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 One of the most important techniques for legislation is 

to write general Sections in criminal law. The concept 

of general materials is that the provisions of these 

Sections have a general scope and can be extended to 

the general public; Because general Sections are the 

norm and they want to be applied to specific Sections. 

In the Iranian legal system, the Islamic Penal Code 

provides for the first time four types of general 

articles, indicating the attention of the Iranian 

legislature to the discussion of general articles. 

Philosophy and the necessity of predicting general 

articles in criminal law have strong foundations, which 

include the reflection of the general principles of 

criminal law, the community of commonalities, and 

the certainty of certain criteria and the guarantee of 

measured criminal policy. With a critical approach and 

a descriptive-analytical approach, this study looks at 

the writing of the book Generalities and General 

Sections of the four books of the Islamic Penal Code 

adopted in 2013 and examines and analyzes the 

inconsistencies with the basis and requirements of 

generalities and general materials and provides 

appropriate solutions. It deals with this. 
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 و کلیات کتاب به انتقادی رویکردی با مجازات قانون عمومی مواد نگارش روش بر درآمدی

  1392 سال اسالمی مجازات قانون کتاب چهار عمومی مواد
 ( shosseini@um.ac.ir؛فردوسی مشهد دانشگاه) سیدحسین حسینی

 ( am.hajivand@mail.um.ac.ir؛، نویسنده مسئولفردوسی مشهد دانشگاه) وند حاجی امین
  (Selflaw1995@gmail.com رشت؛−دانشگاه گیالن) علی نباتی

 
یدهچک  اطالعات مقاله   
 قمواوی   ر عممومی مموا  وگمار  وویسمی قماوون و گماار قماوون فنون بسیار مهم  از یکی

 تسمری  قابل و  ار  عام قلمرو موا   ای  مفا  که است ای  عمومی موا  مفهوم. است جزایی
  ر خواهنمدممی و هسمنند سازقاعده عمومی موا  زیرا باشد؛می مشابه موار  عموم به وسبت

 بمرا  اسمممی مجمازا  قماوون ایمران  حقوقی وظام  ر. شوود اعمال اخنصاصی موا  مور 
 ایراومی گاارقاوون توجه  هندهوشان که ومو ه بینی پیش عمومی موا  چهارگووه بار وخسنی 

 از کیفمر  قماوون  ر عممومی مموا  بینی پیش ضرور  و فلسفه. است عمومی موا  بحث به
 مشمنرکا  اجنماع کیفر   حقوق کلی اصول اوعکاس که است برخور ار مسنحکمی مباوی

 . است مباوی ای  جمله از سنجیده کیفر  سیاست تضمی  و موازی  منیق  قدر و
 و کلیات  کنما  وگمار  بمه تحلیلمی−توصمیفی رو  با و اونقا   رویکر   با پژوهش ای 

 همایی جلوه و وگریسنه 1392 مصوب ستل اسالمی مجتزا  قتنون کنا  چهار عمومی مواد
 بمرخم  مموار  ایم  کمه کمر ه شناسمایی را عممومی موا  و کلیا  اقنضا  و مبنا با واهمسو

 واهمسمو مموار  ایم . شمو  اصمم  بایمد و اسمت مجمازا  قاوون عمومی موا  وگار  رو 
 تعمد  فمر  بما کیفمر  حقموق کلی اصول پایرفن  اسنثنا عمومی  موا  تعد : از اودعبار 
 بما فصمل مموا  مطابقمت عمدم هما  مجازا  بمو ن قضمایی اصل وقض عمومی  موا  بخش
 .شکلی قاوون با موا  برخی خلط آن  عنوان

  
 12/6/1399: یافتدر  یختار 
 30/9/1399 :یرشپذ یختار 

 
  :یدیواژگان کل

   موا  عمومی
   گاار  قاوون

  قاوون مجازا  اسممی
  اصول کلی حقوق کیفر 

 شناسی رو 
 

 مقاله علمی م پژوهشی
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 مقدمه

 پیوستتگی موجت  بتوانتد بیشتتر هرچه که عاملی وجود ضرورت
 نظتام هتر های بسیار مهت  وظیفهاز . است قانون شود جامعه آحاد

 قواعتدی و اصتول دارای گتذاریقانون. است گذاریقانون حقوقی
 زیربنتایی قواعد و اصول با نباید قانون شوند، رعایت باید که است
 نظتام بتر بایتد قتانون نویستندگان. باشتد تعارض در حقوقی نظام

 بتدن ایت  بر که پیوندی بدانند و باشند داشته احاطه کشور حقوقی
 مستتق  ای قاعده قانون،. دارد ها اندام دیگر در بازتابی چه زنند می

 خود زندگی به دیگر قاعده و اصول صدها خانواده در باید و نیست
 .(104: 1392کاتوزیان، )دهد  ادامه

 و مضتمون بهتتری  و تتری مناست  یتافت  یعنی گذاریقانون
 تتری مناست  و بهتتری  یتافت  یعنی نگاریقانون و قاعده و حک 

 فنتتون تتتری  مه  از یکتتی .(20: 1385 آبتتادی، ده حتتاجی)قالتت  
 جزایی قوانی  در عمومی مواد نگارش نویسی،قانون و گذاریقانون
 عتام قلمرو مواد، ای  مفاد که است ای  عمومی مواد مفهوم. است
 متواد زیرا باشد؛می مشابه موارد عموم به نسبت تسّری قاب  و دارد

 اختصاصتی متواد مورد در خواهندمی و هستند سازقاعده عمومی
  .(Dubber, 2015: 17)شوند  اعمال
 حقتو  کلتی اصتول بته پایبنتدی فرانسته کشور جزایی قوانی  در
 از عمتومی، متواد بخت  در عمتومی مسائ  تری مه  طرح و کیفری
 استت حقتوقی توازن و تعادل نوعی یادآور که است مشهود ابتدا همان

 .(441: 1386 پاشا، صالح)شود  می دیده نیز ناپلئون کد در که
 نخستی  برای اسالمی مجازات قانون نیز ایران حقوقی نظام در

 دهنده نشتان کته استت نموده بینی پی  عمومی مواد چهارگونه بار
 در اینکته اّمتا است؛ عمومی مواد بحث به ایرانی گذارقانون توجه

 یتا استت الزم عمتومی مواد ای  اسالمی مجازات قانون کتاب هر
. پرداختت خواهتد آن به تحقیق ای  که دارد بحث جای خود خیر

 زمینته در فراوانی هایتحقیق اینکه وجود با ایران، حقوقی نظام در
 آمتده عمت  بته اختصاصی کیفری حقو  و عمومی کیفری حقو 

 کیفتری نویستی قانون ف  به توجه زمینه در اندکی هایپژوه  اّما
  1است. درآمده تحریر رشته به

                                                           

ضهههره ح ل هههور    »آبههه    ه مور،هههو .  عنوان مثههه ر.  .ه بههه  هههه       بههه . 1
اهمیت ذاله  قه نون ه »ه ک لوزی ن.  1374. ل بست ن2. ش1. سنامه مفید. «گذا   ق نون

 .ه...  16/6/1377.  هشنب  2104. ش8. سروزنامه سالم. «گذا   فنون ق نون

 تتری مهت  از یکتی بته توجته جهتت در نیتز حاضتر پژوه 
 استت عمتومی متواد بحتث همانا که کیفری نویسی قانون مباحث

