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چکیده
تصویب قانون مجازات اسالمی در ساا  ،2931تحاو قالات تاو ی در عرصا ساامانلخشای لا ارایم و
سیاستکیفری متفاوت در لعضی از رایم را ل همراه داشت« .شارو لا ار » از ن اادهاایی اسات کا لاا
اقدامات دید قانونگذار ،متحو گردید .این تأسیس ک در هم ادوار قانونگذاری مورد تو مقانن لاوده
است ،در سا  2931لا سیاستگذاری ویژه و متفاوتی مورد لازلینی قرار گرفت؛ ل گونا ای کا ایان اقادا
قانونگذار ،ر و و لازگشت ل رویکرد قانون  2931تلقی شده است .قانون مجازات مصاو  ،2931قاانون
عا لا ضالط ای متفاوت محسو میشود ک سیاست کیفری عا و متفاوتی را در شرو ل ار ایشلینای
میکند .از سویی مقنن در قوانین یشاین نساتت لا ار انگااری شارو لا ار هاای خاا ا لا اقتضاای
سیاستگذاری موردی یشین ا اقدا کرده است .دوگانگی میان سیاست خا و ماوردی یشاین در مقالات
سیاست عا و کلی فعلی ،این ال ا را ل دنتا داشات کا کادا قاانون در عملیاات مجرمانا ای کا ناتماا
میماند ،الز اال راست؟ این مقال لا لررسی ال ا درلاره نسخ یا عد نسخ شارو لا ار هاای خاا  ،در
کشمکش میان سیاست کیفری یشین و فعلی ،ل چالش تعارض سیاست کیفری عا قانون ماخخر لاا قاوانین
خا مقد رداخت است.
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 استادیار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه (س).)ebrahim.bateni@yahoo.com( :

مقدمه
قوانین کیفری و کارآمدی آن ،از دغدغه های اصلی جوامع گوناگون بوده و هست؛ ولیی
در کشور ما عرصه حقوق کیفری بیه صصیوپ پیز از پییروزی انقیالم اسیالمی ،در
معرض تغییر و تحول بیشتری قرار گرفت و با هدف مطابقت قوانین با موازین اسیالمی
08

و در جهت اصل چهارم قانون اساسی ،دستکم سه دوره تحول و تغییر قوانین را تجربه
ی تحیول قیوانین ،ایین تغیییر و تحیول متیرر ،تیورم و
کرده است .در کنار دستاوردها ِ
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تعارض قوانین کیفری را نیز به دنبال داشته است و در میواردی سیاسیت کیفیری را بیا
سردرگمی و ابهام اجتنامناپذیری مواجه ساصته است.
یتی از مهمترینِ ابهامات ،به موضوع سیاست کیفری دوگانه ناشی از تحیول تقنینیی
و نسخ یا عدم نسخ قوانین کیفری پیشین بازمیگردد که در ایین مییان ،بعضیی از صیور
همچون تغییر سیاست کیفری عام مؤصر نسبت به صاپ مقیدم ،سیردرگمی بیشیتری را
نشان میدهد« .شروع به جیرم» در قیانون مجیازات اسیالمی مصیوم  ،9311بیا چنیین
چالشی مواجه بوده است.
«شروع به جیرم» در قیانون جدیید ،معیارهیای عیام و ضیوابا متفیاوتی را بیرای
جرم انگاری و مجازات حاکم ساصته است که با قوانین صاپ پیشینِ مربوط به شروع
به جرم ،تعارض آشتاری دارد؛ بیه گونیه ای کیه قیوانین صیاپ پیشیین ،از رویتیرد
استثنا انگاری نسبت به جرم انگاری و مجازات شروع به جرم برآمده بود و از سیاسیت
کیفری جزء نگر ( با نگاه موردی و لزوم بیان صاپ برای هر جرم) ناشیی مییشید ،در
حالی که قانون فعلی با سیاستی متفاوت و منسجم ،نهاد شروع به جرم را بنیان نهیاد و
رویتردی ضابطه ساز و عام نگر را میورد توجیه قیرار داد .در عیین حیال ،شیروع بیه
جرم های صاپ پیشین آشتارا نسخ نشد .چگونگی مواجهه با این موضوع و ابهیام در
نسخِ شروع به جرم های صاپ ،محل نزاع و میورد انتقیاد و اصیتالف ن یرِ قضیات و
حقوقدانان قرار گرفته است.

در ادامه ،نخست به تبیین سیاست کیفری قانون مجیازات اسیالمی مصیوم  9311و
تعارض آن با شروع به جرمهای صاپ میپردازیم و سپز شروع به جیرمهیای صیاپ
در قانون تعزیرات مصوم  9371و دیگر قوانین ،در دو بخی

مجیزا میورد ارزییابی و

تحلیل قرار صواهد گرفت.

 .1تعارض «شروع به جرمهاي خاص» با قانون مجازات 1931
قانونِ مجازات اسالمی فعلی نسبت به قانون مجازات سابق است .تحیوتت تقنینیی
شروع به جرم در سال  ، 9311این قانون را به فضای حیاکم بیر قیانون سیال 9311
بسیار نزدیک کرده است.
برای بررسی تعارض شروع به جرمهای صاپ با قانون مجیازات  ،9311تزم اسیت
نخست به تبیین ویژگیهای اصلی سیاسیت کیفیری قیانون مجیازات اسیالمی مصیوم
 9311درباره شروع به جرم پرداصته شیود و سیپز تعیارض و ابهیام موجیود در نسیخ
قوانین صاپ پیشین به وسیله قانون جدید مورد توجه قرار گیرد.

1ـ .1تبیین ویژگیهاي «شروع به جرم» در قانون مجازات اسالمی 1931
به طور کلی سه ویژگی اصلی در تبیین سیاست کیفری قانون مجازات اسالمی  9311در
جرمانگاری و مجازات شروع به جرم ،به شرح ذیل قابل مالح ه است.
1ـ1ـ .1اصل بر جرمانگاري «شروع به جرم» در قانون مجازات اسالمی 1931

قانونگذار برای نخستین بار پز از انقالم ،با تبیین سیاست واحدی در قبیال شیروع بیه
جرم و به حتم مادّه  911قانون مجازات اسالمی مصوم  ،9311اصل را بیر جیرمبیودن
شروع به جرم نهاد (اردبیلی ،9313 ،ج ،9پ339ی.)333
تفاوت آشتار قانون فعلی با قانون سال  937۱در این نتته است که در قانون سیابق،
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چگونگی جرم انگاری و اصول حاکم بر مجازات شروع به جیرم ،یتیی از تحیوتت
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اصل بر عدم جرمانگاری و مجازات شروع به جرم بود ،مگیر در صیورت وجیود نی
قانونی صاپ 9.به عبارت دیگر ،جرم انگاری و مجازات شروع به جرم براساس نصوپ
صاپ و به صورت موردی تبیین شده بود و سیاست کیفری مقینن در قیانون مجیازات
اسالمی  ،937۱به استثناانگاری و تعیین تتلیف موردی برای شیروع بیه جیرم معطیوف
08

بود؛ ولی در قانون جدید مجازات اسالمی ،اصل بر جرمبودن شروع بیه جیرم بیا تبییین
ضوابطی عام و براساس معیار مجازات است 1،در صیورتی کیه از سیال  937۱تیا زمیان
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تصویب قانون فعلی یعنی در طول دو دهه گذشته ،اصل بر این بود که شیروع بیه جیرم
هر جرمی نیازمند ن

قانونی صاصی است و شروع بیه جیرم ،بیشیتر دربیاره میواردی

معدود و صاپ در بحث تعزیرات مورد توجه بود ،در حالی که گستره شروع بیه جیرم
در رویترد جدید قانونگذار ،فراتر از جرایم تعزییری ،جیرایم حیدی و قصیاپ را نییز
دربرگرفته است.
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 .9مادّه  19قانون مجازات اسالمی  937۱مقرر میداشت« :هرکز قصد ارتتام جرمی کند و شروع به اجرای آن
نماید؛ لتن جرم من ور واقع نشود ،چنانچه اقدامات انجامگرفته جرم باشد ،محتوم به مجازات همان جرم
میشود.
تبصره  :مجرد قصد ارتتام جرم و عملیات و اقداماتی که فقا مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع
جرم نداشته باشد ،شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
تبصره  :2کسی که شروع به جرمی کرده است ،به میل صود آن را ترک کند و اقدام انجامشده جرم باشد ،از
موجبات تخفیف مجازات برصوردار صواهد شد».
 .1گرچه در سیاست کیفری جدید ،اصل بر شروع به جرم است؛ ولی در موارد استثنایی ی همچون شروع به
جرایمی که مجازات آن مصادره اموال یا جزای نقدی است ی شروع به این موارد جرم نسیت و در جرایم
صرُد نیز نوعی سیاست کیفری ارفاقی حاکم می باشد؛ به گونه ای که مقنن ،شروع به جرایمی که مجازات
آن تعزیر درجه  6تا  8یا شالق تعزیری در ن ر گرفته شده را جرم انگاری نترده است.
 . 3البته مبانی فقهی چنین رویترد گستردهای در شروع به جرم و جرمانگاری عام در این مورد ،نیاز به تأمل و
بررسی مستقلی دارد و مجال دیگری میطلبد (برای اطالع بیشتر در این باره ،ر.ک :قیاسی و ساریخانی و
صسروشاهی ،9388 ،ج ،1پ911ی.)913

تغییر موضع مقنن در سیاست تقنینی شروع به جرم ،نسبت به قیانون سیال  937۱در
مادّه  19و دو تبصره آن به روشنی قابل مالح ه است؛ به صیورتی کیه از جیرمانگیاری
موردی و استثناانگاری شروع به جرم ،به سوی ضیابطهمنیدی کلیی و عمومییت قاعیده
براساس مجازات جرایم ،تغییر سیاست داده اسیت و بیدون توجیه میوردی بیه جرمیی
صاپ با معیار قراردادن مجازات جرایم تام ،جرمانگاری و مجازات شیروع بیه جیرم را
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به صورت قاعدهای کلی در  3بند سامان داده است.

