگذار بنا به مصالحی ازجم ه نفع عمومی ،قانون را عط ف ب ه م ا س بق ه ح
نماید ،به ویژه در موضوعات کیفری که نفع متهح ارجح است این امر شدت بیشتری می باید .این در
والی است که تعیین تأثیر قهقرایی قانون خمف اصل ک ی و در ویطه ص مویت ه ای اختصاص ی
قانونگذار است و مقا اداری و قضایی به هیچ وجه وق عطف به ما سبق نمودن ق وانین ب ه ج ز در
مواردی که مأذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت .ع د تل ری ق وانین ب ه گذش ته ع موه ب ر
موضوعات وقوقی و کیفری ،با همان ف لفه در وقوز اداری نی ز مط ر اس ت .ل ذا مقام ات اداری
مک فند در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری همواره این اصل را م د ن ر ق رار دهن د .هرچن د ک اربرد
اص ی این اصل در وقوز کیفری است( .عباسی )246 ،1390 ،این اصل در وقوز اداری نی ز دارای
جایگاه ویژه ایی است و لزو اوترا به آن از سوی مقامات اداری یکی از موضوعات مهح و ش ایع در
فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری است که مورد کنتر قض ایی دادگ اه ه ای اداری قرارم ی گی رد .ب ر
خمف اصل ک ی که در دادرسی های کیفری رایج است هرگاه در دادرسی های اداری قانون ملت ز
تخفیف یا ترتیبات مط و تری نلبت به قانون قب ی باشد نمی توان به قاعده ک ی عطف به ما سبق
شدن در چنین مواردی وکح داد .اما به ن ر می رسد با توجه به اصل « تفلیر به نف ع ش هروند» و
رو و هدف دادگاه های اداری می توان این گونه نتیجه گرفت که اصل بر عد عطف ب ه م ا س بق
شدن قوانین اداری است مگر این که به جهتی از جهات « به نفع شهروند» باشد 1.مطابق این اص ل
1

نمونه اعما قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و استثنائات آن را م ی ت وان در ر ی هی أت عم ومی دی وان
عدالت اداری به شماره دادنامه ه ای  99099۷090581016۷و  99099۷0905810168م ور  98/12/6ب ا موض وع
«ابطا مصوبه ج له  1395/5/25 144شورای دانشگاه شهید بهش تی» ممو ه نم ود .در ای ن ر ی هی أت عم ومی
دیوان عدالت اداری آمده است « :با عنایت به این که مقرره موضوع شکایت خمف ممك اص ل عطف به ما س بق نش دن
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هرگاه مرد عم ی را انجا داده باشند و سپس آیین نامه یا بخشنامه ای وضع شود نمی تواند اعما
قب ی مرد را باطل نموده و مطابق با آن مرد و افراد را ملئو ق مداد کرد .این اصل یکی از ارکان
اص ی و پایه ای واکمیت قانون محلو می گردد .به عب ارت دیگ ر تعی ین ت أثیر قهقرای ی ق انون
خمف اصل ک ی و در ویطه صمویت های اختصاصی قانونگذار است و مق ا اداری ب ه ه یچ وج ه
وق عطف به ما سبق نمودن قوانین به جز در مواردی ک ه م أذون از قب ل مق نن باش د را نخواه د
داشت .به همین دلیل عد رعایت این اصل در رویه دادگاه ه ای اداری و ش ورای دولت ی فرانل ه و
رویه قضایی محاکح کشور آمریکا به عنوان مبنایی جهت کنتر قضایی و ابط ا اق دامات اداری ب ه
دلیل خروج از صمویت و عد اوترا به وقوز مکتلبه قرارگرفته و جزء وقوز اولیه ه ر ش هروند
ت قی می گردد( .ویژه )334 ،1396 ،لیکن باید توجه داشت که این اصل در مواردی ممکن است ب ا
استثنائاتی نیز مواجه گردد که در مباو آتی به آن خواهیح پرداخت.
الز به ذکر است که اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی به صورت کامل و در هم ه و االت
در وقوز کشورمان مورد پذیرش قرار نگرفته است و قانونگذار با تص ویب م اده  10ق انون مج ازات
اسممی مصو  1392پس از ذکر و تأکید بر رعایت این قاعده ،ب ا لح ات تخصیص اتی ب ر آن مق رر
داشته است ... . « :مرتکب هیچ رفتاری اعح از فعل یا ترك فعل را نمی توان به موجب ق انون م رخر
به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکو کرد لکن چنانچه پس از وقوع جر  ،قانونی مبنی ب ر
تخفیف یا عد اجرای مجازات یا اقدا تأمینی و تربیتی یا از جهاتی ملاعد تر به وا مرتکب وض ع
شود نلبت به جرائح سابق بر وضع آن قانون تا صدور وکح قطعی ،مرثر است» .این وکح که از ماده
 2قانون مدنی فرانله اقتباس شده بیانگر قاعده ای مهح است مبنی بر این که ق انون نل بت ب ه م ا
قبل خود اثر ندارد یعنی قانون فقط بر وقایعی وکومت م ی کن د ک ه پ س از وض ع آن ب ه وق وع
می پیوندد و ووادثی که در زمان واکمیت قانون سابق روی داده تابع همان قانون پیش ین اس ت و
به عبارتی تغییر قوانین نلبت به اعما ما قبل آن تأثیری ن دارد( .و ائری ش اه ب ا  )4 ،13۷6 ،در
قانون اساسی برخی کشورها از جم ه فرانله این اصل در زمره اصو وق وز بش ری اع م گردی ده
است( .هداوند و مشهدی )۷4 ،1389 ،وتی در عرص ه وق وز ب ین الم ل و در م اده  11اعممی ه
ق وانین و مقررات و ممك ماده  4قانون مدنی است و همچنین مخالف صریح ماده  26و م اده  23آی ین نام ه آموزش ی
دوره دکتری تخصصی در ج له  8۷1مور  1394/11/24مصو شورای عالی برنام ه ری زی آموزش ی ب وده و مخ الف
دادنام ه ه ای متع دد ص ادره از هی أت عم ومی دی وان ع دالت اداری از جم ه دادنام ه ه ای ش ماره  341و 340
 1395/05/19و  139۷/06/13 1403است ،ملتند به بند  1ماده  12و ماده  88ق انون تش کیمت و آی ین دادرس ی
دیوان عدالت اداری مصو سا  1392ابطا می شود .با اعما ماده  13قانون پیش گفت ه و تل ری ابط ا مص وبه ب ه
زمان تصویب آن موافقت نشد».
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جهانی وقوز بشر آمده است « :هرکس متهح ب ه ارتک ا جرم ی باش د ،ت ا وقت ی تقص یر او ط ی
محاکمه ع نی که در آن هر گونه تضمین ضروری برای دفاع تأمین شده باشد قانونام به اثبات نرس د،
بیگناه محلو می شود .همچنین هیچکس به ع ت ارتکا عم ی یا خ ودداری از عم ی محک و
نخواهد شد مگر وقتی که آن کار به موجب قوانین م ی ی ا ب ین الم ی در هنگ ا ارتک ا  ،ج ر
محلو باشد .همچنین هیچکس به مجازاتی بیش از مجازات مقرر در هنگا ارتکا جر محک و
نخواهد شد».
معالوصف ،مقاله واضر سعی دارد در چارچو توجه به آموزه های فوز و با تح یل جایگاه و ساختار
اصل تفلیر به نفع متهح 1به نقد و بررسی بخشنامه ابمغی از سوی دادستان کل کشور بپ ردازد ک ه
عممم موجب تعرض و بی توجهی آشکار به وریح و م زومات این اص ل وق وز بش ری و ت اریخی در
ق مرو ن ا وقوقی کنونی جمهوری اسممی ایران گشته است.
 -1مبانی و پیشینه فقهی
عطف به ما سبق نشدن و آثار و نتایج واصل از آن دارای سوابق و ملتندات فقهی مل ح و بیش مار
است .از یکسو ،از ن ر پیشینه فقهی قاعده « قبح عقا بم بیان» و آیه  15س وره اس راء 2و آی ات
متعدد دیگری داللت بر پذیرش اصل عطف به ما سبق نشدن ق وانین در ق م رو فق ه امامی ه دارن د.
خداوند در این آیه به صراوت م یفرماین د « :م ن ت ا رس و و راهنم ایی ب رای ه دایت بن دگانح
نفرستاد  ،کلی را عذا نخواهح کرد» .همچنین قاعده فقهی جبّ 3نیز ناظر به عطف به م ا س بق
نشدن قوانین است .جبّ در لغت به معنای قطع کردن ،بریدن و یا ترك کردن است .مطابق ب ا ای ن
قاعده بعد از تشرف کفار به دین مبین اسم هر آنچه که در زمان کفر از سوی آنان س ر زده اس ت،
از گردنشان برداشته می شود .بدین معنی است که اسم دوران کافر بودن شخص را به دوران بع د
از مل مان شدن او وصل نمی کند ،ب که قطع کرده و در ن ر نمی گیرد و مورد رومت و ر فت ق رار
می دهد .به عموه در رابطه با بارزترین استثناء وارده بر اصل عطف به ما سبق نشدن ق وانین یعن ی
قاعده « تفلیر به نفع متهح» نیز در منابع فقهی می توان ریشه هایی و نمونه هایی ک اربردی را ب ه
وضو ممو ه کرد .از آن جم ه می توان به قاعده « دفع ضرر محتمل» اشاره کرد که مطابق با آن
عقل بر قبح عقا بم بیان و ضرر محتمل وکح می نماید .ضرر ممکن است م نون ی ا محتم ل ی ا