 قتوانی  مطالعته بتا امتروزه. است پژوهشی ابتکار و نوآوری دارای
 نوعا   کشورها، که یافت دست نتیجه ای  به توانمی کشورها جزایی
 و کننتتدمتتی بینتتی پی  ختتود جزایتتی قتتوانی  در را عمتتومی متتواد
 برختوردار ایفلسفه از حتما   کیفری، قانون در بخ  ای  بینی پی 
 خواهد پاسخ ذی  های پرس  به راستا همی  در تحقیق ای . است

 :داد
 چیستت  کیفتری قتانون در عمتومی متواد بینی پی  مبنای −

 (بینی پی  ضرورت و فلسفه)

 در عمتومی متواد نگتارش و نویستی کلیات بر انتقاداتی چه −
 است  وارد 1392مصوب سال  اسالمی مجازات قانون

 

 جزایی قوانین در عمومی مواد بینی پیش مبانی .1

 همچتون حقتوقی هتای نظام از بستیاری جزایتی قوانی  در امروزه
شتده  بینتی پی  عمتومی مواد... و ایران افغانستان، فرانسه،آلمان،

 مجتازات قتانون در عمتومی متواد بحتث بته ورود از پی . است
 فلستفه و مبنتا کته استت ضتروری ،1392مصوب ستال  اسالمی

 بحث طورکلی به جزایی قوانی  در عمومی مواد بینیپی  ضرورت
 .شود بررسی و
 
 کیفری حقوق کلی اصول انعکاس .1−1

 اصتول شتودمی مطرح عمومی مواد در که مباحث بسیار مه  از یکی
 و منطقتتی اصتتول از سرشتتار حقتتو . استتت کیفتتری حقتتو  کلتتی

 افتراد با حقو  زیرا باشد؛ باید نیز گونه ای  و است عقلی های استدالل
 حقتو  درواقت،، .(91: 1394صادقی، )جان  بی اشیاء نه دارد سروکار
 کشتور تقنینتی کیفتری سیاستت نمتای تمام آیینته که کشور هر کیفری

   .(7: 1396 ریاضت،ناتری و  شمس)باشد  مند اصول است باید
 حقتو  کلی اصول دارند؛ عقالنی ایریشه حقوقی اصول همه

 هتاینظتام تمتامی در اصتول ایت . دارد عقالنتی ریشه نیز کیفری
 اصت  مکسر جم، و بوده عربی ای کلمه اصول. اندمشترک حقوقی

 شتی هر اص » :نویسدمی اص  تعریف در اصفهانی راغ . است
 بته است، شده مرتف، برند گمان اگر چنانکه است؛ آن پایه و قاعده

                                                           

 



     1400 تابستان /107ش/ 27س/ شناسی علوم انسانی روش  38

 

 اگتر دیگر، عبارت به. یابدمی ارتفاع ه  آن اجزای دیگر آن، دنبال
 «.بود نخواهد نیز شی آن بقیه نباشد، که شود فرض

 منتدقاعتده کیفتری، گرایی اصتول کارکرد تری مه  و نخستی 
 ویژگتی مندستازی، قاعده ایت  درواق،،. است کیفری حقو  کردن
 .(52: 1392شاملو، )شود می محسوب کیفری گرایی اصول ذاتی

 متواد بخت  در کیفری حقو  کلی اصول انعکاس امروزه درواق،،
 حقتو  کلتی اصتول متتیق  قدر عمومی مواد است؛ زیرا عمومی
 آیتا که شود می مطرح مه  بسیار سؤالی اینجا در اّما. است کیفری

 دارد  ضترورت جتزا قانون در کیفری حقو  کلی اصول بینی پی 
 :نمود مطرح را فرض دو توانمی سؤال ای  به پاسخ در

 قتانون در کلتی اصتول بینتی پی  ضرورت عدم نخست، فرض
 ایت  جتزا قتانون در گتذارقتانون نیست الزم که معنا بدی  جزاست؛

 .دارد اهمیتت اصتول ایت  بته پایبندی بلکه کند؛ بینی پی  را اصول
 اهتتدا  از کیفتتری حقتتو  کیفتتری حقتتو  کلتتی اصتتول بتته توجتته

 .(Petersen, 2020: 45)است  مدرن کیفری حقو  ناپذیر جدایی
 کلتی، اصتول ای  کیفری، حقو  تاریخ تحوالت طول در درواق،،

 کته جزایتی قوانی  دیگرسخ ، به و اندشده کیفری حقو  از جزئی
 اند نداشته کلی اصول گیریشک  در سمتی است، دولت واضع 

 کتاری تنهتا پس است؛ داشته وجود قانون از قب  کلی اصول ای  و
 احتترام اصتول ایت  به که است ای  دهد، انجام تواندمی دولت که

 در کیفتری حقو  کلی اصول ای  همه که ندارد ضرورتی و بگذارد
 هتای نظام بیشتتر در فرضتیه ایت . شتوند بینتی پی  جزایتی قانون

 متورد اصول همه زیرااست؛  مشاهده قاب  فرانسه همچون حقوقی
 توصتیفات ضتم  در تتا کترده تتالش بلکته نگرفته قرار بینی پی 

 هتای نظام از برختی در حتتی. بگذارد احترام کلی اصول به جزایی
 جتتزء عنوان بتته کیفتری حقتتو  کلتتی اصتول بتته پایبنتتدی حقتوقی
  1.شودمی شناخته کیفری حقو  نظام ناپذیر جدایی

 در کیفتری حقتو  کلتی اصول بینی پی  ضرورت دوم، فرض
 :نمود مطرح را استدالل دو توانمی فرض ای  برای. جزاست قانون
. استتت کلتتی اصتتول بتتر گتتذار قانون متفتتاوت رویکتترد: اول دلیتت 

 حیتث از کلتی اصتول از اصتلی به نسبت گذار قانون اگر درواق،،
 بتا باشد داشته متفاوتی دیدگاه مفهوم، در داللت از حیث یا مفهوم

                                                           

گراار؛  بره سر ؛ آثار مقرررا ارزیابی . برا  مط لع  بیشتر    این ب     .ه ب  1
 .1395)مجموع  مق الح(. لر م  ب قر انص    ه همک  ان.  گاار؛ بهترمقررا 

 بایتد اصت ، ایت  شتده شناخته و شتای، مفهوم با و اص  ای  سابقه
 ختا  مواض، کلیات، قسمت در و عمومی جزای قانون در منطقا  

 و ختا  موضت، یت  موضت، ایت  زیرا کند؛ بینی پی  را خودش
 .  است متفاوت

 در جزایتی قتوانی  شتدن سبق ما به عطف اص  مثال، عنوان به
 و جترم بتودن قتانونی اص  پیامدهای از یکی که حقوقی های نظام

 ایتران کیفتری حقتو  نظتام در متفاوتی صورت به است مجازات
 شتام  استالمی مجازات قانون 10 ماده که ای گونه به است؛ مطرح

 نظتام. گیترددربرنمتی را دیات و قصا  و حدود و است تعزیرات
 قتانون شتدن ستبق ما به عطف اص  نمودن مطرح با ایران حقوقی

 هتد  پتس نمتوده مطرح را اص  ای  از متفاوتی مفهوم ی  جزا،
 اص  با متفاوت نظری اعالم اص ، ای  نمودن مطرح از گذار قانون