یتی از تحوتت چشمگیر قانون مجازات اسیالمی مصیوم  ،9311دسیتهبنیدی جیرایم
است .البته این دسته بندی به تبع ن ام کیفری اسیالمی براسیاس مجیازاتهیای مربوطیه
سامان مییابد؛ 9ولی قانون فعلی با توجه ویژه به سامانبخشی تعزییرات ،براسیاس میادّه
 ،91به مدرجکردن و طبقه بندی جرایم تعزیری در هشت طبقه اهتمام ورزیده است 1کیه
در واقع درجهبندی مجازاتهای تعزیری ،اقتباسی از قانون سال  9311است.
مادّه 911ق.م.ا .تحت تأثیر مدرجکردن مجازاتهیا و هیم جهیت بیا چنیین تحیولی،
مجازات شروع به جرم را متناسب با مجازاتِ قانونی جرم تام و با ضابطهای عیام (و نیه
به صورت صاپ و موردی) تعیین کرده است .به عبارت دیگر ،قیانون جدیید براسیاس
مجازات جرایم ،شروع به جرم آنها را جرمانگیاری کیرده اسیت و آن را قابیل مجیازات
دانسته و از جرایم تعزیری نیز فراتر رفته است .سیاست کیفری جدید حتیی شیروع بیه
جرایم حدی و قصاپ را نیز شامل ضوابا حاکم بر شروع به جرم قرار میدهد.
بنا به تصریح بند (الف) مادّه 911ق.م.ا .مجیازات شیروع بیه جیرم در جرایمیی کیه
مجازات قانونی آنها سلب حیات (سلب حیات به معنای گیرفتن حییات از راه قصیاپ
 .9طبق مادّه  91قانون مجازات اسالمی « :9311مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف) حد؛ م) قصاپ؛ پ) دیه؛ ت) تعزیر».
 .1مادّه  91قانون مجازات اسالمی  9311مقرر میدارد« :مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود.»... :
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1ـ1ـ .1تحول در دستهبندي انواع شروع به جرم

نفز یا اعدام) ،حبز دائم یا حبز تعزیری درجه یک تیا سیه اسیت ،حیبز تعزییری
درجه چهار صواهد بود.
مادّه مذکور به تدریج که از اهمیت جرم بنا به شدت مجیازات آن کاسیته مییشیود،
مجازات شروع به جرم را نیز به تناسیب کیاه
08

مییدهید 9،در صیورتی کیه در قیانون

مجازات اسالمی سابق ( ،)937۱برای شروع به جرم ،به ن

قیانونی صیاپ (براسیاس

جرایم و نه مجازاتها) نیاز داشتیم؛ بنابراین در هر جرمی درباره جرمانگاری و مجازات
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شروع به جرم آن باید تصریح میشد و در هر میورد ،بیه نی

صیاپ و مسیتقلی نییاز

داشتیم؛ ولی قانون مجازات اسالمی فعلی ،شروع به جرم را جرمی عیام در ن یر گرفتیه
است و شروع به جرم و نیز مجازات آن را مستقل از جرایم و با معیار کلی دسیتهبنیدی
براساس مجازاتها تبیین کرده است .البته چنیین امیری تیا انیدازه زییادی تحیت تیأثیر
مدرج کردن جرایم براساس شدت و ضعف مجازات آن (طبقیهبنیدی جیرایم تعزییری)
امتانپذیر شده است.
در قانون مجازات پیشین برای تعیین موارد شروع بیه جیرم ،بایید بیه هیر جیرم بیه
صییورت صییاپ و مییوردی مییپییرداصتیم؛ ولیی اکنییون بییا تغییییر روش قانونگییذار در
جرم انگاری شروع به جرم و سیاست کیفری حاکم بر این جهیتگییری ،بیی

از آنتیه

تعزیری یا حدیبودن جرم مهم باشد ،اصل مجازات جرم تام اهمیت دارد و مالک عمل
قرار میگیرد؛ بنابراین اگر مجازات ،سالب حیات یا حیبز دائیم ییا تعزییر درجیه ییک
 .9براساس مادّه  911قانون مجازات اسالمی « :9311هرکز قصد ارتتام جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید؛
لتن به واسطه عامل صارج از اراده او قصدش معلق بماند ،به شرح زیر مجازات میشود:
الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ،حبز دائم یا حبز تعزیری درجه یک تا سه است ،به
حبز تعزیری درجه چهار؛
م) در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبز تعزیری درجه چهار است ،به حبز تعزیری
درجه پنج؛
پ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی یا حبز تعزیری درجه پنج است ،به حبز تعزیری یا
شالق یا جزای نقدی درجه ش ».

باشد ،در شمول بند (الف) مادّه  911قرار میگیرد .این سلب حیات مییتوانید از میوارد
قصاپ ،حد یا تعزیر باشد .اگر مجازات جرم اصلی ،سلب حیات باشد ،مجازات شروع
به جرم آن ،حبز تعزیری درجه  1است و این بدانمعناست که نهتنها جرایم به صورت
صاپ و تکتک (همچون سرقت ،جعل و )...مورد توجه قرار نمیگیرد و با معییار عیام
مجازات جرایم تام ،سنج

نسبت به شروع بیه جیرایم آنهیا صیورت مییگییرد ،بلتیه

براساس سیاست کیفری جدید ،شروع به جرم در جرایم حدی یا تعزیری و یا دییه نییز
ضابطهمندکردن شروع به جرم میپردازد؛ برای مثال ،اگر مجازات جرم تام سالب حییات
باشد ،مشمول بند (الف) میشود و اگر مجازات

قطع عضو یا حبز تعزییری درجیه 1

باشد ،مجازات شروع به جرم ،حبز تعزیری درجه  1صواهد بود.
1ـ1ـ .9جرمنبودن عمل در صورت انصراف ارادي

یتی از انتقادهای وارد بر قانون مجازات اسالمی  ،937۱بیه اطیالقداشیتن عبیارت «جیرم
من ور واقع نشود» بازمیگشت که بر این اساس ،مجرمی که به اراده صود از ادامه عملییات
مجرمانه منصرف میشد و مجرمی که «عامل صیارج از اراده» او سیبب عیدم وقیوع جیرم
میشد ،تفاوتی نداشت؛ ولی قانونگذار در سال  9311در مادّه  911تصریح میکند:
هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده صود آن را ترک کنید ،بیه
اتهام شروع به آن جرم ،تعقیب نمیشود؛ لتن اگر همان مقدار رفتیاری
که مرتتب شده است ،جرم باشد ،به مجازات آن محتوم میشود.

بر این اساس ،قانون جدید ،ترک ارادی عمل مجرمانه را شروع به جرم نمییدانید و
در جهت اعمال سیاست کیفری ارفاقی و به من ور تشویق بزهتاران برای امتناع از ادامه
روند مجرمانه و کاه

آمار بزهتاری ،چنین سیاستی را به کار گرفته اسیت؛ ولیی اگیر

همان مقدار رفتاری که فرد مرتتب شده است ،غیر از شروع به جیرم ،عنیوان مجرمانیه
دیگری داشته باشد ،بدون اینته به دلیل انصراف ارادی از تخفیف برصیوردار شیود ،بیه

ابهام در نسخِ شروع به جرمهای خاص (در پرتو سیاست کیفری قانون مجازات اسالمی مصوب ) 932

به تفتیک تعیین نمیشیود و قانونگیذار براسیاس کلییت مجیازات و بیه طیور عیام بیه

08

مجازات آن جرم محتوم میشود .در فرض اول (عدم جرمانگیاری شیروع بیه جیرم در
صورت انصراف ارادی) ،قانون فعلی نسبت به قانون سابق یک گیام بیه جلیو نهیاده ،در
فرض دوم ،گامی به عقب برداشته است.

