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تصویب قانوو جاانت ا ما جی در مان  ،2931تحاو قنلات تاو ی در عرصا
منجن لخشی ل ر یم و مینمتکیفری جتفانوا در لض ای ت ار یم ر لا مرار
د شت« .شروع ل رم» ت و ندمنیی مت ک لن قد جنا دید قنوووگاا ر ،جتحاو
گردید .ین تأمیس ک در مر دو ر قنوووگا ری جورد تو جقنن لود مات ،در
من  2931لن مینمتگا ری ویژ و جتفنوتی جورد لنتلینی قر ر گرفت؛ ل گووا ی
ک ین قد م قنوووگا ر ،ر وع و لنتگشت ل رویکرد قنوو  2931تلقی شد مت.
قنوو جانت ا جصوب  ،2931قنوو عنم لن ضنلط ی جتفنوا جحسوب جیشود
ک مینمت کیفری عنم و جتفنوتی ر در شروع ل رم پیشلینی جیکند .ت ماویی
جقنن در قو وین پیشین وسبت ل رم وگنری شروع ل رممنی خنص ا لا قت انی
مینمتگا ری جوردی پیشین ا قد م کرد مت .دوگنوگی جین مینمت خانص و
جوردی پیشین در جقنلت مینمت عنم و کلی فضلی ،ین ل نم ر ل دوبان د شات کا
کد م قنوو در عرلینا جارجنو ی ک ونترنم جیجنود ،التم ال ر مت؟
ین جقنل لن لررمی ل نم درلنر وسخ ین عدم وسخ شروع ل رممنی خنص ،در
کشرکش جین مینمت کیفری پیشین و فضلی ،ل چنلش تضانر مینمات کیفاری
عنم قنوو جؤخر لن قو وین خنص جقدم پرد خت مت.

مقدمه
قوانین کیفری و کارآمدی آن ،از دغدغههای اصلی جوامع گوناگون بوده و هست؛ ولی
در کشور ما عرصه حقوق کیفری به خصوو

سوا از سیوروزی انقوسال اسوسمی ،در

معرض تغییر و تحول بیشتری قرار گرفت و با هدف مطابقت قوانین با موازین اسسمی
و در جهت اصل چهارم قانون اساسی ،دستکم سه دوره تحول و تغییر قوانین را تجربه
کرده است .در کنار دستاوردهایِ تحوول قووانین ،ایون تغییور و تحوول م،ورر ،توورم و
تعارض قوانین کیفری را نیز به دنبال داشته است و در مواردی سیاسوت کیفوری را بوا
سردرگمی و ابهام اجتناالناسذیری مواجه ساخته است.
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ی،ی از مهم ترینِ ابهامات ،به موضوع سیاست کیفری دوگانه ناشی از تحول تقنینوی
و نسخ یا عدم نسخ قوانین کیفری سیشین بازمیگردد که در این میوان ،بعضوی از صوور
همچون تغییر سیاست کیفری عام مؤخر نسبت به خا مقدم ،سوردرگمی بیشوتری را
نشان میدهد« .شروع به جرم» در قوانون مجوازات اسوسمی مصووال  ،3195بوا چنوین
چالشی مواجه بوده است.
«شروع بوه جورم» در قوانون جدیود ،معیارهوای عوام و ضووابت متفواوتی را بورای
جرمانگاری و مجازات حاکم ساخته است که با قوانین خا سیشینِ مربوط بوه شوروع
به جرم ،تعارض آشو،اری دارد؛ بوه گونوهای کوه قووانین خوا سیشوین ،از روی،ورد
استثناانگاری نسبت به جرم انگاری و مجازات شروع به جرم برآمده بوود و از سیاسوت
کیفری جزء نگر (با نگاه موردی و لزوم بیان خا برای هور جورم) ناشوی میشود ،در
حالی که قانون فعلی با سیاستی متفاوت و منسجم ،نهاد شروع به جرم را بنیوان نهواد و
روی،ردی ضابطهسواز و عوامنگر را موورد توجوه قورار داد .در عوین حوال ،شوروع بوه
جرمهای خا سیشین آش،ارا نسخ نشد .چگونگی مواجهه با این موضووع و ابهوام در
نسخِ شروع به جرم های خا  ،محل نوزاع و موورد انتقواد و اخوتسف نقورِ قضوات و
حقوقدانان قرار گرفته است.
در ادامه ،نخست به تبیین سیاست کیفری قانون مجازات اسوسمی مصووال  3195و

تعارض آن با شروع به جرمهای خا میسردازیم و سپا شروع به جرمهوای خوا
در قانون تعزیرات مصوال  3132و دیگر قوانین ،در دو بخو مجوزا موورد ارزیوابی و
تحلیل قرار خواهد گرفت.

 .1تعارض «شروع به جرمهای خاص» با قانون مجاااا
1931
چگونگی جرم انگاری و اصول حاکم بر مجازات شروع به جرم ،ی،وی از تحووتت
قانونِ مجازات اسسمی فعلی نسبت به قانون مجازات سابق است .تحوتت تقنینوی
شروع به جرم در سال  ،3195این قانون را به فضای حواکم بور قوانون سوال 3125
بسیار نزدیک کرده است.

1ا .1تبیین ویژگیهای «شروع به جرم» در قانون مجااا

اسالمی 1931

به طور کلی سه ویژگی اصلی در تبیین سیاست کیفری قانون مجازات اسسمی  3195در
جرم انگاری و مجازات شروع به جرم ،به شرح ذیل قابل مسحقه است.
1ا1ا .1اصل بر جرمانگاری «شروع به جرم» در قانون مجااا

اسالمی 1931

قانونگذار برای نخستینبار سا از انقسال ،با تبیین سیاست واحدی در قبال شوروع بوه
جرم و به ح،م مادّه  355قانون مجازات اسسمی مصوال  ،3195اصل را بور جرمبوودن
شروع به جرم نهاد (اردبیلی ،3191 ،ج113 ،3و.)111
تفاوت آش،ار قانون فعلی با قانون سال  313۱در این ن،ته است که در قانون سابق،
اصل بر عدم جرمانگاری و مجازات شروع به جرم بود ،مگر در صوورت وجوود نو
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برای بررسی تعارض شروع به جرمهای خا با قانون مجازات  ،3195تزم اسوت
نخست به تبیین ویژگیهای اصلی سیاست کیفوری قوانون مجوازات اسوسمی مصووال
 3195درباره شروع به جرم سرداخته شود و سوپا تعوارض و ابهوام موجوود در نسوخ
قوانین خا سیشین به وسیله قانون جدید مورد توجه قرار گیرد.
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قانونی خا  1.به عبارت دیگر ،جرمانگاری و مجازات شروع به جرم براساس نصو
خا و به صورت موردی تبیین شده بود و سیاست کیفری مقونن در قوانون مجوازات
اسسمی  ،313۱به استثنا انگاری و تعیین ت،لیف موردی برای شروع بوه جورم معطووف
بود؛ ولی در قانون جدید مجازات اسسمی ،اصل بر جرمبودن شروع به جورم بوا تبیوین
ضوابطی عام و براساس معیار مجازات است 2،در صورتی کوه از سوال  313۱توا زموان
تصویب قانون فعلی یعنی در طول دو دهه گذشته ،اصل بر این بود که شروع بوه جورم
هر جرمی نیازمند ن قانون ی خاصی است و شروع بوه جورم ،بیشوتر دربواره موواردی
معدود و خا در بحث تعزیرات مورد توجه بود ،در حالی که گستره شروع بوه جورم
در روی،رد جدید قانونگذار ،فراتر از جرایم تعزیری ،جورایم حودی و قصوا را نیوز
3
دربرگرفته است.
تغییر موضع مقنن در سیاست تقنینی شروع به جرم ،نسبت به قانون سوال  313۱در
مادّه  13و دو تبصره آن به روشنی قابل مسحقه است؛ به صوورتی کوه از جرمانگواری
موردی و استثناانگاری شروع به جرم ،به سوی ضوابطهمندی کلوی و عمومیوت قاعوده
براساس مجازات جرایم ،تغییر سیاست داده است و بودون توجوه مووردی بوه جرموی