 شتدن ستبق ما به عطف اص . است سبق ما به عطف شده شناخته
 اصت  خود با مجازات و جرم بودن قانونی اص  مه  پیامد عنوان به
 توجته باید ه  باره ای  در البته. دارد تعارض گرفته نشأت آن از که

 هتای مثال در. استت آفری  تعتارض گفتمتان دو وجتود گاه کرد که
 بتتر معنویتتات پاسداشتتت جهتتت در دینتتی گفتمتتان شتتده، یاد

 2.کندمی غلبه دیگر های گفتمان
بینی اصول کلی حقو  کیفری در  دلی  دوم برای ضرورت پی 

جهانی شتدن حقتو  قوانی  جزایی، تغییر شرایط و آثار اص  بنابر 
و لزوم استتثناپذیری آن در حقتو  کیفتری متدرن استت.  3کیفری

مند و مبتنی بر اصول کلتی حقو  کیفری مدرن حقوقی است نظام
هتای کیفتری. ایت  حقو  کیفری و قاب  تسّری بته تمتامی مقولته

مند دارد  حقو  ریشه در سازوکار تدوی  قوانی  و مقتررات اصتول
(. دلی  دوم با دلیت  نخستت از ایت  1: 1393چی،  )نجفی و بادام

جهت تفاوت دارد که استدالل نخست در اتخاذ موضعی متفتاوت 
رو  شتده، اصت  را بتا خدشته جتدی روبته نسبت به اصت  شناخته

کند و هیچ توجیه جهانی و مدرن حقو  کیفتری نتوی  نتدارد.  می
قتانون  10کنتد کته در متاده  گویی جای استثناء و اصت  تغییتر می

                                                           

،و   گذا    .ه ب  سکین  خه نعی  ه   ق نون . برا  مط لع  بیشتر   ب    گفتم ن1
گفتمه ن هه   کهان اذرگهذا  بهر فرآینهن ق نون هذا   »ها   گ   ه  ییل م به . 

.98−71. ص1397. 96. شم   25. س رو راهبرد مجلس. مجی  «کیفر   
.  و ن  شنن هقوق کیفر  یعن  ،یره  از اصور مشهتره  وه ن  ه مبتنه  بهر 2

ه   هقوق  من ن. برا  مط لع  بیشتر   ب    خو  ،نین   وه ن  شهنن  لجرب  نظ م
ه لأذیر آن بر ابع   مختیه  فرهن ه . سی سه . اقتصه   . هقهوق  ه...  .ه به  

 .1384. لر م  مسعو  کرب سی ن. نگاهی م شکافانه به پدیده جهانی شدنشولت. 
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ای  امر بدیهی است؛ اّما در  1392اسالمی مصوب سال  مجازات
استدالل دوم ی  نظام کیفری، اصول را با رویکرد نوعی حاک  بتر 

پذیرد؛ اّما براساس جهانی شدن حقو  می 1سیست  عدالت کیفری
کیفری و در راستای همسویی نسبی برای اص ، استتثناء نیتز قائت  

 است.
 

 موازین متیقن قدر و مشترکات اجتماع .1−2

 و متوازی  متیق  قدر و مشترکات اجتماع یعنی عمومی مواد فلسفه
ویژگتی  باید عمومی مواد بخ  هر محتویات و مندرجات. اصول

 باشتد، ختا  جترم به مختص اگر پس باشد؛ داشته بودنعمومی
 متواد بخت  در گتذارقانون درواق،،. ندارد را بودنویژگی عمومی

 کتار بته خاصی جرم هر در که است موادی وض، دنبال به عمومی
 بخت  از مشتترک راهبتردی عنوان بته جزایی توصیف و شود گرفته
 .جوید مدد عمومی مواد

 کتامال   بایتد شوند می مطرح جزایی قوانی  در که عمومی مواد
 عمتومی صبغه مواد ای  اگر زیرا باشند؛ داشته بودن عمومی صبغه

 اختصاصتی قاعتده یت  و نیستتند عمتومی گتویی باشند، نداشته
 و عمتومی کیفتری حقتو  بتی  تفتاوت مه  ای  و آیندمی شمار به

( 31: 1396 نوربهتا،) شودمی یادآور را اختصاصی کیفری حقو 
 کیفتری حقتو  نیاز پی  و مقدمه مثابه به عمومی کیفری حقو  و

 کته است بهتر البته ؛(21: 1393 ی،)صادق شده تلقی اختصاصی
 تفاستیری بتا را اختصاصی کیفری حقو  و عمومی کیفری حقو 

 محتتوای پتذیرش هتای جلوه بتدانی ؛ زیترا ه  مکم  شد ذکر که
 شتودمی دیده اختصاصی کیفری حقو  در عمومی کیفری حقو 

 باید اختصاصی کیفری حقو  یافته، سازمان کیفری نظام ی  در و
 کیفتری حقتو  اصتول و قواعد و عمومی کیفری حقو  گاه تجلی
 کیفتری حقتو  آور پیتام بایتد جزایی کد بخ  هر درواق،، .باشد

  .(Adams, 2018: 9)باشد  مدرن
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 سنجیده کیفری سیاست تأمین و تضمین .1−3

 است مطرح کیفری حقو  در بحث تری مه  عنوان موضوع به ای 
 عمتومی کیفتری حقتو  مستائ  بتر پژوهان دان  اعظ  بخ  که

 بته و استت ستازقاعده عمومی کیفری حقو  کنند؛ زیرامی تمرکز
 عمتومی بخ . (Husak, 2008: 58)ندارد  تعلق خاصی جرای 
 گتذارتتأثیر جزایتی قتانون به بخشی انسجام جهت در جزا حقو 
 .است اختصاصی جزای حقو  نیاز پی  و مقدمه درواق، و است

 تحقتق جهتت در عمتومی مواد و کلیات بخ  گرفت  نظر در
 نبود و است ضروری و بدیهی امری سنجیده، کیفری سیاست ی 

 2.استت سترگردان کیفتری سیاست ی  بیانگر عمومی مواد بخ 
 حقتو  نمودن مندضابطه و گذارقانون کیفری سیاست دهی جهت
 کتتاب و عمتومی متواد بخ  در جزایی های توصیف برای کیفری
 در جزایتی کتد انستجام. پتذیردمتی صتورت جزایی قانون کلیات
 جزایتی کتد انستجام. شتد خواهتد گر جلتوه عمتومی مواد بخ 

 در کته استت مترقتی و مدرن کیفری حقو  اصول از یکی عنوان به
 مختلف و متعدد های پاسخ کیفری، حقو  مسائ  به نباید آن پرتو
 استت انسجام همی  درواق،، .(Canale, 2009: 137) شود داده

 .(5: 1398طو ،  آقایی)است  قانون بودن اصولی رسای که
 

 مواد و کلیات اقتضای و مبنا با ناهمسو و مغایر های جلوه .2

 عمومی

 در مقننته قتوه تشکی  آغاز از ایران جامعه بزرگ مشکالت از یکی
 و قتانون مشتک  گتذرد می قرن ی  از بی  که تاکنون 1285 سال

 از یکتی یقتی ، به .(92: 1382 کاشانی،)است  بوده گذاری قانون
 3استت قانون تدوی  نبودن علمی گذاری، قانون و قانون مشکالت

 بتاب در آنچه. شودمی دیده نیز داخلی های گذاری قانون در گاه که
 عنتوان بتا ،1392 مصتوب ستال استالمی مجازات قانون نخست