9

1ـ .1ابهام در نسخ «شروع به جرمهاي خاص» با قانون مجازات 1931
08

تبیین ویژگیها و مؤلفههای اصلی شروع بیه جیرم در قیانون مجیازات اسیالمی ،9311
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تعارض شروع به جرمهای صاپ پیشین با قانون جدید را به روشنی نماییان مییسیازد.
در واقع ،سیاست کیفری قانون مجازات اسالمی فعلیی در موضیوع شیروع بیه جیرم در
تعارضی آشتار با سیاست کیفری قانون مجازات پیشین قرار میگیرد؛ با این توضیح کیه
مادّه  911قانون مجازات فعلی جایگزین مادّه  19قانون مجازات پیشین میگردد و تبیین
جدیدی از ماهیت و ساصتار شروع به جرم ارائه میدهد؛ ولی سیاسیت کلیی پیشیین در
جرم انگاری و مجازات موردی و صاپ شروع به جیرم در قیانون تعزییرات  ،9371بیه
دلیل عدم نسخ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده پابرجا میماند و در قالب قیانون عیام
مؤصر و صاپ مقدم ،نیزاع نسیخ ییا تخصیی

را برمییانگییزد کیه اهمییت مسیوله و

اصتالف ن ر میان قضات و حقوقدانان در این باره بر کسی پوشیده نیست.
این مباحث در ادبیات اسالمی و متون دینی نیز سیابقه دارد؛ ولیی پیی
قوانین و بررسی چال

از ورود بیه

موجود باید نتتهای ظرییف دربیاره نسیخ در احتیام شیرعی و

ادبیات اسالمی و تفاوت آن با نسخ در قوانین و ادبیات حقوقی مورد توجه قرار گیرد.

 .9قانون مجازات اسالمی مصوم ،937۱در تبصره  1مادّه  19مقرر میداشت« :کسی که شروع به جرمی کرده
است ،به میل صود آن را ترک کند و اقدام انجامشده جرم باشد ،از موجبات تخفیف مجازات برصوردار
صواهد شد »...؛ بنابراین قانونگذار این اقدام فرد را به طور مطلق از موجبات تخفیف برشمرده بود و با لحاظ
سیاست کیفری ارفاقی ،این اقدام فرد را که به اراده صود ،مسیر مجرمانه را ترک نموده ،در ن ر میگرفت.
بهتر بود جهت تشویق بزهتاران و ممانعت از ادامه روند مجرمانه و کاه
سیاست ارفاقی در قانون جدید نیز در ن ر گرفته میشد.

آمار بزهتاری ،این تخفیف و

1ـ1ـ .1نسخ در قوانین و ادبیات حقوقی

نسخ به معنای تغییردادن ،باطلکردن ،از میانبردن ،ازاله و ابطال شیء و جیایگزینی چییز
دیگری به جای آن و در اصطالح ،عبارت است از رفع (و جلیوگیری از امتیداد زمیانی)
حتمی شرعی ی که مستقر و ثابت شده اسیت ی بیا دلییل شیرعی متیأصر (ر.ک :راغیب
اصفهانی ،9191 ،پ / 6۱9ابنمن ور ،9191 ،ج ،3پ / 69عبیدالرحمان[ ،بییتیا] ،ج،3

08

پ / 199سبحانی[ ،بیتا] ،پ / 177مشتینی ،9196 ،پ.)168
صریح یا ضمنی ،اعتبار قانونی را سلب میکند» (کاتوزیان ،937۱ ،پ )971و بیا وضیع
قانون جدید ،اعتبار و قدرت قانون سابق از میان میرود و قانون جدید بیا قواعیدی نیو،
جایگزین مقررات سابق میشود .در اصطالح حقوقی ،قیانون جدیید را ناسیخ و قیانون
قدیم را منسوخ میگویند.
به عبارت دیگر ،قیانون میؤصر حتیم قیانون مقیدم را برمییدارد (محمیدی،9371 ،
پ )991و نسخ قانون« :ازاله استمرار قانون سابق است به وسیله قانون تحیق؛ کیالی ییا
بعضای» (ر.ک :جعفری لنگرودى ،ج ،9378 ،1پ ،3631ش .)9311۱چنانچیه قانونگیذار
اراده صود در نسخ را به تصریح بیان کند ،مشتلی در میان نخواهد بود؛ ولیی در میوارد
نسخ ضمنی ،ابهام و چال

اصلی رخ مینماید که بحث نسخ صاپ مقدم به وسیله عام

مؤصر یتی از این دشواریها در بحث نسخ است.
شایان ذکر است در عرصه تقنین ،نسخ صریح و ضمنی امری متداول و شایع اسیت؛
گرچه تغییر و تحول سریع قوانین و عدم پی بینی سازوکار مناسب برای تنقییح قیوانین
و بازشناسی نسبت میان قوانین ی که گاهی نیز متعدد و پراکندهاند ی بحث قانون حاکم و
تعیین ناسخ و منسوخ را با ابهام و سردرگمی همراه میسازد و از شیفافیت و کارآمیدی
قوانین میکاهد .به هر جهت ،پرداصتن به این مشتل مجال دیگری میطلبد؛ ولیی نسیخ
قوانین حتی به صورت ضمنی کامالی متداول و روشن است؛ بنابراین در صیورت تنیافی
دو قانون و با لحاظ شرایا (ر.ک :جعفری لنگیرودى ،ج ،9378 ،1پ ،3631ش9311۱

ابهام در نسخِ شروع به جرمهای خاص (در پرتو سیاست کیفری قانون مجازات اسالمی مصوب ) 932

در فضای حقوقی« :نسخ قانون عملی است کیه بیه موجیب آن قانونگیذار بیه طیور

 /دان پژوه ،9381 ،پ11۱ی ،)119تحقق نسخ ،امری پذیرفتنی است 9.البته اگیر بتیوان
میان دو قانون جمع کرد 1و شرایا نسخ نیز جریان نداشته باشد ،چنین موردی از میوارد
«تخصی

» صواهد بود.

بحث نسخ و تخصیی
00

در قیوانین و در ادبییات حقیوقی ،تحیت تیأثیر و دنبالیهرو

مطالبی میباشد که به تناسب در ادبیات اسالمی مطرح شده است و سابقه قابل تیوجهی
در مباحث قرآنی و اصولی دارد .در این مقاله قصد ورود به آن مباحث را نیداریم؛ ولیی
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اشاره به فضای کلی بحث ،در نگاهی اجمالی ضروری به ن ر میرسد.
1ـ1ـ .1نسخ در احکام شرعی و ادبیات اسالمی

گرچه مباحث تخصی

و نسخ و بحث عام مؤصر و صاپ مقدم ،در احتیام شیرعی و

ادبیات اسالمی نیز مطرح بوده و به طور صاپ ،مورد توجه اندیشمندان علیوم قرآنیی و
اصولیون قرار گرفته است؛ ولی دقت در ایین نتتیه تزم اسیت کیه در ادبییات دینیی و
احتام شرعی ،پی فرضهای صاصی بر فضای بحث حاکم میباشد که گیاه متفیاوت از
بحث تقنین در عصر حاضر قابل بررسی است 3و شاید به همین دلیل باشد که در وقوع
نسخ و گستره آن بسیار محدودنگر و محطاطانه ن ر دادهاند و به طور صیاپ در بحیث
نسخ قرآن ،گاهی ی جز در موارد معدودی ی منتر نسخ شیدهانید (ر.ک :سییوطی ،ج،9
 .9رأی شماره 1111ی 196مورخ  11/7/93۱8دیوان عالی کشور به این مطلب تصریح دارد« :اگر دو قانون با
همدیگر تنافی داشته باشند که نتوان بین آنها جمع نمود ،قانون تحق طبعای ناسخ قانون سابق صواهد بود ،ولو
اینته در آن تصریح به نسخ نشده باشد».
 .1در این باره ،قاعده «الجمع مهما امکن اولی منالطرح» ،بر لزوم جمع دتلی دو دلیل متعارض در صورت امتان
دتلت دارد (ر.ک :نائینى ،9376 ،پ / 716انصاری ،9196 ،ج ،1پ / 713طباطبایى حتیم ،9191 ،پ.)11
 .3حتی این فرض که موارد نسخ ،وحی شده ،ولی گاه [به مصلحتی چون بیان تدریجی احتام و تسهیل بر
بندگان] ابالغ نشده است تا زمان ابالغ آن فرابرسد و فروضی از اینگونه ،در عبارات اصولیون به کار گرفته
شده است و مورد بحث قرار میگیرد .البته این مباحث ریشههای کالمی و اعتقادی دارد و از بسیاری جهات،
مباحث تقنین امروزی را شامل نمیشود (برای اطالع اجمالی از این مباحث ،ر.ک :مطهری[ ،بیتا] ،ج،19
پ133ی / 111جمعه ،1۱۱1 ،پ19ی.)911