Interpretation in favor of the accused.

2

و ما کنا معذبین وتی نبع رسو .
3
االسم یجب ما قب ه.

5
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موهو باشد و همان گونه که عقل در مورد ضرر م نون و مشکوك وکح بر دفع ضرر م ی ده د ،در
مورد ضرر اوتمالی نیز می بایلت از ورود ضرر ج وگیری کرد .لذا نه تنها ب ین مل مانان ب ک ه در
بین عقمی عالح قاعده دفع ضرر محتمل امر مل می و الز ت قی می شود .بدیهی اس ت ب ا تمل ک
به این قاعده در وقوز جزا از بروز ضرر که همان اعما مج ازات مض اعف نل بت ب ه م تهح اس ت
اجتن ا م ی ش ود( .والی ی )249 ،1386 ،همچن ین مط ابق ب ا قاع ده « ممزم ه» ک ه در قال ب
عبارت«ک ما وکح به العقل وکح به الشرع و ک ما وکح به الشرع وکح به العقل» بیان می ش ود ب ر
این امر داللت می گردد که هر کجا عقل یک مص حت یا مفل ده را کش ف کن د م ی بایل ت از راه
استدال از ع ت به مع و وکح کرد و بر این اعتقاد بود که شرع نیز همان مفلده یا مص حت را می
پذیرد( .جعفری لنگرودی )516 ،13۷8 ،پر واضح است در فرض بخشنامه موضوع بح نی ز وک ح
عقل داللت بر این امر دارد که جزای نقدی با نر جدید مشمو محکومین س ابق نی ز گ ردد .زی را
دلیل منطقی و عق ی برای ارجح دانلتن و محاسبه جزای نقدی با نر باالتر برای متهمینی ک ه در
زمان مرخر مرتکب بزه شده اند نلبت به متهمینی که جدیدام مرتکب ب زه ش ده ان د وج ود ن دارد.
همچنین در قاعده «الضرر» 1که ودیثی نبوی است ورود ضرر اعح از مالی ،ج انی و ویثیت ی نف ی
شده است .و همچنین قاعده « لطف» دلیل دیگری بر اثبات تفلیر به نفع متهح به عنوان استثنایی
بر قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی است .مبنای قاعده لط ف در واق ع عن ایتی اس ت از
سوی خدا ،که به سبب آن مک ف به اطاعت نزدیک می گردد و از گناه دور میشود؛ بی آن ک ه ای ن
لطف ،تأثیری در قدرت مک ف داشته باشد و یا او را مجبور و فاقد اراده کند .بیشتر متک مان امامی ه
با پذیرش این قاعده از آن در اثبات عق ی بلیاری از اعتقادات اسممی مانن د ل زو تش ریع تک الیف
دینی ،لزو ارسا پیامبران ،لزو تعیین و نصب اما و غی ره به ره ب ردهان د( .والی ی-25۷ ،1386 ،
)256
قاعده فقهی دیگری که در تحکیح تفلیر به نفع متهح مورد اس تناد ق رار م ی گی رد قاع ده « درء»
است .اصوالم شک در دو مقا قابل تصور است :نخلت شک در اراده قانونگذاری و دو شک در اثبات
جر  .در با شک در اثبات جر  ،باید گفت هرگاه ادله اتهامی بزه کفایت ننمای د و ی ا دلی ی ع ی ه
متهح موجود نباشد و نتوان متهح را محکو کرد ،باید قائل به صدور وکح بر برائت شد .ب ه عب ارتی
در چنین مواقعی شک ملاوی با عد اثبات جر و به نفع متهح خواهد بود .اما در خصوص شک در
اراده قانونگذار هرچند مقنن هنگا تن یح قوانین می کوشد تا قوانینی را وضع نماید ک ه از هرگون ه
ابها  ،اجما و اشکا خالی باشد ،اما با این وجود غالبام قدرت پیشبینی تمامی موارد مرثر در ش کل
1