 نشانگر شده، بیان «عمومی مواد» عنوان با یک  بخ  و «کلیات»
  :است بخ  دو شام  جزایی قانون اصوال   که است ای 
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 کته استت مسائلی بر حاک  که عمومی بخ  نخست، بخ 
 مشتترک مختلتف جترای  میان و بوده طرح قاب  جرای  همه درباره
 بختت  دوم، شتتود؛ بختت متتی 216 تتتا 1 متتواد شتتام  کتته استتت

 مجتزا طور بته را جرای  از ی  هر هایویژگی که است اختصاصی
 استالمی مجازات قانون اّما .(22: 1393گلدوزیان، )کند  می بیان
 تعتدد ایت  که نموده بینی پی  عمومی مواد چهارگونه بار نخستی  برای
 و کلیتات. است تعارض در عمومی مواد اقتضای و مبنا با عمومی مواد
 1392 مصوب ساا  اسالمی مجازات قانون کتاب چهار عمومی مواد

 بتا مغتایر های جلوه بررسی به ادامه در که است رو روبه هایی چال  با
 .شود پرداخته می عمومی مواد و کلیات اقتضای و مبنا

 
 عمومی مواد تعدد .2−1

 عمتومی متواد چهارگونته بتار نخستی  برای اسالمی مجازات قانون
 مواد اقتضای و مبنا با عمومی مواد تعدد ای  خود که نموده بینیپی 

 مبنتای تتری مهت  و عمتومی مواد فلسفه. است تعارض در عمومی
 اجتمتتاع شتتد، اشتتاره پیشتتتر طورکتته همان عمتتومی متتواد بینتتی پی 

 عمتومی مواد تعدد. باشدمی اصول و موازی  متیق  قدر و مشترکات
 مفاد. هستی  مواجه سرگردان کیفری سیاست ی  با ما دهدمی نشان
 کتتاب چهتار در که زمانی. دارند وسی، و عام قلمرویی عمومی مواد

 شتود؛متی مطرح عمومی مواد بخ  چهار ،اسالمی مجازات قانون
 گونته ای  کته درحالی شود؛می داده وسعت گذار قانون خیال به یعنی

 بتودن وستی، و بتودن عتام از منظور زیرا است؛ غیرفنی دادن وسعت
 عمومی. مواد تعدد نه است تسّری قابلیت بحث عمومی مواد

 وجتود واحتدی بخت  کته معناست بدی  عمومی مواد تعدد
 در وقتتی منطقتی لحاظ بته. باشتد کتتاب چهار عمومات که ندارد
 نظتر از اینکته یعنتی شتود؛متی مطترح عمتومی مواد کتاب چهار
 در که دارند خاصی عمومی مواد ها کتاب ای  از ی  هر گذار قانون
 عمتومی متواد واقعی معنای. باشدنمی استفاده قاب  ها کتاب دیگر

 عمتومی متواد نام به بخ  ی  جزایی قانون اینکه از است عبارت
 بتود؛ خواهد استفاده قاب  جزایی قانون هایکتاب دیگر در که دارد

 . هستی  عمومی مواد تعدد شاهد اسالمی، مجازات قانون در اّما
 کتتاب چهار در عمومی مواد تعدد به گذار قانون آوردن روی علت

 رویکترد و عرفتی رویکترد دو بته پایبنتدی نیز اسالمی مجازات قانون

 از پی  کیفری های گذاری قانون. است کیفری گذاریقانون در شرعی
 در و بودنتد عرفتی رویکترد دارای دارند که ای سابقه به توجه با انقالب

 بتوده عرفتی رویکترد بتر اصت  و بتود استثناء شرعی صبغه دوران ای 
 شتتاهد متتا انقتتالب از پتتس کیفتتری های گتتذاری قانون در اّمتتا استتت؛

 رویکترد انقالب، از پس که نحوی به هستی ؛ رویکردها ای  جایی جابه
 .است مطرح اص  عنوان به شرعی رویکرد و استثنا عرفی

 قضتایی هتایرویته و 1352 ستال عمتومی مجازات قانون در
 شترعی رویکترد انقتالب، از پتی  ایتران حقتوقی نظتام بر حاک 

 تواندمی شرعی رویکرد و عرفی رویکرد میان در. بود شده ضعیف
 دارد اصتولی یکسری عرفی زیرا رویکرد شود؛ دیده اصول تعارض

 منطبتق هت  بر گاه اصول ای  که دارد اصولی ه  شرعی رویکرد و
 بته دیتات و قصتا  حتدود، بخ  در عمومی مواد تعدد. نیستند

 نشتان را شترعی رویکترد بته گذار قانون وفاداری جداگانه صورت
 در تعزیترات عمتومی قواعد که دهد نشان دارد زیرا قصد دهد؛ می

 واژه بته گتذار قانون توجته اّمتا باشد؛می حدود از متفاوت مواردی
 ستابقه به اگر دهد؛ زیرا می نشان را عرفی رویکرد خودش عمومی

 نظتام حتتی و انقتالب از پتی  به باشی  داشته توجه عمومی مواد
 .گرددبازمی فرانسه حقوقی

 
 تعدد فرض با کیفری حقوق کلی اصول پذیرفتن استثنا .2−2

 عمومی مواد بخش

 اصول شودمی مطرح عمومی مواد در که مباحثی تری مه  از یکی
 نوشتته عمتومی متواد بخ  چهار وقتی. است کیفری حقو  کلی
 در مفهوما   کیفری حقو  کلی اصول که است ای  پیامدش شودمی

 طورکته همان کیفتری حقو  کلی اصول. نیست واحد کتاب چهار
 هتای نظام تمتامی در اصتول ایت . دارد عقالنتی ریشته شتد، بیان

 کیفتری حقو  بدیهی و شده شناخته اصول ای . اند مشترک حقوقی
 و هستتند مطترح کیفتری حقو  در سازقاعده و بنیادی  صورت به

 از برخی از استثناء صورت به ه  آن جرای  از برخی در تنها امروزه
  1.شودمی عدول اصول ای 
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 مجازات و جرم بودن قانونی اصل .2−2−1
 قتانونی اصت  کیفری، حقو  شده شناخته اصول تری مه  از یکی
. استت آن تاب، کیفری قانون سراسر که است مجازات و جرم بودن

 یتاد کیفتری حقتو  بتودن قتانونی عنوان تحت اص  ای  از امروزه
 حقتو  در که شده شناخته ضروری اص  ی  عنوان به ای . شودمی

 استتفانی،)نتدارد  وجتود قتانون بتدون مجتازات و جرم ما، جدید
 کته 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 2 ماده .(150: 1383

 بترای قتانون در که فع  ترک یا فع  از اع  رفتاری هر» :نویسد می
 درواقت،، .«شتودمتی محستوب جرم باشد شده تعیی  مجازات آن

 در گتذارقتانون کته است مجازات و جرم بودن قانونی اص  همان
 بتودن قتانونی» عنوان تحت اسالمی مجازات قانون 13 و 12 مواد

 نمتوده اشتاره مهت  ایت  بته «کیفری دادرسی و هامجازات جرائ ،
 از حتدود کتتاب یعنی دوم کتاب عمومی مواد بخ  در اّما است؛

 .کندمی عدول مه  اص  ای 
 :نویستد می راستتا ایت  در استالمی مجازات قانون 220 ماده

 اصت  طبتق استت نشتده ذکتر قانون ای  در که حدودی مورد در»
 در گاه .«شودمی عم  ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 167