 ،9119پ617یی ی / 667صیییویی[ ،بییییتیییا] ،پ171یی ی / 38۱معرفیییت ،9191 ،ج،1
پ167ی .)311از نگاه اصولی نیز بیشتر به تخصی

ن ر داشیتهانید تیا نسیخ؛ بنیابراین

همواره فضای بحث نسخ ،تحت تأثیر استثناانگاری و ندرت وقوع این امیر قیرار داشیته
است 9،تا جایی که غالب اساتید حقوق نیز گفتهاند عام ،ناسیخ صیاپ نمییشیود؛ زییرا
احتمال دارد قانونگذار به حفظ حتم صاپ پیشین ماییل باشید .البتیه تشیخی

نسیخ

ضمنی در این موارد به ن ر دادرس و تعبیر او از ن ر قانونگذار بستگی دارد؛ ولیی بایید
استثنایی بر حتم عام مؤصر باقی بماند (ر.ک :کاتوزیان ،937۱ ،ص

983یی / 981قیافی

و شریعتی ،9387 ،ج ،9پ113ی)111؛ بنیابراین نبایید ایین قیراین و شیواهد را نادییده
گرفت.
از سوی دیگر ،بنا به ن ر مشهور اصولیون ،استصحام عیدم نسیخ در میورد احتیام
شریعت جاری است .عالوه بر اینته صاپ مقدم را مخصِّ

عام میؤصر مییداننید .بیر

همین اساس ،میتوان به عدم نسخ در قوانین نیز قائل بود ،با این تفاوت که امتان احراز
نسخ در احتام شریعت به سادگی میسر نیست و کمتر امتان تحقق میییابید؛ 1ولیی در
 .9بحث عام مؤصر و صاپ مقدم نیز تا اندازه زیادی ذیل تأثیر چنین فضایی شتل گرفته و دنبال شده است؛
بنابراین اکثر اصولی ها به جریان تخصی

و عدم نسخ صاپ مقدم به وسیله عام مؤصر معتقدند .البته

عده ای از بزرگان (شیخ طوسی ،سید مرتضی و نیز ابنزهره) به نسخ معتقد بودهاند .قول سومی نیز در این
مسوله وجود دارد و آن قول به توقف و رجوع به مرجحات است؛ بنابراین اگر قراین و مرجحات صارجی
موجود باشد ،باید حتم عام را ناسخ و در غیر این صور ت ،حتم صاپ را مخص
مرجحات و تقدم نسخ بر تخصی

بدانیم [رجوع به

 ،با وجود قرای ن و مرجحات صارجی ،با واقعیت و فضای حقوقی

متناسب تر و مرجح به ن ر می رسد] (ر.ک :شهید ثانی[ ،بیتا] ،پ / 913صراسانی ،91۱1 ،پ137ی/ 138
م فر ،9371 ،ج ،9پ961ی / 968محمدی ،9371 ،پ.)991
 .1همانگونه که اشاره شد « ،در حقوق عرفی نسخ وجود دارد و اگرچه حقوق عرفی نیز مبتنی بر رعایت مصالح و
مفاسد است؛ ولی نسخ قانون اشتالی پیدا نمیکند؛ زیرا قانونگذار متوجه مصالح و مفاسدی میشود که در
زمان وضع قانون وجود دارد؛ اما از آینده صبر ندارد .در حقوق مذهبی و قانون الهی که علم صدا محدود به
زمان نیست و از گذشته ،حال و آینده آگاه است ،نسخ قانون شرعی با این اشتال روبهروست که برداشتن

ابهام در نسخِ شروع به جرمهای خاص (در پرتو سیاست کیفری قانون مجازات اسالمی مصوب ) 932

توجه داشت در مواردی قراین و مفاد حتم ،دتلیت دارد کیه مقینمن ماییل نیسیت هیی

08

قوانین و تحقق سیاست انت امبخ

بعدی که متفاوت از سیاست پیشین اسیت و قواعید

جدیدی را بر بنیانی نو استوار میسازد ،احراز این سیاست تقنینی و فرض تعارض آن با
سیاست پیشین و نسخ مورد یا مواردی براساس عدم تمایل قانونگذار برای حفظ حتیم
پیشین (یا عدم امتان آن) ،منطقی به ن یر مییرسید؛ بیه وییژه در بحیث تعزییرات کیه
88

سیاست گذاری و تغییر سیاست کیفری آن در اصتیار حاکمیت اسالمی اسیت و هرگونیه
تحول ،تأسیز نهاد و انت امبخشی در چهارچوم پذیرفتهشده را برمیتابد.
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در واقع تحقق نسخ احتام ،بسیار نادر؛ ولی تحقق نسخ قوانین ،شیایع اسیت و علیم
به اینته وقوع امری نادر یا شایع باشد ،در فضای کلی بحث مؤثر و راهنماسیت .عیالوه
بر اینته با استفاده از شرایا ،اوضاع ،احوال و مقدمات وضع قانون ،نسخ ضیمنی حتیم
صاپ مقدم به وسیله عام مؤصر را مییتیوان دریافیت و آن را پیذیرفت (ر.ک :قیافی و
شریعتی ،9387 ،ج ،9پ111ی)111؛ بنابراین در موضیوع عیام میؤصر و صیاپ مقیدم،
ن ریه رجوع به مرجحات و تقدم نسیخ بیر تخصیی

 ،بیا وجیود قیراین و مرجحیات

صارجی ،با واقعیت و فضای حقوقی متناسبتر و قابل پذیرش است.
در ادامه به من ور بررسی چال

موجود و ارزیابی ابهام در نسخ شروع به جرمهیای

صاپ به وسیله قانون مجازات  ،9311موضوع شروع بیه جیرمهیای صیاپ در قیانون
تعزیرات  9371و شروع به جرم های صاپ در دیگر قیوانین ،بیه طیور جداگانیه میورد
ارزیابی قرار میگیرد.

« .1شروع به جرمهاي خاص» در قانون تعزیرات 1931
در فضای سیاست تقنینی پیشین و در قانون تعزیرات  ،9371شیروع بیه جیرم برصیی از
جرایم به طور صاپ مورد جرمانگاری قرار گرفت؛ از جمله ،تبصیره میادّه  671دربیاره
حتم شرعی اگر با بقای مصلحت و مفسدة مبنای آن باشد ،باعث تقویت مصلحت و یا القای در مفسده است
و اگر مصلحت و مفسده برای ادامه آن از آ غاز وجود نداشته که با علم صدا سازگار نیست؛ زیرا در آغاز
حتم به صورت دائم و غیرمقید به زمان بوده است» (محمدی ،9371 ،پ.)991

شروع به احراق و تخریب و اتالف اموال و حیوانات ،مادّه  111در مورد شروع به جعل
و تزویر ،تبصره مادّه  619درباره شروع به آدمربایی و. ...
جرم شروع به قتل عمدی نیز نمونه دیگری از شروع به جرمهای صاپ اسیت .ایین
جرم به وسیله مقنن در قانون تعزیرات سال  9371در مادّه  693جرمانگاری شد.

9

تمامی شروع به جرمهای صاپ در قانون تعزیرات  9371نسبت به مادّه  911قیانون
مجازات اسالمی  ،9311صاپ محسوم می شود که در فضای سیاست کیفری متفیاوتی
صاپ مقدم است یا صیر؟

1ـ .1دالیل عدم نسخ
برصی از حقوقدانان در مباحث شروع به جرم ،هی اشارهای به نسخ نتردهاند و ممتین
است از فحوای کالم ایشان ،اعتقاد به عدم نسخ برداشیت شیود (ر.ک :اردبیلیی،9313 ،
ج ،9پ339ی .)331عدهای نیز با دتیلی که ارائه مییکننید ،بیه عیدم نسیخ شیروع بیه
جرمهای صاپ به وسیله قانون مجازات  9311قائلاند (ر.ک :زراعیت ،9311 ،پ)199
و برصی نیز جز در شروع به قتل ی موضوع مادّه  693قانون مجازات اسیالمی ی در بقییه
موارد به نسخ قائلاند (صادقی ،9313 ،پ18ی .)11البته ن رات و بررسیهیای میوردی
دیگری نیز در این باره ارائه شده است.
صرف ن ر از برداشت نخست و اظهارن رهای موردی ،دتیل عدم نسخ به طور عیام
و عدم نسخ شروع به قتل به طور صاپ ،بدین شرح است:
1ـ1ـ .1دالیل عدم نسخ به نحو عام

دو دلیل عمده در تقویت و تأیید عدم نسخِ شروع به جرمهای صاپ ذکر شده است:

 .9مادّه  693قانون مجازات اسالمی « :9371هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید؛ ولی نتیجه من ور بدون اراده
وی محقق نگردد ،به ش

ماه تا سه سال حبز تعزیری محتوم صواهد شد».
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به تصویب رسیده است .حال این پرس