 .3مادّه  13قانون مجازات اسسمی  313۱مقرر میداشت« :هرکا قصد ارت،اال جرمی کند و شروع به
اجرای آن نماید؛ ل،ن جرم منقور واقع نشود ،چنانچه اقدامات انجامگرفته جرم باشود ،مح،ووم بوه
مجازات همان جرم میشود.
تبصره  :1مجرد قصد ارت،اال جرم و عملیات و اقداماتی که فقت 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 خود آن را ترک کند و اقدام انجامشوده جورم
باشد ،از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد».
 . 5گرچه در سیاست کیفری جدید ،اصل بر شروع به جرم است؛ ولی در مووارد اسوتثنایی و همچوون
شروع به جرایمی که مجازات آن مصادره اموال یا جزای نقدی است و شروع بوه ایون مووارد جورم
نسیت و در جرایم خرُد نیز نوعی سیاست کیفری ارفواقی حواکم میباشود؛ بوه گونوهای کوه مقونن،
شروع به جرایمی که مجازات آن تعزیر درجوه  6توا  8یوا شوسق تعزیوری در نقور گرفتوه شوده را
جرمانگاری ن،رده است.
 . 1البته مبانی فقهی چنین روی،رد گستردهای در شروع به جرم و جرمانگاری عام در این مورد ،نیاز به
تأمل و بررسی مستقلی دارد و مجال دیگری میطلبد (برای اطسع بیشتر در این باره ،ر.ک :قیاسی و
ساریخانی و خسروشاهی ،3188 ،ج311 ،5و.)321

خا با معیار قراردادن مجازات جرایم تام ،جرمانگاری و مجازات شروع بوه جورم را
به صورت قاعدهای کلی در  1بند سامان داده است.
1ا1ا .1تحول در دستهبندی انواع شروع به جرم
ی،ی از تحوتت چشمگیر قانون مجوازات اسوسمی مصووال  ،3195دسوتهبندی جورایم
است .البته این دستهبندی به تبع نقام کیفری اسوسمی براسواس مجازاتهوای مربوطوه
سامان مییابد؛ 1ولی قانون فعلی با توجه ویژه به سامانبخشی تعزیرات ،براسواس موادّه
 ،39به مدرجکردن و طبقهبندی جرایم تعزیری در هشت طبقه اهتمام ورزیده است 2کوه

 .3طبق مادّه  31قانون مجازات اسسمی « :3195مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف) حد؛ ال) قصا ؛ پ) دیه؛ ت) تعزیر».
 .5مادّه  39قانون مجازات اسسمی  3195مقرر میدارد« :مجازاتهای تعزیری به هشت درجوه تقسویم
میشود.»... :
 .1براساس مادّه  355قانون مجازات اسسمی « :3195هرکا قصد ارت،اال جرمی کرده و شروع به اجرای
آن نماید؛ ل،ن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند ،به شرح زیر مجازات میشود:
الف) در جرای می که مجازات قانونی آنها سلب حیات ،حبا دائم یا حبا تعزیری درجه یک تا سه
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در واقع درجهبندی مجازاتهای تعزیری ،اقتباسی از قانون سال  3125است.
مادّه 355ق.م.ا .تحت تأثیر مودرجکردن مجازاتهوا و همجهوت بوا چنوین تحوولی،
مجازات شروع به جرم را متناسب با مجازاتِ قانونی جرم تام و با ضابطهای عام (و نوه
به صورت خا و موردی) تعیین کرده است .به عبارت دیگر ،قانون جدیود براسواس
مجازات جرایم ،شروع به جرم آنها را جرمانگاری کورده اسوت و آن را قابول مجوازات
دانسته و از جرایم تعزیری نیز فراتر رفته است .سیاست کیفری جدید حتوی شوروع بوه
جرایم حدی و قصا را نیز شامل ضوابت حاکم بر شروع به جرم قرار میدهد.
بنا به تصریح بند (الف) مادّه 355ق.م.ا .مجازات شوروع بوه جورم در جرایموی کوه
مجازات قانونی آنها سلب حیات (سلب حیات به معنای گرفتن حیوات از راه قصوا
نفا یا اعدام) ،حبا دائم یا حبا تعزیری درجه یک تا سوه اسوت ،حوبا تعزیوری
درجه چهار خواهد بود.
مادّه مذکور به تدریج که از اهمیت جرم بنا به شدت مجازات آن کاسوته مویشوود،
مجازات شروع به جرم را نیز به تناسوب کواه میدهود 3،در صوورتی کوه در قوانون
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مجازات اسسمی سابق ( ،)313۱برای شروع به جرم ،به ن قوانونی خوا (براسواس
جرایم و نه مجازاتها) نیاز داشتیم؛ بنابراین در هر جرمی درباره جرمانگاری و مجازات
شروع به جرم آن باید تصریح میشد و در هر مورد ،بوه نو خوا و مسوتقلی نیواز
داشتیم؛ ولی قانون مجازات اسسمی فعلی ،شروع به جرم را جرمی عام در نقور گرفتوه
است و شروع به جرم و نیز مجازات آن را مستقل از جرایم و با معیار کلی دسوتهبندی
براساس مجازاتها تبیین کرده است .البته چنین اموری توا انودازه زیوادی تحوت توأثیر
مدرجکردن جرایم براساس شدت و ضعف مجوازات آن (طبقهبنودی جورایم تعزیوری)
ام،انسذیر شده است.
در قانون مجازات سیشین برای تعیین موارد شروع به جورم ،بایود بوه هور جورم بوه
صوورت خووا و مووردی مویسوورداختیم؛ ولوی اکنووون بوا تغییوور روش قانونگووذار در
جرمانگاری شروع به جرم و سیاست کیفری حاکم بر این جهوتگیری ،بوی از آن،وه
تعزیری یا حدیبودن جرم مهم باشد ،اصل مجازات جرم تام اهمیت دارد و مسک عمل
قرار میگیرد؛ بنابراین اگر مجازات ،سالب حیات یا حبا دائوم یوا تعزیور درجوه یوک
باشد ،در شمول بند (الف) مادّه  355قرار میگیرد .این سلب حیات میتوانود از مووارد
قصا  ،حد یا تعزیر باشد .اگر مجازات جرم اصلی ،سلب حیات باشد ،مجازات شروع
به جرم آن ،حبا تعزیری درجه  1است و این بدانمعناست که نهتنها جرایم به صورت
خا و تکتک (همچون سرقت ،جعل و )...مورد توجه قرار نمیگیرد و با معیار عوام
مجازات جرایم تام ،سنج نسبت به شروع بوه جورایم آنهوا صوورت میگیورد ،بل،وه
براساس سیاست کیفری جدید ،شروع به جرم در جرایم حدی یا تعزیری و یا دیه نیوز
به تف،یک تعیین نمیشود و قانونگوذار براسواس کلیوت مجوازات و بوه طوور عوام بوه
ضابطهمندکردن شروع به جرم میسردازد؛ برای مثال ،اگر مجازات جرم تام سالب حیات
باشد ،مشمول بند (الف) میشود و اگر مجازات قطع عضو یا حبا تعزیری درجوه 1
است ،به حبا تعزیری درجه چهار؛
ال) در جرای می که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبا تعزیری درجه چهوار اسوت ،بوه حوبا
تعزیری درجه سنج؛
پ) در جرای می که مجازات قانونی آنها شسق حدی یا حبا تعزیری درجه سنج اسوت ،بوه حوبا
تعزیری یا شسق یا جزای نقدی درجه ش ».