 را متاده ایت  و شده متوس  استثناء بحث به مورد ای  توجیه جهت
 مطترح هتامجازات و جرای  بودن قانونی اص  بر استثنایی عنوان به

 در مجتازات و جرم بودن قانونی مه  اص  پذیری استثناء. کنندمی
 .است عمومی مواد بخ  تعدد نتیجه

 از یکتتی. دارد وجتتود مختلفتتی رویکردهتتای بتتاره ایتت  در البتتته
 متاده دهی وستعت حقوقتدانان، از برختی شتده اتختاذ رویکردهای

 قتانون 167 اصت  حکمرانتی براساس اسالمی مجازات قانون 220
 و الهتام) استت کیفتری امتور در هت  و متدنی امتور در ه  اساسی
 موجته چنتدان رویکترد ای  رسدمی نظر به که( 39: 1394 برهانی،

 تتوانمتی دیگتر رویکتردی بتر تأکید با و مداقه کمی با نیست؛ زیرا
 قتانون 220 متاده کیفتری، دادرستی آیتی  قتانون 374 متاده: گفت

 .  نیست استناد قاب  دیگر ماده ای  و نموده نسخ را اسالمی مجازات
 خت  اعالم از پس دادگاه» :یاد شده قانون 374 ماده موج  به

 و وجدان و شر  بر تکیه با متعال، خداوند از استعانت با دادرسی
 در و جلسته همتان در موجتود، ادله و پرونده محتویات به توجه با

 هفتته ی  ظر  حداکثر و فرصت نخستی  در امکان عدم صورت

 و موجته مستتدل، بایتد دادگاه رأی. کند می مبادرت رأی انشای به
 شتده صتادر آن براستاس کته باشتد اصولی و قانون مواد به مستند
 محکومیتت موجت  مقترر مهلت در رأی صدور از تخلف. است

 گتذار قانون کته است حالی در ای  .«است چهار درجه تا انتظامی
 رأی» :نویستد می 1378 کیفتری دادرسی آیی  قانون 214 ماده در

 اصتولی و قتانون متواد به مستند و بوده موجه و مستدل باید دادگاه
 حکت  استت مکلف دادگاه. است شده صادر آن براساس که باشد

 متورد خصتو  در قانونی اگر و بیابد مدون قوانی  در را قضیه هر
 را قضتیه حکت  معتبر فتاوی یا معتبر فقهی مناب، به استناد با نباشد
 یتا نقتص یتا ستکوت بهانته بته توانندنمی هادادگاه و نماید صادر

 و شتکایات بته رستیدگی از متدون قتوانی  ابهام یا تعارض یا اجمال
 معلتوم یادشده مواد مقایسه از .«ورزند امتناع حک  صدور و دعاوی

 فتتاوی یتا معتبر فقهی مناب، به استناد قاعده از گذار قانون که شود می
 .(99: 1397 منصورآبادی،) است شده روگردان آشکارا معتبر

 بتر افزون مجتازات بودن قانونی اص  که مواردی از دیگر یکی
 قتانون 127 ماده در شده واگذار شرع به جزایی قانون در بینی پی 

 در» :نویستد می متاده ایت . استت مشاهده قاب  اسالمی مجازات
 تعیتی  معتاون بترای دیگری مجازات قانون، یا شرع در که صورتی

 :است زیر شرح به وی مجازات باشد، نشده

 یتا حیتات ستل  آنهتا قتانونی مجتازات که جرائمی در الف.
 سه؛ یا دو درجه تعزیری حبس است، دائ  حبس

 تعزیتری حتبس عضتو، عمتدی قطت، و حتدی سرقت در ب.
 ش ؛ یا پنج درجه

 استت، حتدی شتال  آنها قانونی مجازات که جرایمی در پ.
 درجته تعزیتری شتال  ضتربه چهار و هفتاد تا ی  و سی

 ش ؛

 از تر پتتایی  درجتته دو تتتا یتت  تعزیتتر موجتت  جتترای  در ت.
 .«ارتکابی جرم مجازات

 
 جزایی قوانین نشدن سبق ما به عطف اصل .2−2−2

 اصتول تتری مهت  از یکتی عنوان بته نشتدن ماستبق بته عطتف اص 
 قتانونی اص  پیامد تری مه  درواق،، کیفری است. حقو  شده شناخته

 های پیشترفت از اینکته وجود با پیامد ای . است مجازات و جرم بودن
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 جهت ای  از و شده تعزیرات به محدود اّما است، نوی  کیفری حقو 
 مطترح بتا گتذار قانون درواقت،،. استت شتده مواجه جدی انتقادات با

 فقتط را آن اعمال و داشته آن نمودن محدود در سعی اص ، ای  نمودن
 نمتود،نمی مطرح را اص  ای  اگر زیرا است؛ نموده مطرح تعزیرات در
 .داشت اعمال قابلیت جرای  تمامی در کلی صورت به

 
 ها مجازات بودن قضایی اصل .2−2−3

 بتتودن قضتتایی اصتت  کیفتتری، حقتتو  اصتتول تتتری  مه  از یکتتی
 1392 استالمی مجتازات قتانون 12 متاده در کته هاست مجازات

 بته حکت » :نویستد می متاده ایت . استت گرفته قرار تصریح مورد
 دادگاه طریق از باید آنها اجرای و تربیتی و تأمینی اقدام یا مجازات

 آن در مقترر کیفیتات و شرایط رعایت با و قانون موج  به صالح،
 ایت  از عتدول شتاهد متأستفانه ماده، ای  تصریح با وجود .«باشد
 استالمی مجازات قانون مواد از برخی در کیفری حقو  مه  اص 

 نمتودن مطترح بتا مجتازات قتانون 291 متاده «ب» بنتد. هستی 
 از دستته ای  وقوع جنایاتی، چنی  نمودن عمدی شبه و مهدورالدم

 .است نموده تسهی  را جرای 

 بتته اعتقتتاد دوبتتاره طتترح بتتا مجتتازات قتتانون 303 متتاده در
هستتی   بنیتادی  و مهت  اصت  ایت  نقض شاهد بودن، مهدورالدم

 ی  صراحت به مواد ای  که( 109: 1393 ذوالفقاری، و مجیدی)
 اصت  بتا مغتایر و کترده تجتویز را خصوصتی خواهی عدالت نوع

 .شود اصالح باید که هاست مجازات بودن قضایی
 

 آن عنوان با فصل مواد مطابقت نداشتن .2−3

 ختا  عنتوانی تحتت متواد از تعتدادی قرار دادن از هد  اصوال  
 آن کته دارد ضترورت رو ازایت  استت؛ قانون به مراجعه در تسهی 

 جتایی قتانون در استتطراد درواقت،،. باشند مرتبط عنوان آن با مواد
 متواد تعتدد اینکه با وجود .(128: 1385 آبادی، ده حاجی)ندارد 

 و استت بسیاری ایرادهای دارای جزایی قانون کتاب هر در عمومی
 عرفی، رویکرد کنار در شرعی رویکرد تحقق به توجه با گذارقانون

 هت  عمتومی متواد محتویتات همی  اّما است، نداشته دیگری راه
 و کتتابی هتر در عمتومی مواد منطقی طور به چون. است نقد قاب 