مطرح میشود که آیا ایین عیام میؤصر ،ناسیخ

88

 اول ،دَوران امر میان نسخ و تخصی

و تقدم تخصی

؛

 دوم ،عدم تصریح به نسخ شروع به جرمهای صاپ در مادّه  718ق.م.ا. .
درباره دلیل اول گفته شده است:
ظاهرای قانونگذار قصد نسخ شروع به جرم هیای صیاپ را دارد؛
88

اما نسخ باید قطعی باشد و اصولی ها میی گوینید هرکجیا دوران
میان نسیخ و تخصیی

دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری /سال اول /شماره دوم /پاییز و زمستان 931

تخصی

وجیود داشیته و احتمیال هیردو بیرود،

بر نسخ مقدم است؛ زیرا تخصی

جمع عرفیی مییان

دو قانون است؛ اما نسخ به معنای بیی اعتبارسیاصتن ییک قیانون
می باشد .به هر حال ،دیدگاه «تخصی

» منطقی تر به ن ر می آید

(زراعت ،9311 ،پ.)199

درباره دلیل دوم نیز گفته شده است:
 ...با توجه به مادّه  718ق.م.ا .مصوم  9311که فقا به نسخ برصی
از مواد قانون مجازات اسالمی مصوم  9371به طور صریح اشیاره
کرده است (مواد  611تا  611و مواد  716تیا  )718و از ذکیر میواد
دیگر از جمله مواد  693و  611صودداری نموده ،ن ر به نسخ آنهیا
نداشته و ن ری که میگوید این مواد نسخ نشدهانید ،بیا میرا قیانون
سازگارتر است (ساکی ،9311 ،پ.)918

در واقع تقویت کنندگان عدم نسخ ،با اشاره به این واقعیت که احتمال منطقیی و
قابلِ توجهی در نسخ شروع به جرم های صاپ وجود دارد ،در نهایت به عدم نسیخ
متمایل شده اند.
1ـ1ـ .1دالیل عدم نسخ «شروع به قتل» به طور خاص

برصی از حقوقدانان فقا در شیروع بیه قتیل ،بیه عیدم نسیخ قائیلانید و بیا توجیه بیه
صاپبودن مادّه  693نسبت به مادّه  ،911چنین بیان داشتهاند که شاید نتوان بند (الیف)
مادّه  911را که در آن برای شروع به ارتتام جرایمی که مجیازات قیانونی آنهیا سیلب

حیات است ،مجازات حبز تعزیری درجه  1پی بینیی شیده اسیت ،ناسیخ میادّه 693
دانست .البته این دلیل را به تنهایی برای اثبات مدعا کافی نمی دانند و با تصریح به اینته
« ...با توجه به قراین موجود ،در این مورد قصد مقینن آن بیوده اسیت کیه عیام تحیق،
تمامی مصادیق موضوع را دربرگرفته و دامنه شمول آن ،حتم سیابق را نییز دربرگییرد»
(صادقی ،9313 ،پ ،)18بنا به قراین و دتیل صاپ دیگری ،مادّه  693را در ایین بیاره
مجری میدانند.
آنها قطع عضو است ،من ور از «قطع عضو» در این بند بر قطع عضو از بیام «مجیازات
حدی» و نه «قصاپ مادون نفز» حمل شده است؛ زییرا اگیر من یور قصیاپ باشید،
دلیلی بر عدم ذکر دیگر موارد شدیدتر از جنایات مادون نفیز ی کیه مجیازات آن قطیع
عضو نیسیت ،بلتیه اقیداماتی چیون مجیروح کیردن ،نابینیاکردن ،ناشینواکردن و ماننید
آنهاست ی وجود ندارد .ضمن اینته گاه در مرحله شروع ،نمیتوان به آسیانی تشیخی
داد که آیا مرتتب ،قصد قطع عضو داشته یا قصد اییراد جیرح تیا در حالیت اول وی را
مشمول بند (الف) مادّه  911بدانیم و این مطلب قرینیهای دالا بیر آن اسیت کیه در بنید
(الف) نیز من ور مقنن از «جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات  ...است» ،اشاره
به مواردی می باشد که مجازات حدی پی بینیشده برای مرتتب ،اعدام باشد و به قتیل
که مجازات آن قصاپ نفز است ،اشاره ندارد (همان ،پ18ی.)11
دلیل دیگر ،تفسیر به نفع متهم است؛ بدین صورت که اگر در جیرم شیروع بیه قتیل
عمدی ،مادّه  693را اعمال کنیم ،بیشتر به سمت رعایت اصل تفسیر به نفیع میتهم گیام
برداشتهایم؛ زیرا اگر مادّه  911را به عنوان قانون عام تحق ،تزماتجرا بدانیم ،بیه اسیتناد
بند (الف) این مادّه ،مجازات مرتتب شروع به قتل ،بی

از پنج تا ده سیال اسیت؛ ولیی

با تزم اتجرا دانستن مادّه  ،693مجازات مرتتب ،صفیفتر یعنی ش

ماه تیا سیه سیال

حبز صواهد بود (همان ،پ.)11
دلیل دیگری که قویتر از دتیل دیگر دانسته شده است اینته در صورت اسیتناد بیه
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در تأیید این مدعا با تمسک به بند (م) مادّه  911و با اشاره به جرایمی که مجازات

88

بند (الف) مادّه  ،911مجازات فردی که شروع به قتل کرده اسیت ،از مجیازات مرتتیب
جرم تام قتل عمدی که به هر علت قصاپ نشود (موضوع میادّه  691قیانون تعزییرات
 ،)9371شدیدتر و سنگینتر صواهد بود (همان).
با توجه به دتیل ابرازشده ،بعضی از حقوقیدانان در موضیوع شیروع بیه قتیل ،بنید
88

(الف) مادّه  911را ناسخ مادّه  693قانون تعزیرات نمیدانند.

1ـ .1نقد نظریه عدم نسخ
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با بررسی گفته ها درباره بحث نسخ ،ن رات و عقاید گوناگونی در این باره قابل مالح ه
است .عدهای معتقدند عام مؤصر توان تخصی

صاپ مقدم را نیدارد و قیانون صیاپ

مقدم بر عام مؤصر حاکم صواهد بود .به ن ر میرسد در چنین مواردی باید بیه مباحیث
مربوط به زمان حتم نیز که در مباحث اصولی مطرح شده است ،توجه کرد که آیا حتم
یا قانون عام مؤصر ،با چه فاصله زمانی از صاپ مقدم 9و با چه قراین و در چه شرایطی
وضع شده است.
این اقدام قانونگذار که پز از چندین دوره قانونگذاری ،قانون عیام جدییدی را
 با سیاست کیفری واحد و ضابطه ای کلی و منسجم -وضع کرده است ،میی توانیدنشانگر صواست قانونگذار بر ایجاد سیاستی عام ،واحد و شامل در شروع بیه جیرم
باشد که به عنوان آصرین اراده مقنن ،با وضع حتم جدید و میؤصر ،حتیم قبلیی را
نسخ ضمنی می کند.
با نگاهی به قانون مجازات اسالمی فعلی در بام شروع به جرم میتوان دریافت کیه
قانونگذار پی

از تصویب قیانون مجیازات اسیالمی  ،9311سیاسیت کیفیری یتسیانی

 .9اگر صاپ مقدم وضع شود ،سپز بالفاصله عام مؤصر وضع گردد (حتم عام بالفاصله پز از صاپ صادر
شود) ،عام مؤصر نمی تواند ناسخ صاپ مقدم باشد؛ ولی چنانچه صاپ مقدم وضع گردد و پز از مدت
زمان قابل مالح های حتم عام مؤصر وضع گردد (حتم عام با فاصله زمانی از صاپ صادر گردد) ،در اینجا
با توجه به واقعیت تقنین و احراز اراده قانونگذار ،عام مؤصر میتواند ناسخ صاپ مقدم باشد.