ال ضرر و ال ضرار فی االسم .
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گیری جر را ندارد و از تصویب قوانین جامع و مانع ناتوان است .ل ذا قض ات در هنگ ا مواجه ه ب ا
چنین وضعیتی سعی می کنند تا با تملک به تفلیر قوانین به قصد واقعی و غرض اص ی مقنن پ ی
ببرند ،اما نباید این نکته را فراموش کرد که در ابتدا نمیتوان شک در اراده قانونگذار را به نفع متهح
تفلیر کنند ،ب که باید اهتما ورزید تا اراده اص ی قانونگذار را کشف نموده و هرگاه ع یرغح جه د و
کوشش در تفلیر رسیدن به نیت قانونگذار میلر نگردید ،آن وقت می باید ش ک را ب ه نف ع م تهح
تفلیر کرد .لذا به ن ر می رسد مقتضای هر یک از قواعد الضرر ،ج ب ،لط ف و درء ب ر ای ن س یاز
است که مجازات متهمینی که سابقام مرتکب بزه شده اند با قوانین جدید اخف اعما گردد تا ب دین
سان از ورود ضرر و مجازات مضاعف و غیرضرور اجتنا شود.
 -2مصادیق قاعده عدم عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی
در تقلیحبندی قوانین کیفری به شک ی و ماهوی اصل بر این است که قوانین شک ی کیفری عط ف
به ما سبق می شوند مگر این که قانون سابق شک ی وق مکتلبی را برای فرد ایج اد نم وده باش د.
دلیل آن تأمین بهتر وقوز و آزادی های فردی است و این که این دسته از قوانین ارتباطی با ج ر
و مجازات ندارد .اما در قوانین جزایی ماهوی همچون قوانین مربوط به کیفیات مخففه وع ل تبرئ ه
کننده در تع یق اجرای مجازات چون ق مرو قاعده موصوف به وفظ ن ا اجتماع و ت أمین ه ر چ ه
بیشتر آسایش جامعه مرتبط است اص ل ب ر ع د عط ف ای ن دس ته از ق وانین ب ه گذش ته اس ت.
(آخوندی )58 ،1380 ،بدیهی است موضوع بح این نوشتار که نحوه محاسبه جزای نقدی و تغیی ر
میزان مجازات است نیز از زمره قوانین ماهوی است .اما همچن ان ک ه در چگ ونگی تفل یر ق وانین
کیفری میان قوانین کیفری ماهوی و شک ی تفاوت وجود دارد ،در خص وص رعای ت ای ن قاع ده در
وقوز کیفری نیز می بایلت میان ماهوی بودن یا ش ک ی ب ودن آن قائ ل ب ه تمیی ز ش د .ق وانین
ماهیتی که اصوالم داللت بر تشریح و توصیف رفتار مجرمانه و وکح در با مق دار و ن وع مج ازات و
تخفیف و تشدید و تع یق و تبدیل مجازات و امثالهح هلتند عطف به ما سبق نمی شوند( .اردبی ی،
 )230 ،1393در والی که در قوانین شک ی وضعیت برعکس است و اصل بر « عط ف ب ه م ا س بق
شدن قوانین کیفری شک ی» می باشد مگر که قانون جدید بر خمف وقوز مکتلبه افراد باشد و ی ا
خود قانون گذار تصریح کرده باشد که به گذشته عطف نشود.
اما وتی قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی از سوی قانونگذار کش ورمان و مط ابق
با منطوز ماده  10قانون مجازات اسممی به صورت کامل پذیرفته نش ده و در م واردی ای ن قاع ده
تخصیص خورده است .این موارد عبارتند از ،نخلت ،اگر عم ی در گذشته جر بوده ولی به موج ب
7
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قانون الوق جر شناخته نشود .در این والت وکح قطعی اجرا نمی گردد و قانون به گذشته تلری
پیدا می کند .دو  ،اگر مجازات بزه به موجب قانون الوق تخفیف یابد محکو ع یه مشمو مجازات
جدید اخف می شود .سو  ،اگر مجازات جرمی به موجب قانون جدید به اقدامات ت أمینی و تربیت ی
تبدیل گردد یا به هر جهت به نفع متهح باشد بدیهی اس ت راج ع ب ه محک ومین س ابق نی ز فق ط
اقدامات تأمینی یا مجازاتی که به نفع متهح است قابل اعما می باشد .و والت چهار  ،زمانی اس ت
خود مقنن تصریح به عطف شدن قانون به گذشته نموده باشد .بنابراین در یک تقل یح بن دی ک ی
می توان استثنائات وارده بر قاعده عطف به ماسبق نش دن ق وانین کیف ری م اهوی را در م اده 10
قانون مجازات اسممی را در سه دسته طبقه بندی کرد:
 -1-2قوانین شرعی
با مداقه در صدر ماده  10شاید به ن ر برسد که قانونگذار رعایت قاعده عط ف ب ه م ا س بق نش دن
قوانین کیفری ماهوی و استثنائات آن صرفام در خصوص مقررات و ن امات دولتی پذیرفته است .ل ذا
نمی توان آن را به موارد دیگر تلری و تعمیح داد و می بایلت با وودت ممك از م اده  220ق انون
مجازات اسممی که اذعان می دارد؛ « در مورد ودودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل
یکصد و شصت و هفتح قانون اساسی جمهوری اسممی ایران عم ل م ی ش ود» در م ورد چگ ونگی
عطف به ما سبق شدن قواعد مربوط به ودود و قصاص می بایلت به اصو و قواع د خ اص ش رعی
مصروه در فقه مراجعه کرد .زیرا قوانین و اوکا شرعی (ودود ،قصاص و دیات) همواره عطف به ما
سبق می شوند و آنچه که به ذهن متبادر می شود آن است که قانونگذار با قید عبارت « مق ررات و
ن امات دولتی مجازات و اقدا تأمینی و تربیتی» قصد داشته است جرایح ملتوجب مج ازات ه ای
ود ،قصاص و دیات که از آنها تحت عنوان قوانین شرعی یاد می شود را از ق مرو قاعده عطف به ما
سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی خارج سازد و فقط مجازات های تعزیری را مشمو قاع ده مزب ور
ت قی نماید .دلیل این قاعده ر ی وودت رویه شماره  45م ور  1365/10/25دی وان ع الی کش ور
است که اذعان می نماید « :ماده  6قانون مجازات اسممی مص و مه ر م اه  1361ک ه مج ازات و
اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جر وضع شده باش د منص رف
از قوانین و اوکا الهی از جم ه راجع به قصاص می باشد که از صدر اسم تشریع شده اند .بنابراین
ر ی شعبه چهاردهح دیوان عالی کشور که ولب درخواست اولیاء د و به وکح آیه شریفه « و لکح
فی القصاص ویات یا اولی األلبا » بر این مبنا قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص می شود» .اما
به ن ر می رسد انصراف قوانین شرعی از قاعده عطف به ما سبق نشدن ق وانی جزای ی و اس تثنائات
آن ،محل تردید جدی بوده و برداشت صحیحی نباشد زیرا بنا بر قواعد فقهی که شر آنه ا گذش ت
8
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در فقه قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و رعای ت اس تثنائات آن م ورد شناس ایی ق رار
گرفته است .با این توضیح که اگر قاعده ایی شرعی در قالب قانون به تصویب رسید و بع د از م دتی
قانون شرعی متفاوتی جایگزین آن شده و مورد تأیید ش ورای نگهب ان ق رار گی رد ،ب ه ش ک ی ک ه
مجازات آن جر نخلت را تخفیف نماید ،بلیار بعید است که نتوان قانون شرعی جدید را به جرایح
سابق بر تصویب آن تلری داده و قاعده تفلیر به نفع متهح را به عنوان استثنائی بر عط ف ب ه م ا
سبق شدن قوانین کیفری شرعی را مجری ندانلت .نمونه و مثا بارز آن بزه ش رعی موض وع م اده
 234قانون مجازات اسممی درخصوص ود لواط است که اذعان می دارد؛ و د ل واط ب رای فاع ل،
درصورت عنف ،اکراه یا دارا بودن شرایط اوصان ،اعدا و در غیر این صورت صد ضربه شمز اس ت.
ود لواط برای مفعو در هر صورت (وجود یا عد اوصان) اعدا است .وا فرض کنید متهم ی در
زمان واکمیت قانون سابق مجازات اس ممی ب ه اته ا فاع ل ب ودن در ل واط دخولی(ب دون وج ود
شرایطی همانند عنف ،اکراه و اوصان) به مجازات اعدا محکو شده است و و ا طب ق م اده 234
قانون جدید مجازات اسممی مجازات وی به شروی که گذشت تخفیف یافته و فق ط یکص د ض ربه
شمز می بایلت تحمل کند .بدیهی است اوالم با تملک به قاع ده تفل یر ب ه نف ع م تهح مج ازات
شرعی جدید که اخف است عطف به ما سبق می گردد چون به نفع متهح است .ثانیام تفلیر به نف ع
متهح نیز ایجا می کند در این گونه موارد مجازات اخف اجرا شود ،چرا که و داقل در ای ن م ورد،
قاعده درء و شبهه در اجرای مجازات اشد سابق در وق محکو ع یه متصور است .پس بدیهی اس ت
در مواردی که یک قانون شرعی جایگزین یک قانون شرعی دیگر می گردد و ق انون ش رعی الو ق،
شرایط ملاعدتری نلبت به قانون شرعی سابق داراست ،در اعما و اجرای آن هیچ گونه مح وریت
شرعی وجود نخواهد داشت و این تفلیر با اقتضائات قواعد کیفری و فقه پویای امامی ه نی ز س ازگار
می باشد.
 -2-2قوانین ارفاقی
قوانین ارفاقی به آن دسته مقررات و قوانینی گفته می شود که به نوعی به نفع م تهح هل تند و در
سه والت قانون اخف ت قی می شود .نخلت قوانینی که مجازات جرمی را کاهش می دهند و ممك
تشخیص خفیف تر بودن مجازات ،بررسی نوع مجازات است .مثمم خفیف بودن جزای نق دی نل بت
به وبس و یا در ن ر گرفتن وداقل و وداکثر مدت محکومیت در مجازات وبس یا میزان مب غ در
مجازات های مالی ممك در ارزیابی این کاهش مجازات است .دو قانون جر زداست که به معن ای
زدودن وصف مجرمانه از جر یا بیرون بردن رفتار از ق مرو قانون جزاست .و سو قانون مل اعد ب ه
وا متهح است که مفهومی گلترده دارد و شامل قوانینی می شود که اسبا اباوه ،مع اذیر مع اف
9