 .باشد کتاب همان کلی قواعد و اصول حاوی باید کلیات کتاب

 در نبایتد پتس شتده مطرح «کلیات» عنوان به اول کتاب عنوان
 عنتوان شتدن مطرح با زیرا شود؛ بحث خاصی جرم از قسمت ای 

 متدنظر خاصتی جترم کته شتود می متبادر ذه  به مه  ای  کلیات
 در اعمتال قابت  کلتی متوادی عنوان به مواد ای  و نبوده گذار قانون

 و کلیتات نیازمنتد حتدود باب در مثال   اگر و هستند جرای  تمامی
 ذکتر حتدود عمتومی متواد بخت  در را آن باید هستی  عمومیات

 :از اند عبارت موارد ای  از برخی. کنی 

 
 130 مااده) یافته ساازمان مجرمانه گروه سردستگی .2−3−1

 (مجازات قانون
 تحتتت را ستتوم بختت  نتتام ،کلیااات اول کتتتاب در گتتذار قانون
 بته مربوط مباحث از آن ذی  در و نام گذاشته است «جرائ »عنوان

... و جرم در معاونت جرم، در شرکت جرم، به شروع همچون جرم
 جتز بته دارد، ستازگاری جرم عنوان با همگی که است گفته سخ 
عنتتوان  تحتتت استتالمی مجتتازات قتتانون 130 متتاده در کتته آنچتته

 ایت . استت شتده مطرح «یافته سازمان مجرمانه گروه سردستگی»
 تعریتف بته بتوده و «یافتهسازمان جرم» باید رسدمی نظر به عنوان

 .ورزیدمی مبادرت جرم ای 
 مطرح پالرمو کنوانسیون 2 ماده در که گونه آن یافته سازمان جرم

 است شدید قاعدتا   که است ساختارمندی مجرمانه رفتار ی  شده
 آن اصتلی هتد  و پیونددمی وقوع به پایدار و مستمر صورت به و
 و نفتر سته معمتوال   و است مادی امتیازات و مناف، آوردن دست به

 ایت  بتا همستویی راستتای در نیتز ما گذار قانون. دارد عضو بیشتر
 گتروه استالمی، مجتازات قتانون 130 ماده 1 تبصره در کنوانسیون

 . است نموده تعریف را یافته سازمان مجرمانه
 عبتارت یافته ستازمان مجرمانته گتروه» :نویسد می تبصره ای 

 بترای کته بیشتتر یتا نفر سه از متشک  منسج  نسبتا   گروه از است
 بترای آن هتد  تشتکی ، از پتس یتا شودمی تشکی  جرم ارتکاب
 هد  از ما گذار قانون درظاهر اّما ؛«شودمی منحر  جرم ارتکاب

 توجته بتا اوال   است؛ زیترا شده دور آن تبصره و ماده ای  در اصلی
 و یافته ستازمان جترم تعریتف بهگذار  قانون باید فص  ای  عنوان به

 بترای را مالی هد  گذار قانون ثانیا   ورزید؛ می مبادرت آن سرکرده
 سته اگتر که شود می باعث که است نداده قرار اشاره مورد ماده ای 
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 داشتته را شرایط دیگر و کنند توهی  دیگری شخص به بیشتر و نفر
 شتدن، جهتانی پدیتده بنابر که درحالی است؛ یافته سازمان باشند

 بتا بایتد گتذار قانون رو ازایت . استت مالی هد  با یافتگی سازمان
را  ستترکرده و آن هتتای ویژگی و یافته ستتازمان جتترم عنوان بتته توجتته

 تعریف کند.

 
 جرم تکرار و تعدد به مربوط مواد از برخی .2−3−2

 عنوان با اسالمی مجازات قانون اول کتاب در گذار قانون که زمانی
 خواننتده انتظتار کنتد، می مطترح را موادی جرم تعدد ذی  ،کلیات

 و شتود مطرح کلی صورت به جرم تکرار و تعدد مواد که است ای 
 ایمقرره نیازمند خود به مربوط مختلف مباحث در حدود ه  اگر

( حتدود کتتاب)ختود  بخت  در بایتد استت زمینه ای  در خا 
 .شود مطرح

 
 قااانون 217 ماااده در شااده مطرح قااانون بااه علاا  .2−3−3

 اسالمی مجازات
 موجت  جترائ  در» :نویسد می اسالمی مجازات قانون 217 ماده
 علت ، داشتت  بتر عتالوه که است مسئول صورتی در مرتک  حد،
 نیز ارتکابی رفتار شرعی حرمت به کیفری مسئولیت شرایط و قصد
گاه  نظتر بته شتد مطترح بتاال در کته توضیحاتی براساس .«باشد آ
 مجتازات قتانون 217 متاده که ندارد وجود دلیلی هیچ که رسدمی

 علت  بحتث ای  زیرا است، آمده حدود عمومی مواد جزء اسالمی
 استالمی مجتازات قتانون 155 ماده ذی  تواندمی و است قانون به

 مستئله همتی  نیتز 155 متاده آختر قستمت در که ایگونه به بیاید؛
 حکت  بته جه » :نوشته شده است ماده در ای . است شده مطرح

 حکت  بته جهت  یتا... اینکه مگر نیست، مرتک  مجازات از مان،
 بته لزومتی هیچ عبارت ای  تصریح با .«شود محسوب عذر شرعا  

 .است نبوده 217 ماده تصریح
 
 باب در اسالمی مجازات قانون 218 ماده 2 تبصره .2−3−4

 اقرار
 در حاود  کتاب یعنی دوم کتاب عمومی مواد بخ  در گذار قانون
 متتاده ایتت  2 تبصتتره و استتالمی مجتتازات قتتانون 218 متتاده ذیتت 

 در قاضتی نتزد که دارد شرعی اعتبار صورتی در اقرار» :نویسد می
 ایت  شتدن مطترح که بتا مهمی بسیار سؤال .«گیرد انجام محکمه

 مطترح حدود باب عمومی مواد ذی  در و 218 ماده ذی  در تبصره
 کتتاب ایت  عمتومی مواد جزء اقرار بحث آیا ای  است که شودمی

 الزم جترای  دیگتر در اقترار آیا شود می جرمی هر شام  یا است
 کته رستدمتی نظر به گیرد  انجام محکمه در قاضی نزد که نیست
 قستمت در بایتد و استت مطترح جرمتی هتر بتاب در اقرار بحث

 .حدود عمومی مواد باب در نه شود مطرح کلیات

 
 برانگیز چالش و مبهم الفاظ از استفاده .2−4

 ضتروری امتری مجتازات قتانون در صتریح واژگتانی از استفاده لزوم
 استالمی مجتازات قتانون 9 متاده بحتث هاچال  ای  از یکی. است
 قتانون موجت  بته کته جرائمتی مرتکت » :نویسد می ماده ای . است

 شتود یافتت کشوری هر در المللی بی  مقررات و ها عهدنامه یا خا 
 قتوانی  طبتق شود یافت ایران در اگر شود، می محاکمه کشور همان در

 .«گرددمی مجازات و محاکمه ایران اسالمی جمهوری جزایی
 دولت اوال   که اند نوشته گونه ای  جهانی صالحیت اص  درباره

 سرزمی  در جرم طرفی از ندارد؛ زیرا جرم با ای رابطه کننده تعقی 
 باشتد سرزمینی صالحیت اص  اعمال جای تا است نشده واق، او
 جتای تتا نیستت هت  کشتور آن منتاف، علیته جرم دیگر طر  از و