باشد ،مجازات شروع به جرم ،حبا تعزیری درجه  2خواهد بود.
9ا1ا .1جرمنبودن عمل در صور

انصراف ارادی

ی،ی از انتقادهای وارد بر قانون مجازات اسسمی  ،313۱به اطسقداشتن عبوارت «جورم
منقور واقع نشود» بازمیگشت که بر این اساس ،مجرمی که به اراده خود از ادامه عملیات
مجرمانه منصرف میشد و مجرمی که «عامل خارج از اراده» او سبب عدم وقووع جورم
میشد ،تفاوتی نداشت؛ ولی قانونگذار در سال  3195در مادّه  351تصریح میکند:
هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کنود ،بوه
اتهام شروع به آن جرم ،تعقیب نمیشود؛ ل،ن اگر همان مقدار رفتواری
که مرت،ب شده است ،جرم باشد ،به مجازات آن مح،وم میشود.

1ا .1ابهام در نسخ «شروع به جرمهای خاص» با قانون مجااا

1931

تبیین ویژگیها و مؤلفههای اصلی شروع به جورم در قوانون مجوازات اسوسمی ،3195
تعارض شروع به جرمهای خا

سیشین با قانون جدید را به روشنی نمایوان میسوازد.

 .1قانون مجازات اسسمی مصوال ،313۱در تبصره  5مادّه  13مقرر میداشت« :کسی که شروع به جرمی
کرده است ،به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجامشده جرم باشد ،از موجبات تخفیوف مجوازات
برخوردار خواهد شد »...؛ بنابراین قانونگذار این اقدام فرد را بوه طوور مطلوق از موجبوات تخفیوف
برشمرده بود و با لحاظ سیاست کیفری ارفاقی ،این اقدام فرد را که به اراده خود ،مسویر مجرمانوه را
ترک نموده ،در نقر میگرفت .بهتر بود جهت تشویق بزه،اران و ممانعت از ادامه روند مجرمانوه و
کاه آمار بزه،اری ،این تخفیف و سیاست ارفاقی در قانون جدید نیز در نقر گرفته میشد.

79
دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری  /ابهام در نسخِ شروع به جرمهای خاص ...

بر این اساس ،قانون جدید ،ترک ارادی عمل مجرمانه را شروع به جورم نمیدانود و
در جهت اعمال سیاست کیفری ارفاقی و به منقور تشویق بزه،اران برای امتناع از ادامه
روند مجرمانه و کاه آمار بزه،اری ،چنین سیاستی را به کار گرفته است؛ ولوی اگور
همان مقدار رفتاری که فرد مرت،ب شده است ،غیر از شروع به جرم ،عنووان مجرمانوه
دیگری داشته باشد ،بدون این،ه به دلیل انصراف ارادی از تخفیف برخووردار شوود ،بوه
مجازات آن جرم مح،وم میشود .در فرض اول (عدم جرمانگاری شوروع بوه جورم در
صورت انصراف ارادی) ،قانون فعلی نسبت به قانون سابق یک گام بوه جلوو نهواده ،در
1
فرض دوم ،گامی به عقب برداشته است.

در واقع ،سیاست کیفری قانون مجازات اسسمی فعلی در موضووع شوروع بوه جورم در
تعارضی آش،ار با سیاست کیفری قانون مجازات سیشین قرار میگیرد؛ با این توضیح که
مادّه  355قانون مجازات فعلی جایگزین مادّه  13قانون مجازات سیشین میگردد و تبیین
جدیدی از ماهیت و ساختار شروع به جرم ارائه میدهد؛ ولی سیاست کلوی سیشوین در
جرم انگاری و مجازات موردی و خا

شروع به جورم در قوانون تعزیورات  ،3132بوه

دلیل عدم نسخ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده سابرجا میماند و در قالب قانون عوام
مؤخر و خا

80

مقدم ،نوزاع نسوخ یوا تخصوی

را برمیانگیوزد کوه اهمیوت مسوئله و

اختسف نقر میان قضات و حقوقدانان در این باره بر کسی سوشیده نیست.
این مباحث در ادبیات اسسمی و متون دینی نیز سابقه دارد؛ ولوی سوی از ورود بوه
قوانین و بررسی چال موجود باید ن،تهای ظریف دربواره نسوخ در اح،وام شورعی و
ادبیات اسسمی و تفاوت آن با نسخ در قوانین و ادبیات حقوقی مورد توجه قرار گیرد.
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1ا1ا .1نسخ در قوانین و ادبیا

حقوقی

نسخ به معنای تغییردادن ،باطلکردن ،از میانبردن ،از اله و ابطال شیء و جایگزینی چیوز
دیگری به جای آن و در اصطسح ،عبارت است از رفع (و جلوگیری از امتوداد زموانی)
ح،می شرعی و که مستقر و ثابت شده است و بوا دلیول شورعی متوأخر (ر.ک :راغوب
اصفهانی،3135 ،

 / 6۱3ابنمنقور ،3131 ،ج،1

 / 63عبودالرحمان[ ،بیتوا  ،ج،1

 / 133سبحانی[ ،بیتا  / 233 ،مش،ینی.)568 ،3136 ،
در فضای حقوقی« :نسخ قانون عملی است که بوه موجوب آن قانونگوذار بوه طوور
صریح یا ضمنی ،اعتبار قانونی را سلب میکند» (کاتوزیان )332 ،313۱ ،و با وضوع
قانون جدید ،اعتبار و قدرت قانون سابق از میان میرود و قانون جدید با قواعودی نوو،
جایگزین مقررات سابق میشود .در اصطسح حقوقی ،قوانون جدیود را ناسوخ و قوانون
قدیم را منسوخ میگویند.
به عبارت دیگر ،قانون موؤخر ح،وم قوانون مقودم را برمویدارد (محمودی،3132 ،
 )335و نسخ قانون « :ازاله استمرار قانون سابق است به وسیله قانون تحق؛ کوسً یوا
بعضاً» (ر.ک :جعفری لنگرودى ،ج،3138 ،2

 ،1611ش .)3191۱چنانچوه قانونگوذار

اراده خود در نسخ را به تصریح بیان کند ،مش،لی در میان نخواهد بود؛ ولوی در مووارد
نس خ ضمنی ،ابهام و چال

اصلی رخ مینماید که بحث نسخ خا

مقدم به وسیله عام

مؤخر ی،ی از این دشواریها در بحث نسخ است.
شایان ذکر است در عرصه تقنین ،نسخ صریح و ضمنی امری متداول و شایع است؛
گرچه تغییر و تحول سریع قوانین و عدم سی بینی سازوکار مناسب برای تنقیح قووانین
و بازشناسی نسبت میان قوانین و که گاهی نیز متعدد و سراکندهاند و بحث قانون حاکم و
تعیین ناسخ و منسوخ را با ابهام و سردرگمی همراه میسازد و از شفافیت و کارآمودی
قوانین میکاهد .به هر جهت ،سرداختن به این مش،ل مجال دیگری میطلبد؛ ولی نسوخ
قوانین حتی به صورت ضمنی کامسً متداول و روشن است؛ بنابراین در صوورت تنوافی
دو قانون و با لحاظ شرایت (ر.ک :جعفری لنگرودى ،ج،3138 ،2
 /دان سژوه،3189 ،

 ،1611ش3191۱

55۱و ،)553تحقق نسخ ،امری سذیرفتنی است 1.البته اگور بتووان

«تخصی

» خواهد بود.