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،2شماره  ،1ایپپی  ،2بهار 1400
شماره مجوز ااشتنر87019 :

www.jhvmn.ir
ISSN: 2783-1329

کننده ،تق یل یا وذف کیفیات مشدده ،تبدیل مجازات های تبعی به تکمی ی ی ا اق دامات ت أمینی و
تربیتی و یا وتی تبدیل بزه غیرقابل گذشت به قابل گذشت و هرگونه نهاد تخفیف دهنده می باشد.
در تمامی این موارد مجازات های الوق نلبت به جرایح سابق تلری پیدا می کنند ،زیرا این قوانین
به نفع و ملاعد به وا متهح می باشند .به مجموع این قوانین سه گانه قوانین ارفاقی گفته میشود.
(برهانی و الها )94 ،1395 ،
 -3-2قوانین تفسیری
قوانین تفلیری نیز صرفام در مقا روشن کردن معنای قانون تصویب شده سابق می باشند ،نه ایج اد
قاعده وقوقی جدید .به عبارتی قانونگذار در مقا تفلیر قانونی برای رفع ابهامات ق وانین و مق ررات
با مصوبات جدید مبادرت به تفلیر آنها می نمایند .اثر قوانین تفلیری از ت اریخ الز اإلج را ش دن
قانون اص ی است( .گ دوزیان )۷5 ،1386 ،ام ا بای د توج ه داش ت ای ن اس تدال در ص ورتی قاب ل
پذیرش است که قانون تفلیری ،صرفام به ابها زدایی از قانون پرداخته باشد .به عن وان نمون ه م اده
 45تفلیری قانون مرتکبین قاچاز ،ماده مزبور را تفلیر نموده و دامنه شمو آن به اعما و اوکا
قبل از تصویب نیز ملری خواهد بود ،1زیرا این ماده واوده تفلیری با هدف محدود سازی مج ازات
اعدا بوده و عطف به ما سبق نیز می گردد .بدیهی است اگر قوانین تفلیری ،به بهانه تفل یر اق دا
به توسعه ق مرو قانون نموده و موارد و ملائل جدیدی را مورد وکح قرار دهند ،به ن ر می رسد باید
آن را مغایر با اصل قانونی بودن جر و مجازات ت قی کرده و در تلری آن به گذش ته تردی د نم ود.
البته به ن ر می رسد پذیرش این امر با توجه به اصو مل ح جزایی قابل نق د م ی باش د ،چ را ک ه
وقتی قانونی تفلیر می گردد که دارای شبهه و ابها بوده و به همین جهت قانونگذار تمش می کند
با تفلیر از آن ابها زدایی کند ،وا اگر این قانون عطف به ما سبق گردد با قاعده درء که در م واد
 120و  121قانون مجازات اسممی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است ،در تعارض خواهد ب ود.
در خصوص چگونگی اعما این قاعده در قوانین شک ی باید توجه داشت بر خ مف ق وانین کیف ری
ماهوی همانند قانون مجازات اسممی که در آنها اصل بر عطف به ما سبق نشدن می باش د مگ ر آن
که به نفع متهح باشد؛ در قوانین کیفری شک ی همچون قانون آیین دادرسی کیفری ،اصل بر عط ف
به ما سبق شدن می باشند مگر آن که با وقوز مکتلبه متهح و ی ا محک و ع ی ه متع ارض باش د.
عطف به ما سبق شدن قوانینی کیفری شک ی در این است که فرض بر آن است قانون شک ی الو ق
به شکل مناسب تری نلبت به قانون شک ی سابق می تواند عدالت را اجرا نماید .در و ا واض ر در