نداشته است و پز از ادوار گوناگون سرانجام در سال  ،9311در مقیام وضیع قاعیدهای
صاپ برآمده ،به جرمانگاری شروع به جرم اقدام کیرده اسیت .ایین امیر بییانگر وضیع
سیاست کیفری جدید و اعمال ن ر نهایی قانونگذار در بام شروع به جرم میباشید .بیا
این تفاسیر ،منطقی به ن ر نمی رسد که این اقدام قانونگیذار را نادییده گرفتیه ،براسیاس
قانون صاپ سابق به اعمال مجازات بپردازیم.
اگر به عدم نسخ موارد صاپ مندرج در قوانین جزایی درباره تعیین مجازات شیروع
صواهیم بود .ن ر به اینته فرض بر حتیمانیهبیودن اعمیال قانونگیذار در کنیار واقعییت
عملی امر تقنین است ،پذیرفتن ن ریه عدم نسخ مشتل به ن ر میرسد.
درباره دتیلی که نسبت به عدم نسیخ میادّه  693و مقایسیه آن بیا میادّه  691قیانون
تعزیرات بیان می گردد نیز باید گفت حتم اولیه و اصلی فردی که مرتتب قتیل عمیدی
شده است ،قصاپ نفز میباشد و حتم میادّه  ،691حتمیی صیاپ اسیت کیه بیرای
شرایا استثنایی ی و گاهی به همراه پرداصت دیه ی وضع شده است و نمیتوانید میالک
عمل قرار گیرد؛ بنابراین مقایسه این مجازات با مجازاتِ شروع به جرم ،صحیح بیه ن یر
نمیرسد .نمیتوان گاه به کلیات قانون  9311و گیاه بیه قیانون صیاپ اسیتناد جسیت.
عالوه بر اینته تلقی مجازات حدی از عبارت «سالب حیات» در بند (الف) میادّه  911و
«قطع عضو» در بند (م) نیز قابل صدشه است؛ زیرا میتیوان در صیود قیانون ،قرینیهای
صالف این استدتل یافت .بند (الف) مادّه 917ق.م.ا .اشیعار مییدارد« :در جرایمیی کیه
مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبز دائم است ،حبز تعزیری درجه دو ییا سیه».
عبارت «سالب حیات» در این مادّه نیز عینای تترار شده است و به همان معناست.
با مراجعه به تبصره  1همان مادّه که بییان مییدارد« :در صیورتی کیه بیه هیر علیت
قصاپ نفز یا عضو اجرا نشود ،مجازات معاون براسیاس مییزان تعزییر فاعیل اصیلی
جرم ،مطابق بند (ت) این مادّه اعمال میشود» ،عبارت «به هر علیت قصیاپ نفیز ییا
عضو» دیده می شود که درباره اجرای مجازات بند (الف) میادّه وضیع شیده اسیت و از
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به جرم ،قائل باشیم ،شاهد تفاوت رویترد ،دوگانگی و عدم تناسیب غیرقابیل پذیرشیی

88

مفهوم آن به راحتی میتوان فهمید من ور از عبارت «سالب حیات» ،شامل قصاپ نفز
نیز می باشد که در تبصره آمده است .این امر قرینهای است بر اینته لفظ مشترک «سالب
حیات» در دو مادّه  911و  ،917هردو شامل مجازات قصاپ نفز نیز میشود.
استدتل دیگر ،سازگاری بیشتر با اصل تفسیر به نفع متهم بود؛ ولی به ن ر مییرسید
88

دلیلی برای استثناانگاری با استناد به تفسیر مضیق وجود ندارد ،بلته باید در مجموعیهای
کلی و در ن م نهاد جدید و در کنار موارد دیگر شیروع بیه جیرم ،بیه تحلییل موضیوع
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پرداصته شود .گرچه این موضوع درباره مادّه  693مطرح شده است؛ ولی باید گفت اگیر
به نسخ شروع به جرم های صیاپ قیانون تعزییرات  9371بیه وسییله قیانون مجیازات
اسالمی  9311قائل باشیم ،در موادی با اصل تفسیر به نفع متهم سازگاری بیشیتری دارد
و در مواردی چنین نیست .با مقایسه مجازات شروع به جرمهای صاپ قانون تعزییرات
و مجازات براساس مادّه  ،911به صوبی مشخ

میشیود کیه بیا اعمیال میادّه  ،911در

مواردی مجازات کمتری به مرتتبان شروع به جرم تعلق میگییرد و چیهبسیا در برصیی
موارد ،شروع به جیرم براسیاس میادّه  911نسیخ مییشیود و از اصیل جیرم محسیوم
نمی گردد تا مجازات داشته باشد؛ بنابراین اعمال مادّه  911در این میوارد بیه نفیع میتهم
است و البته در مواردی نیز مجازات شدیدتری را به دنبال صواهد داشت؛ ولی تذکر این
نتته ضروری است که مالک بحث ،تفسیر به نفع متهم نیست و نمیتوان فقا با تمسک
به این مطلب ،یک مورد را تخصی

پنداشت و مورد دیگری را نسیخ برشیمرد و اراده

مقنن در ایجاد قاعده ای عام و کلی در شروع به جرم و ساصتار مجازات پی بینییشیده
در انت امبخشی به این نهاد را نادیده انگاشت.
اگر نسخ در مجازات شیروع بیه قتیل عمیدی را در پرتیو سیاسیت کیفیری جدیید
نپذیریم ،در چالشی فراگیرتر گرفتار صواهیم شد؛ بدین صیورت کیه شیروع بیه جیرایم
بسیار کماهمیت تر ،از شروع به قتل عمدی همچون شروع به جرایمی با حبز تعزییری
درجه چهار ،مجازاتی شدیدتر  -از شروع به قتل عمدی  -صواهد داشت.

در نگاهی کلی به دلیل تالی فاسد احتمالی ،تفسیر به نفع متهم و قیاسیی کیه بعضیی
اساتید به آن اشاره کردهاند ،عدم نسخ مادّه  693به طور صاپ صحیح نیست؛ زییرا اگیر
اصل نسخ را بپذیریم ،تبعیض در آن منطقی به ن ر نمیرسد.

9

بر این اساس ،چنانچه وقوع شروع بیه قتیل عمیدی پیز از تیاریخ تزماتجراشیدن
قانون مجازات اسالمی مصیوم  9311باشید ،مرتتیب براسیاس میادّه  911ایین قیانون
مجازات قابل مجازات صواهد بود( 1آقایینیا ،9311 ،پ.)161
جرمهای صاپ وجود دارد که مهمترین این موارد عبارتاند از:
 ایجاد ن م صاپ و تن یم نهادی ساصتارمند و کلی برای مجازات شروع به جرم.
 اطالق مادّه 718ق.م.ا .درباره لغو همه مقررات و قوانین مغایر با این قانون.
 توجه به لزوم یتسانسازی چگونگی رسیدگی در امیور قضیایی ،میورد تأکیید مقیام
مع م رهبری در بند  7سیاسیتهیای کیالن ن یام و لیزوم توجیه بیه اصیل تیرجیح
قاعدهمندی در تقنین.
 دوگانگی یا چندگانگی سیاست کیفری و وجود تفاوت و شدت و ضعف مییزان
مجازات و عدم تناسب آن در صورت قائل شیدن بیه عیدم نسیخ میوارد صیاپ
مندرج در قوانین جزایی در صصوپ تعیین مجازات شروع به جرم.
 .9برای عدم تناسب احتمالی مجازات ها در جرایم صاپ نیز می توان با استدتل و ارائه راهتار و میزان
متناسب مجازات ،بر اصالح چنین مواردی از سوی مقنن پای فشرد و از این راه به اصالح و عالج آن
پرداصت.
 .1عالوه بر شروع به قتل ،جرایمی همچون شروع به آدمربایی نیز نسخ ضمنی شده ،مشمول مقررات مادّه 911
صواهد بود .مادّه 619ق.م.ا ،.مجازات جرم آدمربایی را پنج تا پانزده سال (حبز تعزیری درجه  )3تعیین
کرده است که براساس بند (الف) مادّه  ،911مجازات شروع به جرم تعزیری درجه سه ،حبز تعزیری درجه
چهار (بی

از پنج تا ده سال) است ،در حالی که طبق تبصره مادّه  ،619مجازات شروع به آدمربایی ،سه تا

پنج سال حبز است .در این باره نیز همچون شروع به قتل ،تبصره مادّه  619نسخ ضمنی شده است.

ابهام در نسخِ شروع به جرمهای خاص (در پرتو سیاست کیفری قانون مجازات اسالمی مصوب ) 932

در مجموع ،به ن ر میرسد شواهد و قراین روشین و کیافی بیرای نسیخ شیروع بیه

88

این موارد ،در ن ریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضیائیه نییز بیه روشینی بییان شیده
است.

9

اطالق مادّه  718قانون مزبور درباره لغیو همیه مقیررات و قیوانین مغیایر بیا قیانون
مجازات  ، 9311همراه با قراین و مرجحات ذکرشده ،از اراده مقنن در نسخ همه قیوانین
80

(اعم از عام و صاپ) مغایر با مادّه  911حتایت دارد (شمز نیاتری و دیگیران،9311 ،
پ)179؛ بنابراین شروع به جرمهای صاپ قانون تعزییرات مصیوم  9371بیه وسییله

دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری /سال اول /شماره دوم /پاییز و زمستان 931

مادّه  911قانون مجازات اسالمی مصوم  ،9311به صورت ضمنی نسخ شده است.