بحث نسخ و تخصی

در قووانین و در ادبیوات حقووقی ،تحوت توأثیر و دنبالوهرو

مطالبی میباشد که به تناسب در ادبیات اسسمی مطرح شده است و سابقه قابل توجهی
در مباحث قرآنی و اصولی دارد .در این مقاله قصد ورود به آن مباحث را نداریم؛ ولوی
اشاره به فضای کلی بحث ،در نگاهی اجمالی ضروری به نقر میرسد.
1ا1ا .1نسخ در احکام شرعی و ادبیا
گرچه مباحث تخصی

اسالمی

و نسخ و بحث عام مؤخر و خا

ادبیات اسسمی نیز مطرح بوده و به طور خا

مقدم ،در اح،ام شورعی و

 ،مورد توجه اندیشمندان علوم قرآنوی و

 .3رأی شماره 5999و 936مورخ  31۱8/3/55دیوان عالی کشور به این مطلوب تصوریح دارد« :اگور دو
قانون با همدیگر تنافی داشته باشند که نتوان بین آنها جمع نمود ،قانون تحق طبعاً ناسخ قانون سابق
خواهد بود ،ولو این،ه در آن تصریح به نسخ نشده باشد».
 .5در این باره ،قاعده «الجمع مهما امکن اولی منالطرح» ،بر لزوم جمع دتلی دو دلیل متعارض در صورت
ام،ان دتلت دارد (ر.ک :نائینى / 356 ،3136 ،انصاری ،3136 ،ج / 321 ،5طباطبایى ح،ویم،
.)15 ،3131
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میان دو قانون جمع کرد 2و شرایت نسخ نیز جریان نداشته باشد ،چنین موردی از موارد

81

اصولیون قرار گرفته است؛ ولی دقت در این ن،توه تزم اسوت کوه در ادبیوات دینوی و
اح،ام شرعی ،سی فرضهای خاصی بر فضای بحث حاکم میباشد که گاه متفواوت از
بحث تقنین در عصر حاضر قابل بررسی است 1و شواید بوه هموین دلیول باشود کوه در
وقوع نسخ و گستره آن بسیار محدودنگر و محطاطانه نقر دادهاند و به طوور خوا

در

بحث نسخ قرآن ،گاهی و جز در موارد معدودی و من،ر نسخ شودهاند (ر.ک :سویوطی،
ج،3153 ،3

613ووو / 663خووویی[ ،بیتووا ،

563و .)192از نگاه اصولی نیز بیشتر به تخصی

532ووو / 18۱معرفووت ،3132 ،ج،5
نقر داشوتهاند توا نسوخ؛ بنوابراین

همواره فضای بحث نسخ ،تحت تأثیر استثناانگاری و ندرت وقوع این امر قورار داشوته
است 2،تا جایی که غالب اساتید حقوق نیز گفتهاند عام ،ناسوخ خوا
82

احتمال دارد قانونگذار به حفظ ح،م خا

نمیشوود؛ زیورا

سیشین مایول باشود .البتوه تشوخی

نسوخ

ضمنی در این موارد به نقر دادرس و تعبیر او از نقر قانونگذار بستگی دارد؛ ولی بایود
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توجه داشت در مواردی قراین و مفاد ح،م ،دتلت دارد کوه مقونن مایول نیسوت هوی
استثنایی بر ح،م عام موؤخر بواقی بمانود (ر.ک :کاتوزیوان ،313۱ ،صو

381وو/ 381

 .3حتی این فرض که موارد نسخ ،وحی شده ،ولی گاه [به مصلحتی چون بیان تدریجی اح،ام و تسهیل
بر بندگان ابسغ نشده است تا زمان ابسغ آن فرابرسد و فروضی از اینگونه ،در عبارات اصولیون بوه
کار گرفته شده است و مورد بحث قرار میگیرد .البته این مباحث ریشههای کسمی و اعتقادی دارد و
از بسیاری جهات ،مباحث تقنین امروزی را شامل نمیشود (برای اطسع اجمالی از این مباحث ،ر.ک:
مطهری[ ،بیتا  ،ج511 ،53و / 521جمعه13 ،5۱۱2 ،و.)321
 . 5بحث عام مؤخر و خا مقدم نیز تا اندازه زیادی ذیل تأثیر چنوین فضوایی شو،ل گرفتوه و دنبوال
شده است؛ بنابراین اکثر اصولی ها به جریان تخصی و عودم نسوخ خوا مقودم بوه وسویله عوام
مؤخر معتقدند .البته عدهای از بزرگان (شیخ طوسی ،سید مرتضی و نیوز ابنزهوره) بوه نسوخ معتقود
بوده اند .قول سومی نیز در این مسئله وجود دارد و آن قول به توقف و رجوع بوه مرجحوات اسوت؛
بنابراین اگر قراین و مرجحات خوارجی موجوود باشود ،بایود ح،وم عوام را ناسوخ و در غیور ایون
صورت ،ح،م خا را مخص بدانیم [رجوع به مرجحات و تقدم نسخ بر تخصوی  ،بوا وجوود
قراین و مرجحات خارجی ،با واقعیوت و فضوای حقووقی متناسوبتر و مورجح بوه نقور میرسود
(ر.ک :شهید ثانی[ ،بیتا  / 311 ،خراسانی513 ،31۱9 ،و / 518مقفر ،3132 ،ج361 ،3و368
 /محمدی.)332 ،3132 ،

قافی و شریعتی ،3183 ،ج،3

511وو)512؛ بنوابراین نبایود ایون قوراین و شوواهد را

نادیده گرفت.

 .3همانگونه که اشاره شد « ،در حقوق عرفی نسخ وجود دارد و اگرچه حقووق عرفوی نیوز مبتنوی بور
رعایت مصالح و مفاسد است؛ ولی نسخ قانون اش،الی سیدا نمیکند؛ زیرا قانونگذار متوجه مصالح و
مفاسدی میشود که در زمان وضع قانون وجود دارد؛ اما از آینده خبور نودارد .در حقووق موذهبی و
قانون الهی که علم خدا محدود به زمان نیست و از گذشته ،حال و آینده آگواه اسوت ،نسوخ قوانون
شرعی با این اش،ال روبه روست که برداشتن ح،م شرعی اگر با بقای مصلحت و مفسدة مبنوای آن
باشد ،باعث تقویت مصلحت و یا القای در مفسده است و اگر مصلحت و مفسده برای اداموه آن از
آغاز وجود نداشته که با علم خدا سازگار نیست؛ زیرا در آغاز ح،م به صورت دائوم و غیرمقیود بوه
زمان بوده است» (محمدی.)335 ،3132 ،
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از سوی دیگر ،بنا به نقر مشهور اصولیون ،استصحاال عدم نسوخ در موورد اح،وام
شریعت جاری است .عسوه بر این،ه خا مقدم را مخص عام موؤخر میداننود .بور
همین اساس ،میتوان به عدم نسخ در قوانین نیز قائل بود ،با این تفاوت که ام،ان احراز
نسخ در اح،ام شریعت به سادگی میسر نیست و کمتر ام،ان تحقوق مییابود؛ 1ولوی در
قوانین و تحقق سیاست انتقام بخ بعدی که متفاوت از سیاست سیشین است و قواعد
جدیدی را بر بنیانی نو استوار میسازد ،احراز این سیاست تقنینی و فرض تعارض آن با
سی است سیشین و نسخ مورد یا مواردی براساس عدم تمایل قانونگذار برای حفظ ح،وم
سیشین (یا عدم ام،ان آن) ،منطقی به نقور میرسود؛ بوه ویوژه در بحوث تعزیورات کوه
سیاستگذاری و تغییر سیاست کیفری آن در اختیار حاکمیت اسسمی است و هرگونوه
تحول ،تأسیا نهاد و انتقامبخشی در چهارچوال سذیرفتهشده را برمیتابد.
در واقع تحقق نسخ اح،ام ،بسیار نادر؛ ولی تحقق نسخ قوانین ،شایع اسوت و علوم
به این،ه وقوع امری نادر یا شایع باشد ،در فضای کلی بحث مؤثر و راهنماست .عوسوه
بر این،ه با استفاده از شرایت ،اوضاع ،احوال و مقدمات وضع قانون ،نسخ ضمنی ح،وم
خا مقدم به وسیله عام مؤخر را میتووان دریافوت و آن را سوذیرفت (ر.ک :قوافی و
شریعتی ،3183 ،ج511 ،3و)512؛ بنابراین در موضوع عوام موؤخر و خوا مقودم،
نقریه رجوع به مرجحات و تقدم نسوخ بور تخصوی  ،بوا وجوود قوراین و مرجحوات
خارجی ،با واقعیت و فضای حقوقی متناسبتر و قابل سذیرش است.