1

قانون الحاز یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصو .1396/0۷/12
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ماده  11قانون مجازات اسممی قاعده عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری شک ی و به تعبیر دقیق
تر اثر فوری قانون به وضو پذیرفته شده است .نکته قابل توجه دیگر آن است که قاعده عطف به ما
سبق نشدن قوانین جزایی و استثنائات آن مشمو اوکا و موضوعاتی که عم یات اج رای آنه ا ب ه
نحو کامل اجرا و اعما شده است ،نمی شود .در این راستا شورای نگهب ان ط ی ن ری ه ای ی اع م
نموده است؛ « تفلیر از زمان بیان مراد مقنن در ک یه موارد الز اإلجرا است .ب ا ای ن قی د ک ه ب ه
موارد مختومه تلری نمی یابد .بنابراین چنان که تا هنگا الز اإلجرا شدن تفلیر قانون ،موض وعی
1
مختومه نشده باشد باید مطابق ن ریه تفلیری مزبور اقدا گردد».
 -3نقد و بررسی رویکرد اصالحی مقنن در ارتباط با ماده  28قانون مجازات اسالمی
قانونگذار کشورمان در ماده  28قانون مجازات اس ممی جدی د مص و  1392و متعاقب ام در م اده 5
قانون کاهش مجازات وبس  1399 /02/23با اصم ماده مزبور ب ا رویک ردی مناس ب و در جه ت
ج وگیری از بی اثر شدن مجازات های جزای نقدی و با توج ه ب ه اف زایش ن ر ت ور و در جه ت
هملان سازی میزان جزای نقدی مجازات ها و به روزرسانی آن در اجرای اصل  138قانون اساس ی
که صمویت وضع آییننامه و تصویبنامهها را به دولت اعطا نموده ،2اجازه افزایش جزای نق دی در
قانون مجازات اسممی را توسط هیأت وزیران اعط ا نم وده اس ت .در اص مویه ای ن م اده از ق انون
مجازات اسممی در سا  1399مقرر شده است« :ک یه مبالغ مذکور در این قانون و سایر ق وانین از
تاریخ تصویب آنها در مورد تما جرایح و تخ فات از جم ه مجازات های نقدی به تناسب ن ر ت ور
اعم شده به وسی ه بانک مرکزی هر سه سا یکبار به پیشنهاد وزیر دادگل تری و تص ویب هی أت
وزیران تعدیل و در مورد اوکامی که بعد از آن صادر می شود الز اإلجرا م ی گ ردد» 3.متعاقب ام در
1

ن ریه تفلیری مور .13۷9/11/21
2
در همین راستا شورای نگهبان در پاسخ استعممی از ناویه ریاست جمه وری در  13۷6/03/0۷ک ه در م ورد تفل یر
قوانین شده ،همین رویکرد را پذیرفته و ن ریه تفلیری خود را بدین شر اعم کرده است -1« :مقصود از تفلیر ،بی ان
مراد مقنّن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابها قانون نیلت ،تفلیر ،ت قی نمیشود -2 .تفل یر
از زمان بیان مراد مقنّن در ک یه موارد الز اإلجرا است؛ بن ابراین در م واردی ک ه مرب وط ب ه گذش ته اس ت و مجری ان
برداشت دیگری از قانون داشتهاند و آن را به مرو ه اجرا گذاشتهان د تفل یر ق انون ب ه م وارد مختوم ه م ذکور ،تل رّی
نمییابد».
3
در ماده  2۷قانون مجازات اسممی هر روز بازداشت معاد سیصد هزار ریا تعیین شده بود و سپس هیأت وزی ران در
ج له  1395/08/16به پیشنهاد شماره  1۷0۷9مور  1395/08/01وزارت دادگل تری و ب ه اس تناد م اده  28ق انون
مجازات اسممی تصویب کرد « :مب غ مجازات نقدی بد از وبس ،مندرج در ماده  2۷ق انون مج ازات اس ممی از مب غ
سیصد هزار ( )300.000ریا به مب غ چهارصد هزار ( )400.000ریا تعدیل میشود».

11

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،2شماره  ،1ایپپی  ،2بهار 1400
شماره مجوز ااشتنر87019 :