« .9شروع به جرمهاي خاص» در قوانین دیگر
قانون مجازات اسالمی ،یگانه قانون کیفری در ن ام حقوقی ما نیست ،بلته قانونگذار در
برصی قوانین صاپ ،به وضع قوانین کیفری اقدام کرده است؛ بنابراین عالوه بیر شیروع
به جرمهای صاپ در قانون تعزیرات  ،9371شروع به جرمهای صاپِ در قوانین دیگیر
نیز وجود دارد .حال این پرس

مطرح میگردد که با تصویب قیانون مجیازات اسیالمی

 .9این موارد در ن ریات مشورتی متعدد؛ از جمله ،ن ریه شماره 11-986/9-871 7/11/9191 11/6/11 9۱1
منعتز شده است:
با توجه به اینته مقنن در قانون مجازات اسالمی مصوم سال  9311در مقام ایجاد امنیت و ن م صاصی برای
مجازات «شروع به جرم» است؛ لذا در تمام مواردی که مشمول مادّه  911قانون مذکور است ،مجازاتهایی
به شرح بندهای ذیل این مادّه تعیین نموده است .همچنین ،با توجه به لزوم یتسانسازی نحوه رسیدگی در
امور قضایی که در بند  7سیاستهای کالن مقام مع م رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به مادّه
 718قانون مزبور در صصوپ لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون ،به ن ر میرسد این اطالق شامل
کلیه قوانین و مقررات صاپ و عام در صصوپ موضوع سؤال است؛ زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد
صاپ مندرج در قوانین جزایی در صصوپ تعیین مجازات شروع به جرم باشیم ،شاهد تفاوت و شدت
وضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن صواهیم بود .در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون به طور صاپ
برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است ،با تصویب و تزماتجرا شدن قانون مجازات اسالمی مصوم
 ،9311ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرایم طبق بندهای ذیل مادّه  911قانون مجازات اسالمی با
رعایت مادّه  9۱همان قانون تعیین میشود.

 9311و تحوتت شروع به جرم در این قانون ،شروع به جرم ،تابع کدام قیانون صواهید
بود؟ آیا شروع به جرمهای صاپ در قوانین دیگر نیز نسخ میگردد؟
برای بررسی این موضوع باید تعارض مادّه  911با شروع به جرمهای صاپ منیدرج
در قوانین مصوم مجلز شورای اسالمی و مصوبات مجمع تشخی

مصلحت ن یام را

به تفتیک مورد بررسی قرار داد.

88

9ـ .1تعارض با دیگر مصوبات مجلس شوراي اسالمی
جرمهای صاپ در قانون تعزیرات  9371و دیگر مصیوبات مجلیز شیورای اسیالمی،
تفاوتی وجود ندارد.
بر این اساس ،در صورتی که نسبت به شروع به جرمهای صاپ در قانون تعزییرات
 ،9371به نسخ قائل شویم ،در مورد مصوبات دیگر مجلز شورای اسالمی و شروع بیه
جرم در قوانین پراکنده دیگر ی که مصوم مجلز شیورای اسیالمی و مقیدم بیر تیاریخ
تصویب قانون مجازات اسالمی فعلی باشد ی نیز نمیتوان تردید کرد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به پرس های گوناگون از جمله این پرسی

کیه

«با تصویب مادّه  911و بنیدهای آن از قیانون مجیازات اسیالمی مصیوم ( 9311بیام
شروع به جرم) به عنوان قانون عام مؤصر ،مجازاتهیای مربیوط بیه شیروع بیه جیرایم
مندرج در مادّه  918از قانون مجازاتهیای جیرایم نیروهیای مسیلح مصیوم  9381بیه
عنوان قانون صاپ مقدم منسوخ شده است یا اینتیه طبیق قواعید اصیولی عیام میؤصر
نسبت به صاپ مقدم در صصوپ مورد ،تخصی

صواهد صورد و کیفرهای مندرج در

مادّه  918قانون مرقوم ،کماکان به قوت صود باقی است؟» بر شیمول کلیی میادّه  911و
نسخ شروع به جرمهای صاپ تأکید داشته است و مجیازات شیروع بیه جیرم در همیه
جرایم را مطابق بندهای ذیل مادّه  911قانون مذکور ،قابل تعیین مییدانید (ر.ک :ن رییه
مشورتی شماره .)7/11/931۱ 11/7/7 917
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درباره مالک بررسی تعارض میادّه  911قیانون مجیازات اسیالمی  ،9311بیا شیروع بیه

بر این اساس ،دیگر قوانین صاپ کیفری و مصوبات مجلیز شیورای اسیالمی کیه
پی

از قانون مجازات اسالمی مصوم  9311به تصویب رسیدهاند نیز ذیل حاکمییت و

سیاست کیفری قانون فعلی قرار می گیرند و شروع به جرم در این موارد (از جمله قانون
مجازاتهای جرایم نیروهای مسلح مصیوم  ،9381قیانون مبیارزه بیا قاچیاق انسیان و
888

واحده مجازات پاشیدن اسید و )...ذیل حاکمیت قواعد قانون فعلی است.

9ـ .1تعارض با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری /سال اول /شماره دوم /پاییز و زمستان 931

درباره تعارض با قیوانین مصیوم مجمیع تشیخی

مصیلحت ن یام ،براسیاس ن رییه

تفسیری شماره 1398ی 9371/7/11شورای نگهبان ،ممتن است گفته شود هیی کیدام از
قوانین ،حق رد و ابطال و نسخ مصوبه مجمع تشخی

را نیدارد؛ 9بنیابراین در میواردی

همچون شروع به کالهبرداری که در تبصره  1مادّه  9قیانون تشیدید مجیازات مرتتبیان
ارتشا ،اصتالس و کالهبرداری پی بینی شده است و شروع بیه ارتشیا کیه در تبصیره 3
مادّه  3و نیز شروع به اصتالس در مادّه  6این قانون تزماتجرا دانستن میادّه  911قیانون
مجازات اسالمی  9311را صحیح ندانستهاند (ر.ک :صیادقی ،9313 ،پ)11۱؛ بنیابراین
موارد صاپ شروع بیه جیرم در قیانون تشیدید مجیازات مرتتبیان ارتشیا ،اصیتالس و
کالهبرداری مصوم  ،9367/1/91تزم اتجرا صواهد بیود و میادّه  911قیانون مجیازات
اسالمی مصوم  ،9311قدرت نسخ چنین مواردی را نخواهد داشت.
گرچه این ن ر به بررسی بیشتری نیاز دارد و صحیح بیه ن یر نمییرسید؛ ولیی پیی

از

 .9شورای نگهبان در ن ریه تفسیری شماره  1398تاریخ  9371/7/11بدین شرح اعالم ن ر کرده است:
هی یک از مراجع قانونگذاری ،حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخی

مصلحت ن ام را

ندارد؛ اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اصتالف ن ر شورای نگهبان و مجلز شورای
اسالمی بوده ،مجلز پز از گذشت زمان معتدٌّ به که تغییر مصلحت موجه باشد ،حق طرح و تصویب قانون
مغایر را دارد و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام مع م رهبری به مجمع ارسال شده
باشد ،در صورت استعالم از مقام رهبری و عدم مخالفت مع مله ،موضوع قابل طرح در مجلز شورای
اسالمی میباشد.

پرداصتن به آن ،نتته دیگری قابل طرح است و آن اینته با تصویب قانون مجیازات اسیالمی
 ،9311مقنن تعریف و تفسیر جدیدی از شروع به جرم ارائه کرد که با تعریفی کیه در قیانون
 937۱داشت ،متفاوت میباشد؛ بدین شرح که در قانون مجازات  ،937۱به دلیل اطالقیی کیه
در عبارت «جرم من ور واقع نشود» وجود داشت ،مجازات شروع به جرم ،هم فیردی را کیه
به طور ارادی از ارتتام جرم منصرف شده است و هم فردی را که به وسییله عامیل صیارج
از اراده او جرم ناتمام مانده بود ،شامل میشد .همچنین ،عبارت «اقدامات انجام جیرم باشید،
میساصت که با دقت در عبارت «جرم باشد» ،اقدامات انجامشیده چیه بیه صیورت مسیتقل
عنوان مجرمانه داشته باشد و چه در صورتی که فعلی باشد که برای شیروع بیه جیرم آن بیه
طور صاپ ن

قانونی وجود دارد ،قابل مجازات است.