در ادامه به منقور بررسی چال موجود و ارزیابی ابهام در نسخ شروع به جرمهای
خا به وسیله قانون مجازات  ،3195موضوع شوروع بوه جرمهوای خوا در قوانون
تعزیرات  3132و شروع به جرمهای خا در دیگر قوانین ،بوه طوور جداگانوه موورد
ارزیابی قرار میگیرد.

« .1شروع به جرمهای خاص» در قانون تعزیرا

1931

در فضای سیاست تقنینی سیشین و در قانون تعزیرات  ،3132شروع بوه جورم برخوی از
جرایم به طور خا

مورد جرمانگاری قرار گرفت؛ از جمله ،تبصره موادّه  632دربواره

شروع به احراق و تخریب و اتسف اموال و حیوانات ،مادّه  215در مورد شروع به جعل
و تزویر ،تبصره مادّه  653درباره شروع به آدمربایی و. ...
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جرم شروع به قتل عمدی نیز نمونه دیگری از شروع به جرمهای خا است .ایون
1
جرم به وسیله مقنن در قانون تعزیرات سال  3132در مادّه  631جرمانگاری شد.
تمامی شروع به جرمهای خا در قانون تعزیرات  3132نسبت به مادّه  355قانون
مجازات اسسمی  ،3195خا محسوال میشود که در فضای سیاست کیفری متفواوتی
به تصویب رسیده است .حال این سرس مطرح میشود که آیا این عوام موؤخر ،ناسوخ
خا مقدم است یا خیر؟

1ا .1دالیل عدم نسخ
برخی از حقوقدانان در مباحث شروع به جرم ،هی اشارهای به نسخ ن،ردهاند و مم،ون
است از فحوای کسم ایشان ،اعتقاد به عدم نسخ برداشت شوود (ر.ک :اردبیلوی،3191 ،
ج،3

113و .)111عدهای نیز با دتیلی که ارائه مویکننود ،بوه عودم نسوخ شوروع بوه

جرمهای خا

به وسیله قانون مجازات  3195قائلاند (ر.ک :زراعت،3195 ،

)533

و برخی نیز جز در شروع به قتل و موضوع مادّه  631قانون مجازات اسسمی و در بقیوه
موارد به نسخ قائلاند (صادقی،3191 ،

98و .)99البته نقرات و بررسویهای مووردی

 .3مادّه  631قانون مجازات اسسمی « :3132هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید؛ ولی نتیجوه منقوور
بدون اراده وی محقق نگردد ،به ش ماه تا سه سال حبا تعزیری مح،وم خواهد شد».

دیگری نیز در این باره ارائه شده است.
صرف نقر از برداشت نخست و اظهارنقرهای موردی ،دتیل عدم نسخ به طور عام
و عدم نسخ شروع به قتل به طور خا  ،بدین شرح است:
1ا1ا .1دالیل عدم نسخ به نحو عام
دو دلیل عمده در تقویت و تأیید عدم نسخِ شروع به جرمهای خا

ذکر شده است:

اول ،دَ وران امر میان نسخ و تخصی و تقدم تخصی ؛
دوم ،عدم تصریح به نسخ شروع به جرمهای خا در مادّه  358ق.م.ا. .
درباره دلیل اول گفته شده است:
ظاهراً قانونگذار قصد نسخ شروع به جرم هوای خوا را دارد؛
اما نسخ باید قطعی باشد و اصوولی ها می گوینود هرکجوا دوران
میان نسخ و تخصوی وجوود داشوته و احتموال هوردو بورود،
تخصی بر نسخ مقدم است؛ زیرا تخصی جمع عرفوی میوان
دو قانون است؛ اما نسخ به معنای بی اعتبارسواختن یوک قوانون
می باشد .به هر حال ،دیدگاه «تخصی » منطقی تر به نقر می آید
(زراعت. )533 ،3195 ،
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 ...با توجه به مادّه  358ق.م.ا .مصوال  3195که فقت به نسخ برخی
از مواد قانون مجازات اسسمی مصوال  3132به طور صریح اشواره
کرده است (مواد  652تا  659و مواد  356تا  )358و از ذکور موواد
دیگر از جمله مواد  631و  622خودداری نموده ،نقر به نسخ آنهوا
نداشته و نقری که میگوید این مواد نسخ نشودهاند ،بوا مورّ قوانون
سازگارتر است (ساکی.)398 ،3195 ،

در واقع تقویت کنندگان عدم نسخ ،با اشاره به این واقعیت که احتمال منطقوی و
قابلِ توجهی در نسخ شروع به جرم های خا وجود دارد ،در نهایت به عدم نسخ
متمایل شده اند.
1ا1ا .1دالیل عدم نسخ «شروع به قتل» به طور خاص
برخی از حقوقدانان فقت در شروع به قتل ،به عدم نسخ قائلاند و با توجه به خا

بودن
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درباره دلیل دوم نیز گفته شده است:

مادّه  631نسبت به مادّه  ،355چنین بیان داشتهاند که شاید نتوان بند (الف) مادّه  355را
که در آن برای شروع به ارت،اال جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیوات اسوت،
مجازات حبا تعزیری درجه  1سی بینی شده است ،ناسخ مادّه  631دانست .البته ایون
دلیل را به تنهایی برای اثبات مدعا کافی نمیدانند و با تصریح به این،ه « ...با توجوه بوه
قرای ن موجود ،در این مورد قصد مقنن آن بوده است که عوام تحوق ،تموامی مصوادیق
موضوع را دربرگرفته و دامنه شمول آن ،ح،م سابق را نیز دربرگیورد» (صوادقی،3191 ،
 ،)98بنا به قراین و دتیل خا
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در تأیید این مدعا با تمسک به بند (ال) مادّه  355و با اشاره به جرایمی که مجازات
آنها قطع عضو است ،منقور از «قطع عضو» در این بند بر قطع عضو از باال «مجوازات
حدی» و نه «قصا مادون نفا» حمل شده است؛ زیورا اگور منقوور قصوا باشود،
دلیلی بر عدم ذکر دیگر موارد شدیدتر از جنایات مادون نفا و کوه مجوازات آن قطوع
عضو نیسوت ،بل،وه اقوداماتی چوون مجوروحکوردن ،نابینواکردن ،ناشونواکردن و ماننود
آنهاست و وجود ندارد .ضمن این،ه گاه در مرحله شروع ،نمیتوان به آسانی تشوخی
داد که آیا مرت،ب ،قصد قطع عضو داشته یا قصد ایراد جورح توا در حالوت اول وی را
مشمول بند (الف) مادّه  355بدانیم و این مطلب قرینهای دالّ بور آن اسوت کوه در بنود
(الف) نیز منقور مقنن از «جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات  ...است» ،اشاره
به مواردی میباشد که مجازات حدی سی بینیشده برای مرت،ب ،اعدام باشد و به قتل
که مجازات آن قصا نفا است ،اشاره ندارد (همان98 ،و.)99
دلیل دیگر ،تفسیر به نفع متهم است؛ بدین صورت که اگر در جرم شوروع بوه قتول
عمدی ،مادّه  631را اعمال کنیم ،بیشتر به سمت رعایت اصل تفسیر به نفوع موتهم گوام
برداشتهایم؛ زیرا اگر مادّه  355را به عنوان قانون عام تحق ،تزماتجرا بدانیم ،به اسوتناد
بند (الف) این مادّه ،مجازات مرت،ب شروع به قتل ،بی از سنج تا ده سال اسوت؛ ولوی
با تزماتجرا دانستن مادّه  ،631مجازات مرت،ب ،خفیفتر یعنی ش ماه توا سوه سوال
حبا خواهد بود (همان.)99 ،
دلیل دیگری که قویتر از دتیل دیگر دانسته شده است این،ه در صورت استناد بوه
بند (الف) مادّه  ،355مجازات فردی که شروع به قتل کرده است ،از مجوازات مرت،وب