www.jhvmn.ir
ISSN: 2783-1329

اجرای ماده و در اولین تصویب نامه هیأت وزیران در سا  1395مب غ جزای نقدی روزانه از سیص د
هزار ریا به چهارصد هزار ریا افزایش یاف ت و در ادام ه در س ا  1398مج ددام ای ن مب غ ط ی
تصویب نامه دیگری از سوی مرجع موصوف افزایش یافت .این مصوبه چنین مقرر کرده است؛« مب غ
جزای نقدی بد از وبس ،مندرج در ماده  2۷قانون مجازات اسممی مصو  1392و مب غ ری الی
مندرج در بند ( ) ماده ( )529قانون آیین دادرس ی کیف ری مص و  1392و تبص ره ( )1آن ،ب ه
ترتیب از مب غ چهارصد هزار ( )400000ریا و سیصد هزار ری ا ( )300000ری ا ب ه مب غ ی ک
می یون( )1000000ریا تعدیل می شود».
با نگاهی اجمالی به منطوز ماده  28قانون مجازات اسممی و تصویب نامه مزبور به ن ر می رسد که
این شمو افزایش فقط نلبت به اوکامی است که بعد از ت اریخ مص وبه مزب ور ص ادر و الز اإلج را
شده اند .لیکن می توان فرضی دیگری را که موضوع بح اص ی این نوشتار است ،مدن ر ق رار داد و
آن زمانی است که متهمی در زمان واکمیت تصویب نامه سابق ( )1395محکو به پرداخت ج زای
نقدی شده است و ر ی نیز در مورد وی قطعی گردیده است و می بایلت به ازای ه ر روز چهارص د
هزار ریا از کل جزای نقدی وی به ازای هر روز بازداشتش کل ر ش ود ول ی ه ح اکن ون ک ه ر ی
محکومیت وی به اجرای اوکا کیفری ارسا گردیده است مب غ جزای نقدی با صدور تصویب نام ه
جدید هیأت وزیران ( )1398به یک می یون ریا افزایش یافته است .وا این سرا مطر می شود
که محاسبه جزای نقدی چنین محکومی ب ه چ ه نح و اس ت ب ه عب ارتی آی ا م ی بایل ت چ ون
محکومیت و بازداشت متهح در زمان واکمیت تصویب نامه سابق بوده است برای ه ر روز بازداش ت
وی چهارصد هزار ریا را محاسبه کرد یا این که مج ازات وی را مش مو ن ر جدی د مص روه در
تصویب نامه اخیر هیأت وزیران دانلت و برای هر روز بازداشت یک می یون ریا را باید ممك ق رار
داد در پاسخ به این سرا دو رویه متضاد در بین محاکح و اجراهای کیفری ج اری ش ده اس ت .در
رویه نخلت که اق یت را شامل می شوند با تملک ب ه قاع ده تفل یر ب ه نف ع م تهح مب ادرت ب ه
اوتلا جزای نقدی به ازای هر روز بازداشت به مب غ یک می یون ریا در همه موارد می شود ول و
این که وکح صادره قبل از تاریخ تصویب نامه اخیر ( )1398باشد .این تفل یر ب ا اس تثنائات اص ل
عطف به ما سبق شدن قوانین جزایی به خصوص قاعده تفلیر به نفع متهح و اصو مل ح وق وقی
که در قانون اساسی و قانون مجازات اسممی به شر صدرالذکر بیان شد در تطابق است .به عب ارتی
دیگر در این تفلیر قانون ملاعد به وا متهح عطف به ما س بق م ی گ ردد .ب ه عن وان نمون ه در
پرونده کمسه شماره  9900115مطرووه در شعبه او اجرای اوکا دادسرای اراك ،محک و ع ی ه
آقای  -ر در رابطه با ارتکا بزه ایراد جر عمدی با چاقو در جنبه عمومی بزه طی دادنام ه م ور
 1398/11/30از سوی شعبه  103دادگاه کیفری دو شهرستان اراك با توجه به اعم رضایت شاکی
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خصوصی محکو به پرداخت جزای نقدی به مب غ بیلت می یون ریا ش ده اس ت ک ه در ادام ه ب ا
دستور مور  1399/06/19معاون دادستان محتر دادسرای اراك در اج رای اوک ا کیف ری ،ک ل
جزای نقدی مربوط به محکو ع یه موصوف هرچند که وکح محکومیت م تهح قب ل از الز اإلج را
شدن تصویب نامه جدید هیأت وزیران صادر شده با تملک به قاعده تفلیر به نفع م تهح و ب ا ن ر
تصویب نامه جدید هیأت وزیران یعنی به ازای هر روز بازداش ت ی ک می ی ون ری ا ج زای نق دی
محاسبه شده است .اما در تفلیر دو که اکثر قض ات اجراه ای اوک ا کیف ری از آن تبعی ت م ی
نمایند جزای نقدی محکو ع یه تا زمان روز قبل از ابم تصویب نامه جدید به نر چهارص د ه زار
ریا و از آن زمان به بعد با نر جدید یعنی یک می یون ریا محاسبه می گردد .نمونه ای ی از ای ن
استدال را می توان در پرونده نیابتی در شعبه پنجح اجرای اوکا کیفری دادسرای اراك به شماره
کمسه  9۷0596ممو ه نمود که ط ی آن محک و ع ی ه بن ا آق ای ج -ط ی دادنام ه ش ماره
 930—1148مور  1393/09/18از سوی شعبه محتر  23دادگاه تجدید ن ر اس تان ته ران از
بابت ارتکا بزه فروش ما غیر در وکح کمهبرداری به تحمل یک سا و بس و اس ترداد م ا و
جزای نقدی معاد ما مورد ربایش به مب غ یک می یارد و هفتصد می یون ریا محک و گردی ده و
متعاقبام اجرای وکح با ج ب محکو ع یه آغاز گردیده که درخص وص محاس به ج زای نق دی وی و
طی مرقومه شماره  ،139۷/0۷/02—5650دادیار محتر شعبه پنجح اجرای اوکا مرق و داش ته
اند از زمان شروع محکومیت محکو ع یه تا تاریخ  1398/11/26ایا بازداش ت وی مط ا ب ا ن ر
سابق و به ازای هر روز چهارصد هزار ریا و از آن تاریخ به بعد مطابق با مفاد تص ویب نام ه جدی د
هیأت وزیران و به ازای هر روز بازداشت یک می یون ریا محاسبه گردد .اما به ن ر م ی رس د ای ن
دستور با قاعده تفلیر به نفع متهح که یکی از استثنائات اصل عط ف ب ه م ا س بق نش دن ق وانین
جزایی است در تعارض کامل می باشد و همچنان این تعارض در اجرای اوکا های کیفری کماکان