 بتا کننتده تعقی  دولتت ثانیتا  باشد؛  واقعی صالحیت اص  اعمال
 اعمتال جای تا نیست او تبعه مجرم ندارد؛ زیرا ای رابطه ه  مجرم
 رابطته هت  علیته مجنتی بتا ثالثتا   باشد؛ شخصی صالحیت اص 

 اصت  اعمتال جتای تتا نیستت او تبعته علیته مجنتی ندارد؛ زیترا
 در معیتار تنهتا بنتابرای  باشد؛ دیده بزه تابعیت بر مبتنی صالحیت

 .(76: 1394 خالقی،) است «مرتک  دستگیری مح »مورد  ای 
 شتود. تحلیت  و بررسی ماده ای  های مؤلفه است بهتر ابتدا در

 منظتور کته باره ای  در. است خا  قانون ماده ای  مؤلفه نخستی 
 دیتتدگاه نخستتی . دارد وجتتود نظتر دو چیستتت، ختا  قتانون از

 قتانون عبتارت تصتریح از گذار قانون منظور اینکه از است عبارت
 شتورای مجلتس آن، موجت  بته کته استت قتانونی همان خا ،
 را المللتی بی  های عهدنامه اساسی قانون 77 اص  مطابق اسالمی

 از پتتس المللتتی بی  های عهدنامتته زیتترا رستتاند؛متتی تصتتوی  بتته
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 اعتبار و ارزش همان و اندداخلی قانون حک  در مجلس، تصوی 
 اندداخلی قانون ی  که گفت توانمی پس ای  از رو ازای  دارند؛ را
استت  اشتکال بتدون هت  قتانون ایت  بته ختا  قتانون اطال  و
  .(192: 1396 مالمیر، و اکبری پوربافرانی،)

 دیگتری قانون خا ، قانون از منظور دوم، دیدگاه با مطابق اّما
 مشتخص طور به و باشد رسیده تصوی  به مجلس توسط که است

 محتاک  بته را المللی بی  مه  جرای  یا جرم به رسیدگی صالحیت
 نظتر رستدمتی نظر به اّما .(119: 1390 خالقی،)باشد  داده ایران
 قتانون مؤلفته گتذار قانون تصتریح بنتابر باشد؛ زیرا تر صحیح دوم

 مطترح جداگانته صتورت بته را المللیبی  های عهدنامه از خا 
 خاصی قانون هیچ ایران که است توضیح به الزم البته است؛ نموده

 تصتتوی  بتته محیطی زیستتت تروریستت  و بیوتروریستت  زمینتته در
 نپیوستته استت؛ ایت  بتاره در ای عهدنامته هیچ به حتی و نرسانده

 مقتررات»عبتارت  بتاره ایت  در بررستی قابت  مؤلفته تنها رو ازای 
 .  است «المللی بی 

 الملت ، بی  حقتو  لحتاظ از المللتی، بی  مقتررات از منظور
 از ن دستتهآ بته المللتیبتی  عتر . استت المللی بی  عر  همان

 عتر  از کته شودمی گفته المل بی  حقو  تابعان رفتاری ضوابط
 پذیرفتته قانون عنوان به عمومی رویه ی  منزله به و اندگرفته نشأت

. استت معنتوی و متادی عنصر دو دارای المللیبی  عر . اندشده
 و است المل بی  حقو  تابعان عملکرد و رویه همان مادی عنصر
 عرفتی قاعتده رعایتت لتزوم به تابعان ای  اعتقاد آن معنوی عنصر

 مقتتررات» عبتتارت از ابهتتام رفتت، .(421: 1382 واالس،)استتت 
 1392مصوب سال  اسالمی مجازات قانون 9 ماده در «المللیبی 

 .است ضروری و الزم امری جهانی صالحیت درباره
 

 استثناپذیر و شرعی منصوص تعزیر های مجازات پذیرش .2−5

 ارفاقی نهادهای نمودن

 مجتازات الیحتۀ بتر نگهبتان شتورای شترعی ایرادهتای نتیجۀ در
 منصتو  تعزیتر»عنوان  بته مجتازات نتوع یت  درعم  اسالمی،

 2 تبصتره براستاس کته شتد ایران کیفری حقو  نظام وارد «شرعی
است  شده مستثنا قانون در موجود نهادهای از بسیاری از 115 ماده

 .(89: 1394 فرد، نادری و برهانی)

 هتیچ در اسالمی انقالب پیروزی از پس متمادی های سال در
 در و نبتوده شرعی منصو  تعزیر از خبری کیفری، قوانی  از ی 
 دیگتر و مشروط آزادی تخفیف، تعلیق، مانند تأسیساتی حال عی 

 هتیچ طترح بتدون نیتز محکتوم و متته  حال به مناس  نهادهای
 بته متقتدم فقهتای سوی از نه و نگهبان شورای سوی از نه اشکالی

 بته کته شتد پدیتدار مشتکلی چه بود، یافته تسری تعزیرات تمامی
کیتد با و شده آشکار خأل ای  متوجه نگهبان شورای یکباره  ورود تأ

 نمتوده وارد قتانون بته متعتددی اشکاالت قانون به ها مجازات ای 
  .(108 همان:)است 

 مجتازات قتانون 115 متاده 2 تبصتره به وارد ایرادهای از یکی
 قتانون 114 ماده براساس که حدی جرای  در که است ای  اسالمی

 استت؛ پتذیرش قابت  شتده مطرح صور در مرتک  توبه مجازات،
 هتتایی مجازات کتته شتترعی منصتتو  تعزیتترات در کتته درحالی
 باید اولی طریق به شوند، می تلقی حدی های مجازات از تر خفیف

 نتاتری و ریاضتت، شتمس)داد  نظتر آنهتا در مجتازات ستقوط به
1396 :284). 
 گتذار قانون ستوی از غرض نقض شام  که دیگر مورد ی  در

 کته استت اسالمی مجازات قانون 94 ماده استثنای بحث هستی ،
 .(165: 1396تتوجهی، )استت  شده طرح 115 ماده 2 تبصره در

 تمتام متورد در توانتد می دادگتاه» :شتده استتنوشته  94 در ماده
 تعویتق به را حک  صدور نوجوانان، توسط ارتکابی تعزیری جرائ 
 های یافتته تتأثیر تحتت .«کنتد معلتق را مجتازات اجرای یا اندازد

 بته نوجوانتان کیفری حقو  گرا، تعام  یا زنیبرچس  شناسی جرم
 هت  آن شتناختی جرم علت که رسیده ظهور منصه به مدارا صورت

 های یافتته بتر مبتنتی ه  و دارد زنی برچس  شناسی جرم در ریشه
 . است رشدمدار پیشگیری شناسی جرم

 متأسفانه سویی از اّما است؛ شده متجلی 94 ماده در مه  ای 
 به گذار قانون سوی از حمایت ای  دلی  بی استثناپذیری و رد شام 

 غترض نقتض نتوعی درواق، که هستی  115 ماده 2 تبصره موج 
 تحت مجازات، اجرای و حک  صدور تعویق از زیرا غرض است؛

 بته حتداقلی توست  بشتری، حقو  و شناختی جرم های آموزه تأثیر
 حتداقلی کتردن وارد و نوجوانان و اطفال درخصو  قضایی نظام
 .است کیفری چرخه به دسته ای 
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 شکلی قانون با خلط .2−6