بر این اساس ،حاصل مداقه در قانون مجازات  937۱این است که فردی که به طیور
ارادی از اتمام عملیات مجرمانه منصرف میشود ،اگیر اقیدامات انجیامگرفتیه وی جیرم
باشد  -اعم از اینته اقدامات انجام شده ،جرم مستقل و یا شروع به جرم صاصی باشد -
قابل مجازات صواهد بود.
در مقابل ،قانونگذار سال  9311در اقدامی متفاوت ،این عبارت را به کار برده اسیت
که «هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده صود آن را ترک کند ،به اتهام شروع به
آن جرم ،تعقیب نمیشود» و فیردی را کیه بیه طیور ارادی از ادامیه عملییات مجرمانیه
منصرف میشود ،مجرم نمیداند و مجازاتی برای آن در ن ر نگرفته است.
مخالفان نسخ شروع به جرم های صیاپ در قیانون تعزییرات و ییا حتیی مصیوبات
مجمع تشخی

نیز برای تعریف شروع به جرم و تفسیر آن به ناچار به مادّه  911قیانون

مجازات  11رجوع صواهند کرد و نمیتوانند برای تفسیر تعرییف شیروع بیه جیرم ،بیه
قانون  937۱مراجعه کنند؛ در نتیجه برای افعالی که طبیق قیانون تعزییرات و مصیوبات
مجمع تشخی

 -که از نوع شروع به جرمهایی باشند که ن

قانونی بیرای شیروع بیه

جرمبودن آنها وجود دارد  -اگر مرتتب ،صود از ادامه عملیات مجرمانه منصیرف شیود،
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محتوم به مجازات همان جرم میشود» از قانون سال  937۱نیز این معنا را بیه ذهین متبیادر
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جایی برای بحث درباره نسخ یا عدم نسخ آن باقی نمیماند؛ به این دلیل که بیا تعرییف
قانون مجازات  9311از شروع به جرم ،در صیورت انصیراف مجیرم از ادامیه عملییات
مجرمانه« :به اتهام شروع به جرم تعقیب نمیشود».
البته توجه به این نتته ضروری است که ن ریه عدم نسخ در چنین مواردی از اصیل
888

قابل پذیرش نیست؛ زیرا مصوبات مجمع تشخی

مصلحت ن ام ،بیر مبنیای مصیلحت

صورت پذیرفته است و مقوله مصلحت ،امری زمانمنید و منیوط بیه وجیود مصیلحت
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می باشد که با گذشت زمانی طوتنی و تغییر شرایا و از میانرفتن اقتضائات مصیلحت،
مجلز میتواند برای نسخ و تقنین جایگزین برای مصوبات پیشین مجمع اقدام نماید.
با این تحلیل می توان گفت قوانین مجلز با شرایطی مصوبات مجمع تشیخی
مصلحت را نیز نسخ می کند .مؤید این امر ،درصواست مقام مع م رهبری از مجمیع
تشخی

مصلحت ن ام برای تصریح مدت مصلحت در مصوبات مورد اشاره اسیت

که ظاهرای مدتی است مورد توجه مجمع قیرار گرفتیه اسیت .در ایین بیاره شیورای
نگهبان نیز در ن ریه تفسیری صود به روشنی اعیالم کیرده اسیت « :در صیورتی کیه
مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اصتالف ن ر شیورای نگهبیان و مجلیز شیورای
اسالمی بوده ،مجلز پز از گذشت زمان معتدٌ به که تغییر مصلحت موجیه باشید،
حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد» و این امر با گذشت بی

از بیست سیال،

محقق شده است .عالوه براینته مصلحت و صصوصیت صاصی نیز در موارد شیروع
به جرم صاپِ مصوم به وسیله مجمع تشیخی

مصیلحت ن یام ( همچیون قیانون

تشدید) وجود ندارد؛ بنابراین مادّه  911ناسخ چنین مواردی نیز هست و شیروع بیه
جرم ،در گستره حاکمیت قانون فعلی قرار صواهد گرفت.

نتیجه
قانون مجازات اسالمی  ،9311در مقام وضع قاعدهای عام برای تبییین شیروع بیه جیرم

برآمده است 9و بیرای نخسیتینبیار پیز از انقیالم اسیالمی ،بیا چنیین رویتیردی بیه
جرمانگاری «شروع به جرم» اقدام کرده است که این امر بیانگر وضیع سیاسیت کیفیری
جدید و اعمال سیاستی متفاوت ،مبتنی بر ن ر نهایی قانونگذار در بام شیروع بیه جیرم
است.
اعمال سیاست کیفری عام قانون فعلیی در تعیارض بیا سیاسیت کیفیری پراکنیده و
استثنانگر پیشین ،ابهام و چال

نسخ یا تخصی

را پُررنگتر میکند که تعابیر گوناگون

قانونگذار بیا تصیویب قیانون جدیید دربیاره شیروع بیه جیرم ،در قیانون مجیازات
اسالمی 9311درصدد ایجاد ن م و قاعده صاصی برای مجیازات شیروع بیه جیرم بیوده
است و لزوم تبیین سیاست متوازن و یتدست در عدالت کیفری به دنبال ایجاد سیاسیت
تقنینی متعادل و من م در برصورد با پدیده مجرمانه شروع به جرم (به عنیوان اقتضیائات
قانونگذاری) مورد توجه مقنن قرار گرفته است .همانگونه که پی تر آمید ،در صیورتی
که به عدم نسخ قوانین صاپ دیگر قائل باشیم ،اراده تقنینی در تبییین سیاسیت کیفیری
منسجم و یتدست در آصرین بیان قانونگذار را نادیده انگاشتهایم.
حتی اگر عده ای مورد را از موارد دوران امر میان نسخ و تخصی
جایی میتوان حتم به تخصی

هیم بداننید ،بیاز

را جاری دانست که قرینهای برای شیمول عیام حتیم

جدید یا اراده مقنن در عدم اجرای احتیام پیشیین در دسیت نباشید ،در حیالی کیه در
موضوع شروع به جرم ،این قراین به روشنی وجود دارد .عالوه بر اینته فضیای نسیخ و
تخصی

در بحث تقنین را باید متفاوت از فضای حاکم بر ادبیات دینیی و متناسیب بیا

فضای حقوقی به کار بست و توجه داشت که نسخ در تقنین ،امری شایع اسیت .از ایین
رو ،درباره عام مؤصر و صاپ مقدم در عرصه حقیوق «ن رییه رجیوع بیه مرجحیات و

 .9میتوان اصل ترجیح قاعده مندی در تقنین را به عنوان اصلی در قانونگذاری مطرح کرد و این شیوه را مرجح بر
تقنین موردی تبیین کرد .البته طرح و شرح این بحث ،مجال و مقال دیگری میطلبد.
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و متفاوت حقوقدانان بیانگر این ابهام است.

888

تقدم نسخ بر تخصی

» با وجیود قیراین و مرجحیات صیارجی ،بیا واقعییت و فضیای

حقوقی متناسبتر و قابل پذیرش است.
در عمل نیز نادیده انگاشتن اراده شمول و عمومیتبخشی در سیاست کیفری جدییدِ
مقیینن ،نتییایج زیانبییاری بییه دنبییال دارد؛ بییه گونییهای کییه در عمییل شییاهد دوگییانگی
888

غیرقابل پذیرشی صواهیم بود.
بر این اساس ،در ارزیابی نهایی ابهام و اصتالف ن ر درباره شروع به جرم در میوارد
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صاپ ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که قانون مجازات اسیالمی  9311بیا بیهکیارگیری
سیاستی واحد در قبال شروع به جرم به عنوان قانون عیام تحیق ،ناسیخ میوارد صیاپ
قانون تعزیرات  9371است و این نسخ فقیا بیه میوارد صیاپ قیانون تعزییرات 9371
محدود نیست ،بلته همه شروع به جرمهای مصوم مجلز شورای اسالمی که پیی

از

تصویبِ قانون مجازات اسالمی  9311در قوانین گوناگون به تصویب رسیده اسیت نییز
به وسیله قانون مجازات اسالمی  9311و در پرتو اراده مقنن ،در تبیین سیاسیت کیفیری
جدید نسخ میگردند؛ حتی مصوبات مجمع تشخی

مصلحت ن ام نیز به استناد ن ریه

تفسیری 1398ی 9371/۱7/11شورای نگهبان ،منسوخ تلقی می گردد .عالوه بیر اینتیه از
حیث قواعد و اصول کلی تبیین شروع به جرم ،همچون عدم مجازات شروع به جرم بیا
ترک ارادی عملیات مجرمانه و به طور کلی عملیات مجرمانهای که ناتمیام مییمانید ،در
پرتو سیاست کیفری جدید قانون مجازات فعلی (مادّه  911و مواد بعیدی در ایین بیاره)
قرار صواهد گرفت.
هرچند تشخی

نهاییِ نسخ ضمنی در چنیین میواردی امیری قضیایی و بیا دادرس

است؛ ولی دکترین میتواند نقشی مهم و راهنما داشته باشد؛ گرچیه صیواه نیاصواه آرای
وحدت رویّه این صأل را پُر صواهد کرد ،مقنن نیز در جهت تقنین مطلیوم ،نمییتوانید
نسبت به چنین مواردی بیتفاوت باشد.
در پایان ،گفتنی است در ن ام حقوقی اییران دربیاره تحلییل و تبییین نسیبت قیانون
مجازات اسالمی با دیگر قوانین جزایی ،هی بحثی مطیرح نشیده اسیت .نیهتنهیا قیانون

مجازات به این بحث توجه نداشته است ،بلته حقوقدانان نیز به بحثِ نسبت مییان ایین
قوانین کمتر پرداصتهاند .توجه به مبنا و مادربودن قانون مجازات اسالمی و تبیین نسیبت
این قانون با دیگر قوانین کیفری در جهت رفیع ابهیام و حفیظ انسیجام و ن یاموارگیی
قوانین کیفری ،گام مؤثری محسوم مییشیود و حتیی مییتوانید بسیتر عیالج معضیل
پراکندگی و تورم قوانین کیفری را نیز فراهم آورد.
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