وجود دارد .هرچند بخشنامه ایی از سوی دادستان محتر کل کشور صادر گردی ده و موض وع را ب ا
تأیید روش اخیر تا ودودی روشن نموده است.
 -4بازخوانی و نقد بخشنامه دادستان کل کشور در ارتباط با روش محاسبه جزای نقدی
 -1-4بیان متن بخشنامه
در راستای رفع تعارضات در چگونگی محاسبه جزای نقدی و نحوه اعم ا دو تص ویب نام ه هی أت
وزیران در سا های  1395و  1398نهایتام دادستان محتر کل کشور در جهت ایجاد وو دت روی ه
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در دادسراهای سراسر کشور بخشنامهایی به شمارۀ  9000/11261/1399/140مور 1399/03/18
را صادر کرده اند که واوی این مضمون ک ی است:
« از آنجا که در واودهای اجرای اوکا کیفری دادسراها درخصوص نح وه اعم ا م اده  2۷ق انون
مجازات اسممی مصو  1392و نحوه محاسبه وبس بد از جزای نقدی موضوع مصوبه ش ماره ت
ه 1501۷9/5۷0۷5مور  1398/11/26هیأت وزیران ،نلبت به اوکامی که پیش از مصوبه م ذکور
صادر گردیده ،اختمف رویه وجود دارد .لذا جمع بین مواد  2۷و  28قانون یاد ش ده و بن د م اده
 529قانون آیین دادرسی کیف ری اقتض ا دارد ک ه م مك در محاس به مب غ باب ت ه ر ش بانه روز
بازداشت ،زمان اجرای وبس باشد .ع یهذا مقتضی است نلبت به اوکا جزای نقدی که اجرای آنها
قبل از مصوبه جدید هیأت وزیران شروع شده تا تاریخ تصویب مصوبه م ذکور باب ت ه ر ش بانه روز
بازداشت معاد چهارصد هزار ریا و از زمان تصویب آن هر ش بانه روز مع اد ی ک می ی ون ری ا
محاسبه گردد و در مورد اوکا جزای نقدی که اجرای آنها پس از تص ویب مص وبه هی أت وزی ران
شروع شده ،به ازای هر شبانه روز بازداشت یک می یون ریا از جزای نقدی کلر شود».
 -2-4نقد و بررسی بخشنامه در افق تالش برای صیانت از حقوق متهمان
ظاهر و ادبیات غیر اصولی این بخشنامه آنقدر آشکار است که تعارض و تقاب ل آن ب ا اص و مل ح
وقوقی و خصوصام اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزای ی و آث ار و نت ایج آن ب ه وض و قاب ل
مشاهده می باشد .در شرایط کنونی غالبام قضات شاغل در دادسراها با تملک ب ه ای ن بخش نامه در
مورد نحوه محاسبه جزای نقدی برخمف قاعده تفلیر به نفع متهح مبادرت به محاسبه جزای نقدی
با دو نر متفاوت در دو زمان قبل از تاریخ تصویب نام ه (چهارص د ه زار ری ا ) و بع د از آن (ی ک
می یون ریا ) در پرونده های اجرایی می نمایند .به هر روی بنا بر آنچه گذشت ممو ه م ی ش ود
اگر قانون جدیدی بعضی از جرائح سابق را دیگر جر نشناسد و یا کیفیات مخففه و موارد تع یق ی ا
تخفیف را توسعه دهد قانون جدید نلبت به جرائح گذشته که قبل از تصویب قانون واقع شده است
قاب یت اجرا دارد .به عبارتی در فرض اخیر اگر قانونی به تصویب برسد که اخف به وا م تهح باش د
چه مجازات را کاهش دهد و چه آن که به نحو دیگری همانند اوتلا جزای روزانه به ن ر جدی د
التصویب که افزایش آن باع کاهش مجازات وبس روزانه محکو ع یه شود چ ون اخ ف ب ه و ا
متهح باشد می بایلت قانون جدید عطف به ما سبق گردد .به ه ر روی ب ه ن ر م ی رس د در ای ن
رابطه می توان موضوع را مشمو اصل  1۷0قانون اساسی دانل ت ک ه اذع ان م ی دارد « :قض ات
دادگاهها مک فاند از اجرای تصویب نامهها و آییننامههای دولتی ک ه مخ الف ب ا ق وانین و مق ررات
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اسممی یا خارج از ودود اختیارات قوه مجریه است خ ودداری کنن د و ه ر ک س م یتوان د ابط ا
اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند» .اما ایراد اساسی در استناد به این اصل ق انون
اساسی آن است که اختیار قضات در عد اجرای آیین نامه ها و تصویب نامه در این اصل در ویط ه
مصوبات دولت (قوه مجریه) است و بخشنامه های مقامات ارشد قوه قضائیه را شامل نمی ش ود .ام ا
اصل دیگری از قانون اساسی که قضات می توانند به آن در ای ن رابط ه تمل ک جوین د ،اص ل ۷3
قانون اساسی است که اذعان می دارد « :شر و تفلیر قوانین عادی در ص مویت مج س ش ورای
اسممی است .مفاد این اصل مانع از تفلیری که دادرسان در مقا تمیز و ق از ق وانین م ی کنن د
نیلت» .شاید بتوان در ن ری مخالف بر این اعتقاد بود که موضوع ملأله متنازع فیه بخشنامه است
و نه قانون ،لذا مورد با متن این اصل از قانون اساسی همخوانی ندارد ،زیرا فرض این ملأله در مورد
تفلیر قانون نیلت ب که اجرای بخشنامه مقامات باالدستی قوه قضائیه است .پس نمی توان به اصل
مزبور از قانون اساسی تملک جلت .اما در پاسخ باید اذعان کرد مفهو قانون در این اص ل را بای د
در معنای عا آن تفلیر کرد و یا این که از قیاس اولویت اس تفاده کن یح و در ای ن ص ورت تفل یر
قانون به طریق اولی شامل ک یه بخشنامه ها می شود و بخشنامه های مقامات قضایی نیز در ویط ه
تفاسیر قضات قرار می گیرند .اما هیچ یک از این راه ول ها ق اطع و ب ی اش کا نیل ت و بهت رین
گزینه اصم این بخشنامه است زیرا بر خمف اصو مل ح وقوقی و قواعد فقهی و ش رعی و وت ی
1
قانون موضوعه است و انت ار ابطا آن از دیوان عدالت اداری دور ذهن نیلت.