جرم تام قتل عمدی که به هر علت قصا نشود (موضوع موادّه  635قوانون تعزیورات
 ،)3132شدیدتر و سنگینتر خواهد بود (همان).
با توجه به دتیل ابرازشده ،بعضی از حقوقودانان در موضووع شوروع بوه قتول ،بنود
(الف) مادّه  355را ناسخ مادّه  631قانون تعزیرات نمیدانند.

1ا .1نقد نظریه عدم نسخ
با بررسی گفتهها درباره بحث نسخ ،نقرات و عقاید گوناگونی در این باره قابل مسحقه
است .عدهای معتقدند عام مؤخر توان تخصی

خا

مقدم را ندارد و قوانون خوا

مقدم بر عام مؤخر حاکم خواهد بود .به نقر میرسد در چنین مواردی باید به مباحوث
مربوط به زمان ح،م نیز که در مباحث اصولی مطرح شده است ،توجه کرد که آیا ح،م
یا قانون عام مؤخر ،با چه فاصله زمانی از خا

مقدم 1و با چه قراین و در چه شرایطی

وضع شده است.

 .3اگر خا مقدم وضع شود ،سپا بسفاصله عام مؤخر وضع گوردد (ح،وم عوام بسفاصوله سوا از
خا صادر شود) ،عام مؤخر نمیتواند ناسخ خا مقدم باشد؛ ولی چنانچه خوا مقودم وضوع
گردد و سا از مدت زمان قابل مسحقهای ح،م عام مؤخر وضع گردد (ح،م عام با فاصله زمانی از
خا صادر گردد) ،در اینجا با توجه به واقعیت تقنین و احراز اراده قانونگذار ،عام مؤخر میتوانود
ناسخ خا مقدم باشد.
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این اقدام قانونگذار که سا از چندین دوره قانونگذار ی ،قانون عام جدیودی را
و با سیاست کیفری واحد و ضابطه ای کلی و منسجم و وضع کرده است ،می توانود
نشانگر خواست قانونگذار بر ایجاد سی استی عام ،واحد و شامل در شروع به جورم
باشد که به عنوان آخرین اراده مقنن ،با وضع ح،م جدید و مؤخر ،ح،وم قبلوی را
نسخ ضمنی می کند.
با نگاهی به قانون مجازات اسسمی فعلی در باال شروع به جرم میتوان دریافت که
قانونگذار سی از تصویب قوانون مجوازات اسوسمی  ،3195سیاسوت کیفوری ی،سوانی
نداشته است و سا از ادوار گوناگون سرانجام در سال  ،3195در مقام وضوع قاعودهای
خا برآمده ،به جرمانگاری شروع به جرم اقدام کرده اسوت .ایون امور بیوانگر وضوع
سیاست کیفری جدید و اعمال نقر نهایی قانونگذار در باال شروع به جرم میباشد .بوا

87

88
دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری  /ابراهیم باطنی و محمدرضا پارسامنش

این تفاسیر ،منطقی به نقر نمیرسد که این اقدام قانونگذار را نادیوده گرفتوه ،براسواس
قانون خا سابق به اعمال مجازات بپردازیم.
اگر به عدم نسخ موارد خا مندرج در قوانین جزایی درباره تعیین مجازات شروع
به جرم ،قائل باشیم ،شاهد تفاوت روی،رد ،دوگانگی و عدم تناسب غیرقابول سذیرشوی
خواهیم بود .نقر به این،ه فرض بر ح،یمانهبوودن اعموال قانونگوذار در کنوار واقعیوت
عملی امر تقنین است ،سذیرفتن نقریه عدم نسخ مش،ل به نقر میرسد.
درباره دتیلی که نسبت به عدم نسخ موادّه  631و مقایسوه آن بوا موادّه  635قوانون
تعزیرات بیان میگردد نیز باید گفت ح،م اولیه و اصلی فردی که مرت،ب قتل عمودی
شده است ،قصا نفا میباشد و ح،م مادّه  ،635ح،موی خوا اسوت کوه بورای
شرایت استثنایی و و گاهی به همراه سرداخت دیه و وضع شده است و نمیتواند موسک
عمل قرار گیرد؛ بنابراین مقایسه این مجازات با مجازاتِ شروع به جرم ،صحیح به نقور
نمیرسد .نمیتوان گاه به کلیات قانون  3195و گاه بوه قوانون خوا اسوتناد جسوت.
عسوه بر این،ه تلقی مجازات حدی از عبارت «سالب حیات» در بند (الف) مادّه  355و
«قطع عضو» در بند (ال) نیز قابل خدشه است؛ زیرا میتوان در خوود قوانون ،قرینوهای
خسف این استدتل یافت .بند (الف) مادّه 353ق.م.ا .اشوعار مویدارد« :در جرایموی کوه
مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبا دائم است ،حبا تعزیری درجه دو یا سوه».
عبارت «سالب حیات» در این مادّه نیز عیناً ت،رار شده است و به همان معناست.
با مراجعه به تبصره  5همان مادّه که بیان مویدارد« :در صوورتی کوه بوه هور علوت
قصا نفا یا عضو اجرا نشود ،مجازات معاون براساس میوزان تعزیور فاعول اصولی
جرم ،مطابق بند (ت) این مادّه اعمال میشود» ،عبارت «به هر علت قصوا نفوا یوا
عضو» دیده میشود که درباره اجرای مجازات بند (الف) موادّه وضوع شوده اسوت و از
مفهوم آن به راحتی میتوان فهمید منقور از عبارت «سالب حیات» ،شامل قصا نفا
نیز میباشد که در تبصره آمده است .این امر قرینهای است بر این،ه لفظ مشترک «سالب
حیات» در دو مادّه  355و  ،353هردو شامل مجازات قصا نفا نیز میشود.
استدتل دیگر ،سازگاری بیشتر با اصل تفسیر به نفع متهم بود؛ ولی به نقر میرسود
دلیلی برای استثناانگاری با استناد به تفسیر مضیق وجود ندارد ،بل،ه باید در مجموعهای
کلی و در نقم نهاد جدید و در کنار موارد دیگر شروع بوه جورم ،بوه تحلیول موضووع