 استالمی مجتازات قتانون. است قانون آن مفاد بیانگر قانون عنوان
 مربتوط کته موادی نباید روازای  است؛ ماهوی قانون ی  عنوان به
 موارد ای  از یکی. شود مطرح قانون ای  در هستند شکلی قانون به

 کته استت 1392 مصوب ستال اسالمی مجازات قانون 215 ماده
 یتا منت، قترار صتدور صتورت در دادستان یا بازپرس»: نویسد می

 یتا دلی  که را شده کشف اموال و اشیاء تکلیف باید تعقی  موقوفی
 حتی  یتا شتده تحصتی  جترم از یتا و بتوده جترم ارتکتاب وسیله

 استت شتده داده اختصتا  استعمال برای یا و استعمال ارتکاب،
 متورد در. شتود معدوم یا ضبط مسترد، مورد، حس  تا کند تعیی 

 همچنتی . کنتد می تعیتی  را اشتیاء و امتوال تکلیف دادگاه ضبط،
 جریتان وی نزد پرونده که مادام است مکلف دادستان یا و بازپرس

 و امتوال رد دستتور زیر شرایط رعایت با و نف، ذی تقاضای به دارد
 :نماید صادر را مذکور اشیاء

 یتا بازپرسی در اموال و اشیاء آن از قسمتی یا تمام وجود الف.
 نباشد؛ الزم دادرسی

 باشد؛ بالمعارض اموال، و اشیاء ب.

 شود. معدوم یا ضبط باید که نباشد اموالی و اشیاء جزء پ.

 یتا حکت  صتدور ضتم  باید نیز دادگاه جزایی امور تمامی در
 یتا برائتت یتا محکومیتت بتر مبنتی اینکه از اع  آن از پس یا قرار

 وستیله کته امتوالی و اشتیاء متورد در باشتد. مته  تعقی  موقوفی
 ارتکتاب، حتی  یتا شتده تحصی  جرم اثر در یا بوده جرم ارتکاب

 مبنتی رأی باید است، یافته اختصا  استعمال برای یا و استعمال
 ....«نماید صادر آن شدن معدوم یا ضبط استرداد، بر

 

 گیرینتیجه

 یت  ستوی و ستمت بته جدیتد مجتازات قتانون کیفتری سیاست
 حقتوقی نظتام در. است رفته پی  علمی و شناختی روش سیاست

 نخستتی  بترای 1392مصوب سال  اسالمی مجازات قانون ایران،
 دهنده نشتان کته استت نموده بینی پی  عمومی مواد چهارگونه بار

 و فلستفه. استت عمتومی متواد بحتث بته ایرانی گذارقانون توجه
 مبتتانی از کیفتتری قتتانون در عمتتومی متتواد بینتتی پی  ضتترورت

 کیفری، حقو  کلی اصول انعکاس که است برخوردار مستحکمی

 کیفتری سیاستت تضمی  و موازی  متیق  قدر و مشترکات اجتماع
 .است مبانی ای  جمله از سنجیده

 در کته آنچه مدرن، کیفری حقو  نویسی قانون اصول براساس
 مفتادی شود،می مطرح جزایی قانون عمومی مواد و کلیات بخ 

 اختصاصتی جتزای حقو  در اعمال قابلیت که است عام قلمرو با
 چهارگونته بار نخستی  برای اسالمی مجازات قانون. باشد داشته را

 مبنا با عمومی مواد تعدد ای  خود که نموده بینیپی  عمومی مواد
 و عمتومی متواد فلستفه. است تعارض در عمومی مواد اقتضای و

 اشتاره پیشتتر کته طور همان عمومی مواد بینی پی  مبنای تری مه 
. باشتدمتی اصتول و متوازی  متتیق  قدر و مشترکات اجتماع شد،
 سرگردان جنایی سیاست ی  با ما دهدمی نشان عمومی مواد تعدد

. دارنتد وستی، و عتام قلمرویتی عمتومی مواد مفاد. هستی  مواجه
 بخت  چهتار استالمی، مجتازات قانون کتاب چهار در که زمانی

 داده وسعت گذار قانون خیال به یعنی شود؛می مطرح عمومی مواد
 است؛ فنی غیر و ناشیانه دادن وسعت گونه ای  که درحالی شود،می
 قابلیتت بحتث عمتومی مواد بودن وسی، و بودن عام از منظور زیرا

 .عمومی مواد تعدد نه است تسّری
 قتانون اّما است، انکار غیرقاب  ضرورتی بزهکاران مجازات اگرچه
 ایت . جزاست حقو  هدفمند نمودن جهت در حاک  قانون مجازات،

 متواد و کلیتات بتاب در مجتازات، قتانون منتدیاصتول و هدفمندی
 واجتد کته کیفری حقو  کلی اصول. داد خواهد نشان را خود عمومی

 و مجتازات قانون ابتدای در تأکید باب در هستند، کلی و عمومی جنبه
 از یکتی. دهنتد می نشان را خود عمومی مواد و کلیات کتاب قال  در

 تعتدد فترض با که است مجازات و جرم بودن قانونی اص  اصول، ای 
 روش ختتال  امتتر، ایتت  کتته استتت شتتده استتتثناپذیر عمتتومی متتواد

. شتود مواجته استتثنایی هیچ با نباید االصول علی که است قانونمندی
 قضتتامندی اصتت  جتتزا، حقتتو  بتتر حتتاک  اصتتول از دیگتتر یکتتی

 در اّمتا شتده مطترح عمومیتات و کلیتات بتاب در که هاست مجازات
 نتوعی کته استت شتده رو روبته فراوانتی های چال  با دیگر های باب

 .است خصوصی طلبی عدالت ترویج و کلی اصول نقض
 کاستت  در زیتر پیشاناادها  بته توجته کته رستدمتی نظتر به

 قتانون عمتومی متواد و کلیاات کتتاب نویستی قانون هتایچال 
 :شود واق، مؤثر مجازات
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 ی  جزایی قانون که است ای  عمومی مواد واقعی معنای :اول
 جزایتی قانون هایکتاب دیگر در که دارد عمومی مواد نام به بخ 

 شتاهد متا اسالمی مجازات قانون در اّما بود؛ خواهد استفاده قاب 
 متدرن روش با باید نگارش نحوه ای  که هستی  عمومی مواد تعدد

 شود؛ اصالح مجازات قانون عمومی مواد نگارش
 عنتوانی تحتت مواد از تعدادی قرار دادن از هد  اصوال  : دوم

 که دارد ضرورت رو ازای  است؛ قانون به مراجعه در تسهی  خا 
  اصالح موارد ای  از برخی باید که باشند مرتبط عنوان آن با مواد آن

 ختود مناس  جای در و نیستند مناس  مجازات قانون در که دشو
 شوند؛ مطرح

 قتانون در بار نخستی  برای که کیفری حقو  کلی اصول :سوم
 بتتاب در و منتتد نظام و منتتدروش ،1392 استتالمی ستتال مجتتازات

 دیگتر ابواب در متأسفانه است؛ شده مطرح عمومی مواد و کلیات
 است شده مواجه دلی  سست و فراوان استثنائاتی با مجازات قانون

 شود؛ اصالح باید که
 انتدشتده مطترح کلیاات کتاب در که موادی از برخیچاارم: 

 علتت بته مجتازات قانون از باید که هستند شکلی قانون به مربوط
  .شوند حذ  قانون بودن ماهوی
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