1

ماده  12قانون دیوان عدالت اداری مصو  1392/03/25اذعان می دارد« :ودود ص مویت و وظ ایف هی أت عم ومی
دیوان به شر زیر است:
 -1رسیدگی به شکایات ،ت مات و اعتراضات اشخاص وقیقی یا وقوقی از آییننامهها و سایر ن امات و مقررات دولت ی
و شهرداریها و مرسلات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به ع ت مغایرت با ش رع ی ا ق انون و ی ا ع د
صمویت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخ ف در اجرای قوانین و مق ررات ی ا خ ودداری از انج ا
وظایفی که موجب تضییع وقوز اشخاص میشود.
 -2صدور ر ی وودت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
 -3صدور ر ی ایجاد رویه که در موضوع واود ،آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره -رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفام آیین نامه ها ،بخشنامه ها و تص میمات رئ یس ق وه قض ائیه و
مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مص حت ن ا  ،مج س خبرگ ان و ش ورای ع الی امنی ت م ی از
شمو این ماده خارج است».
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نتیجه گیری
در بلتر ن ا وقوز کیفری بشر مدار اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی جایگ اهی ممت از
یافته و مفید این معناست که چنانچه قانونی از تصویب بگذرد نلبت به جرائمی که تا زمان تصویب
قانون و ما قبل آن واقع شود ،مرثر نخواهد بود .اما اگر قانون جدید واوی کیفیات مخففه باشد یا به
هر نحوی مجازات را کاهش دهد یا به نفع م تهح قاب ل تفل یر باش د همانن د تص ویب نام ه م ور
 1398/11/26هیأت وزیران ،که اجرای آن نلبت به ک یه محکومین با اوتلا جزای نقدی روزان ه
به نر جدیدالتصویب کاهش تحمل مجازات وبس متهمین را در پی خواهد داشت .لذا می بایل ت
در چنین مواردی بی شک قانون جدید را با تملک به قاعده تفلیر به نفع متهح عطف به م ا س بق
نمود .به هر وا مفاد بخشنامه مورخه  1399/03/18دادستان محت ر ک ل کش ور ک ه در تفل یر
تصویب نامه اخیرالذکر صادر شده بر خمف اصو بنیادین وقوز جزا و قوانین موضوعه اس ت ،زی را
شمو بخشنامه را در مورد اوکامی که قبل از تاریخ تصویب نامه هیأت وزیران است ،هرچند که ب ه
نفع متهمین است ،ممنوع کرده است .لذا به ن ر ضروری است در جهت تضمین وقوز افراد جامعه
و به خصوص متهمین محبوس یا محکومین به جزای نقدی نلبت به اصم این بخشنامه و ش مو
نر جدید (یک می یون ریا به ازای چهارصد هزار ریا نلبت به ک یه محکومین چ ه قب ل و چ ه
بعد از تاریخ تصویب نامه هیأت وزیران) با تملک به قاعده تفلیر به نفع متهح اقدا و عطف ب ه م ا
سبق گردد .هرچند ابطا مفاد این بخشنامه نیز از س وی دی وان ع دالت اداری ب ه عن وان راه و ل
بعدی قابل تصور است .زیرا دیوان عدالت اداری به عن وان ی ک مرج ع ن ارتی و ب ا س رعت عم ل
مناسب می تواند نلبت به ابطا چنین بخشنامه ها یا مصوبات مقامات اداری و قضایی اقدا قانونی
را به عمل آورد و تا آن زمان قضات نیز می بایلت در راستای اصل  1۷0ق انون اساس ی نل بت ب ه
عد اجرای بخشنامه موصوف اهتما ورزند.

16

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،2شماره  ،1ایپپی  ،2بهار 1400
شماره مجوز ااشتنر87019 :

www.jhvmn.ir
ISSN: 2783-1329

منابع
 -1قرآن کریح.
 -2آخوندی ،محمود ،)1380( ،آیین دادرسی کیفری ،ویرایش نه ح ،ته ران ،نش ر وزارت فرهن گ و
ارشاد.
 -3اردبی ی ،محمد ع ی ،)1393( ،وقوز جزای عمومی ،ج د  ،1تهران ،نشر میزان.
 -4برهانی ،غممحلین ،الها  ،محلن ،)1395( ،درآمدی بر وق وز ج زای عم ومی ،وی رایش دو ،
تهران ،نشر میزان.
 -5جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،)13۷8( ،ترمینولوژی وقوز ،ویرایش دهح ،ته ران ،نش ر گ نج
دانش.
 -6وائری شاه با  ،ع ی ،)13۷6( ،شر قانون مدنی ،ج د  ،1ویرایش او  ،تهران ،نشر گنج دانش.
 -۷عباسی ،بیژن ،)1390( ،وقوز بشر و آزادی های بنیادین ،ویرایش او  ،تهران ،نشر دادگلتر.
 -8گ دوزیان ،ایرج ،)1386( ،ک یات و مقدمه ع ح وقوز ،ویرایش او  ،تهران ،نشر مجد.
 -9نور بها ،رضا ،)1390( ،وقوز جزای عمومی ،ویرایش سی ا  ،تهران ،نشر گنج دانش.
 -10والیی ،عیلی ،)1386( ،فرهنگ تشریحی اصموات ،ویرایش پنجح ،تهران ،نشر نی.
 -11ویژه ،محمد رضا ،)1396( ،مبانی ن ری و ساختار دول ت وق وقی ،وی رایش دو  ،ته ران ،نش ر
جنگل.
 -12هاشمی ،محمد ،)138۷( ،وقوز اساسی ،ج د  ،2ویرایش هشتح ،تهران ،نشر میزان.
 -13هداوند ،مهدی ،مشهدی ،ع ی ،)1389( ،اصو وق وز اداری ،وی رایش او  ،ته ران ،انتش ارات
خرسندی.

17

www.jhvmn.ir

1400  بهار،2  ایپپی،1  شماره،2  دوره،فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین
87019 :شماره مجوز ااشتنر

ISSN: 2783-1329

A passage on the rule of interpretation in favor of the defendant in light of
the critique of the section on 08/06/2020 of the Prosecutor General's Office
D.r Abolfazl Ameri Shahrabi1

Abstract
The rule of non-retention of criminal law has a special place in the legal system
of the Islamic Republic of Iran as one of the indisputable principles of criminal
law, to the extent that it is explicitly accepted in Article 169 of the Constitution.
In this regard, the legislator in Article 10 of the Islamic Penal Code adopted in
1392, while explaining this rule, has stated its exceptions, including
interpretation in favor of the accused in circumstances where the new law is
more favorable in some ways, has committed a crime. And ordinary Iran, the
Attorney General in order to interpret the resolution dated 26/11/98 by issuing
directives that are contrary to the rule of interpretation in favor of the accused,
instructed the judicial authorities in calculating the fine to execute the fines that
their execution Before the new approval, the Cabinet of Ministers has started to
calculate and calculate the date of approval of the said approval for each day of
detention equal to four hundred thousand Rials and since its approval equal to
one million Rials per day and night. This form of judicial-executive procedure
in the case of fines that began before the approval of the Cabinet passed by
stating the need to impose a deduction of four hundred thousand rials per day of
detention is clearly contrary to the rule of interpretation in favor of the accused
and contrary to the discourse of justice.
keywords: retroactive of criminal law, cash penalty, interpretation for the
benefit of the accused, punishment of the defendant.

1

Deputy Prosecutor of Markazi Province, PhD in History and Theories of Law and
Government. (Corresponding Author)
a_ameri60@yahoo.com

18