 . 3برای عدم تناسب احتمالی مجازات ها در جرایم خا نیز می توان با استدتل و ارائه راه،ار و
میزان متناسب مجازات ،بر اصسح چنین مواردی از سوی مقنن سای فشرد و از این راه به اصسح
و عسج آن سرداخت.
 .2عسوه بر شروع به قتل ،جرایمی همچون شروع به آدمربایی نیز نسخ ضمنی شده ،مشمول مقوررات
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سرداخته شود .گرچه این موضوع درباره مادّه  631مطرح شده است؛ ولی باید گفت اگر
به نسخ شروع به جرمهای خوا قوانون تعزیورات  3132بوه وسویله قوانون مجوازات
اسسمی  3195قائل باشیم ،در موادی با اصل تفسیر به نفع متهم سازگاری بیشتری دارد
و در مواردی چنین نیست .با مقایسه مجازات شروع به جرمهای خا قانون تعزیرات
و مجازات براساس مادّه  ،355به خوبی مشخ میشود کوه بوا اعموال موادّه  ،355در
مواردی مجازات کمتری به مرت،بان شروع به جرم تعلق میگیرد و چوهبسوا در برخوی
موارد ،شروع به جورم براسواس موادّه  355نسوخ میشوود و از اصول جورم محسووال
نمیگردد تا مجازات داشته باشد؛ بنابراین اعمال مادّه  355در این موارد بوه نفوع موتهم
است و البته در مواردی نیز مجازات شدیدتری را به دنبال خواهد داشت؛ ولی تذکر این
ن،ته ضروری است که مسک بحث ،تفسیر به نفع متهم نیست و نمیتوان فقت با تمسک
به این مطلب ،یک مورد را تخصی سنداشت و مورد دیگری را نسوخ برشومرد و اراده
مقنن در ایجاد قاعدهای عام و کلی در شروع به جرم و ساختار مجازات سی بینیشوده
در انتقامبخشی به این نهاد را نادیده انگاشت.
اگر نسخ در مجازات شوروع بوه قتول عمودی را در سرتوو سیاسوت کیفوری جدیود
نپذیریم ،در چالشی فراگیرتر گرفتار خواهیم شد؛ بدین صورت کوه شوروع بوه جورایم
بسیار کماهمیتتر ،از شروع به قتل عمدی همچون شروع به جرایمی با حبا تعزیوری
درجه چهار ،مجازاتی شدیدتر و از شروع به قتل عمدی و خواهد داشت.
در نگاهی کلی به دلیل تالی فاسد احتمالی ،تفسیر به نفع متهم و قیاسی کوه بعضوی
اساتید به آن اشاره کردهاند ،عدم نسخ مادّه  631به طور خا صحیح نیست؛ زیرا اگور
1
اصل نسخ را بپذیریم ،تبعیض در آن منطقی به نقر نمیرسد.
بر این اساس ،چنانچه وقوع شروع به قتول عمودی سوا از تواریخ تزماتجراشودن
قانون مجازات اسسمی مصوال  3195باشود ،مرت،وب براسواس موادّه  355ایون قوانون
مجازات قابل مجازات خواهد بود( 2آقایینیا.)565 ،3195 ،
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در مجموع ،به نقر می رسد شواهد و قراین روشن و کوافی بورای نسوخ شوروع بوه
جرمهای خا وجود دارد که مهمترین این موارد عبارتاند از:
و ایجاد نقم خا و تنقیم نهادی ساختارمند و کلی برای مجازات شروع به جرم.
و اطسق مادّه 358ق.م.ا .درباره لغو همه مقررات و قوانین مغایر با این قانون.
و توجه به لزوم ی،سانسازی چگونگی رسیدگی در امور قضایی ،مورد تأکید مقام معقم
رهبری در بند  3سیاستهای کسن نقام و لزوم توجه به اصل ترجیح قاعدهمندی در تقنین.
و دوگانگی یا چندگانگی سیاست کیفری و وجود تفاوت و شدت و ضوعف میوزان
مجازات و عدم تناسب آن در صورت قائلشدن به عدم نسخ موارد خوا منودرج در
قوانین جزایی در خصو تعیین مجازات شروع به جرم.
این موارد ،در نقریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز به روشونی بیوان شوده
1
است.
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مادّه  355خواهد بود .مادّه 653ق.م.ا ،.مجازات جرم آدمربایی را سنج تا سانزده سال (حبا تعزیوری
درجه  )1تعیین کرده است که براساس بند (الف) مادّه  ،355مجازات شروع به جرم تعزیری درجوه
سه ،حبا تعزیری درجه چهار (بی از سنج تا ده سال) است ،در حالی که طبق تبصوره موادّه ،653
مجازات شروع به آدمربایی ،سه تا سنج سال حبا است .در این باره نیوز همچوون شوروع بوه قتول،
تبصره مادّه  653نسخ ضمنی شده است.
 .3این موارد در نقریات مشورتی متعودد؛ از جملوه ،نقریوه شوماره -839 3/95/3535 95/6/52 3۱2
 95-386/3منع،ا شده است:
با توجه به این،ه مقنن در قانون مجازات اسسمی مصوال سال  3195در مقوام ایجواد امنیوت و نقوم
خاصی برای مجازات «شروع به جرم» است؛ لذا در تمام مواردی که مشمول مادّه  355قانون مذکور
است ،مجازاتهایی به شرح بندهای ذیل این مادّه تعیین نموده است .همچنین ،بوا توجوه بوه لوزوم
ی،سانسازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند  3سیاستهای کسن مقام معقم رهبری مورد
تأکید قرار گرفته است و با توجه به مادّه  358قانون مزبور در خصو لغو کلیه مقوررات و قووانین
مغایر با این قانون ،به نقر میرسد این اطسق شامل کلیه قوانین و مقررات خا و عام در خصو
موضوع سؤال است؛ زیرا چنانچه قائل به عودم نسوخ مووارد خوا منودرج در قووانین جزایوی در
خصو تعیین مجازات شروع به جرم باشیم ،شاهد تفاوت و شدت وضعف میزان مجازات و عدم
تناسب آن خواهیم بود .در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون به طوور خوا بورای شوروع بوه جورم
مجازات تعیین شده است ،با تصویب و تزماتجرا شدن قانون مجازات اسسمی مصوال  ،3195ملغی
و مجازات شروع به جرم در تمام جرایم طبق بندهای ذیل مادّه  355قانون مجازات اسسمی با رعایت
مادّه  3۱همان قانون تعیین میشود.

اطسق مادّه  358قانون مزبور درباره لغو هموه مقوررات و قووانین مغوایر بوا قوانون
مجازات  ،3195همراه با قراین و مرجحات ذکرشده ،از اراده مقنن در نسخ همه قوانین
(اعم از عام و خا ) مغایر با مادّه  355ح،ایت دارد (شما ناتری و دیگوران،3195 ،
)533؛ بنابراین شروع به جرمهای خا قانون تعزیرات مصووال  3132بوه وسویله
مادّه  355قانون مجازات اسسمی مصوال  ،3195به صورت ضمنی نسخ شده است.

« .9شروع به جرمهای خاص» در قوانین دیگر
قانون مجازات اسسمی ،یگانه قانون کیفری در نقام حقوقی ما نیست ،بل،ه قانونگذار در
برخی قوانین خا
به جرمهای خا

 ،به وضع قوانین کیفری اقدام کرده است؛ بنابراین عسوه بر شوروع
در قانون تعزیرات  ،3132شروع به جرمهای خا

نیز وجود دارد .حال این سرس

ِ در قوانین دیگر

مطرح میگردد که با تصویب قانون مجوازات اسوسمی

 3195و تحوتت شروع به جرم در این قانون ،شروع به جرم ،تابع کدام قانون خواهود

1ا .9تعارض با دیگر مصوبا

مجلس شورای اسالمی

درباره مسک بررسی تعارض مادّه  355قوانون مجوازات اسوسمی  ،3195بوا شوروع بوه
جرمهای خا

در قانون تعزیرات  3132و دیگر مصووبات مجلوا شوورای اسوسمی،

تفاوتی وجود ندارد.
بر این اساس ،در صورتی که نسبت به شروع به جرمهای خا در قانون تعزیرات
 ،3132به نسخ قائل شویم ،در مورد مصوبات دیگر مجلا شورای اسسمی و شروع بوه
جرم در قوانین سراکنده دیگر و که مصوال مجلا شورای اسوسمی و مقودم بور تواریخ
تصوی ب قانون مجازات اسسمی فعلی باشد و نیز نمیتوان تردید کرد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در ساسخ به سرس های گوناگون از جمله این سرسو کوه
«با تصویب مادّه  355و بنودهای آن از قوانون مجوازات اسوسمی مصووال ( 3195بواال
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بود؟ آیا شروع به جرمهای خا در قوانین دیگر نیز نسخ میگردد؟
برای بررسی این موضوع باید تعارض مادّه  355با شروع به جرمهای خا مندرج
در قوانین مصوال مجلا شورای اسسمی و مصوبات مجمع تشخی مصلحت نقام را
به تف،یک مورد بررسی قرار داد.
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شروع به جرم) به عنوان قانون عام مؤخر ،مجازاتهای مربووط بوه شوروع بوه جورایم
مندرج در مادّه  358از قانون مجازاتهای جورایم نیروهوای مسولح مصووال  3185بوه
عنوان قانون خا مقدم منسوخ شده است یا این،ه طبوق قواعود اصوولی عوام موؤخر
نسبت به خا مقدم در خصو مورد ،تخصی خواهد خورد و کیفرهای مندرج در
مادّه  358قانون مرقوم ،کماکان به قوت خود باقی است؟» بر شومول کلوی موادّه  355و
نسخ شروع به جرمهای خا تأکید داشته است و مجازات شوروع بوه جورم در هموه
جرایم را مطابق بندهای ذیل مادّه  355قانون مذکور ،قابل تعیین میدانود (ر.ک :نقریوه
مشورتی شماره .)3/95/315۱ 95/3/3 353
بر این اساس ،دیگر قوانین خا کیفری و مصوبات مجلا شوورای اسوسمی کوه
سی از قانون مجازات اسسمی مصوال  3195به تصویب رسیدهاند نیز ذیل حاکمیوت و
سیاست کیفری قانون فعلی قرار میگیرند و شروع به جرم در این موارد (از جمله قانون
مجازاتهای جرایم نیروهای مسلح مصوال  ،3185قوانون مبوارزه بوا قاچواق انسوان و
واحده مجازات ساشیدن اسید و )...ذیل حاکمیت قواعد قانون فعلی است.

1ا .9تعارض با مصوبا

مجمع تشخیص مصلحت نظام

درباره تعارض با قووانین مصووال مجموع تشوخی

مصولحت نقوام ،براسواس نقریوه

تفسیری شماره 2138و 3135/3/51شورای نگهبان ،مم،ن است گفته شود هی کودام از
قوانین ،حق رد و ابطال و نسخ مصوبه مجمع تشخی

را ندارد؛ 1بنوابراین در موواردی

همچون شروع به کسهبرداری که در تبصره  5مادّه  3قانون تشودید مجوازات مرت،بوان
ارتشا ،اختسس و کسهبرداری سی بینی شده است و شروع به ارتشوا کوه در تبصوره 1

 .3شورای نگهبان در نقریه تفسیری شماره  2138تاریخ  3135/3/51بدین شرح اعسم نقر کرده است:
هی یک از مراجع قانونگذاری ،حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجموع تشوخی مصولحت
نقام را ندارد؛ اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختسف نقور شوورای نگهبوان و
مجلا شورای اسسمی بوده ،مجلا سا 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 مقوام معقوم
رهبری به مجمع ارسال شده باشد ،در صورت استعسم از مقام رهبوری و عودم مخالفوت معقوملوه،
موضوع قابل طرح در مجلا شورای اسسمی میباشد.

مادّه  1و نیز شروع به اختسس در مادّه  6این قانون تزماتجرا دانستن مادّه  355قوانون
مجازات اسسمی  3195را صحیح ندانستهاند (ر.ک :صوادقی،3191 ،
موارد خا

)11۱؛ بنوابراین

شروع به جورم در قوانون تشودید مجوازات مرت،بوان ارتشوا ،اخوتسس و

کسهبرداری مصوال  ،3163/9/32تزماتجرا خواهد بوود و موادّه  355قوانون مجوازات
اسسمی مصوال  ،3195قدرت نسخ چنین مواردی را نخواهد داشت.
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گرچه این نقر به بررسی بیشتری نیاز دارد و صحیح بوه نقور نمیرسود؛ ولوی سوی از
سرداختن به آن ،ن،ته دیگری قابل طرح است و آن این،ه با تصویب قانون مجوازات اسوسمی
 ،3195مقنن تعریف و تفسیر جدیدی از شروع به جرم ارائه کرد که با تعریفی که در قوانون
 313۱داشت ،متفاوت میباشد؛ بدین شرح که در قانون مجازات  ،313۱به دلیل اطسقی کوه
در عبارت «جرم منقور واقع نشود» وجود داشت ،مجازات شروع به جرم ،هم فردی را کوه
به طور ارادی از ارت،اال جرم منصرف شده است و هم فردی را که به وسیله عامول خوارج
از اراده او جرم ناتمام مانده بود ،شامل میشد .همچنین ،عبارت «اقدامات انجام جرم باشود،
مح،وم به مجازات همان جرم میشود» از قانون سال  313۱نیز این معنا را به ذهون متبوادر
میساخت که با دقت در عبارت «جرم باشد» ،اقدامات انجامشده چوه بوه صوورت مسوتقل
عنوان مجرمانه داشته باشد و چه در صورتی که فعلی باشد که برای شروع بوه جورم آن بوه
طور خا ن قانونی وجود دارد ،قابل مجازات است.
بر این اساس ،حاصل مداقه در قانون مجازات  313۱این است که فردی که به طور
ارادی از اتمام عملیات مجرمانه منصرف میشود ،اگر اقودامات انجوامگرفتوه وی جورم
باشد و اعم از این،ه اقدامات انجامشده ،جرم مستقل و یا شروع به جرم خاصی باشد و
قابل مجازات خواهد بود.
در مقابل ،قانونگذار سال  3195در اقدامی متفاوت ،این عبارت را به کار برده اسوت
که «هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند ،به اتهام شروع به
آن جرم ،تعقیب نمیشود» و فوردی را کوه بوه طوور ارادی از اداموه عملیوات مجرمانوه
منصرف میشود ،مجرم نمی داند و مجازاتی برای آن در نقر نگرفته است.
مخالفان نسخ شروع به جرمهای خا در قوانون تعزیورات و یوا حتوی مصووبات
مجمع تشخی نیز برای تعریف شروع به جرم و تفسیر آن به ناچار به مادّه  355قانون
مجازات  95رجوع خواهند کرد و نمیتوانند برای تفسیر تعریف شوروع بوه جورم ،بوه
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قانون  313۱مراجعه کنند؛ در نتیجه برای افعالی که طبوق قوانون تعزیورات و مصووبات
مجمع تشخی و که از نوع شروع به جرمهایی باشند که ن قانونی برای شوروع بوه
جرمبودن آنها وجود دارد و اگر مرت،ب ،خود از ادامه عملیات مجرمانه منصرف شوود،
جایی برای بحث درباره نسخ یا عدم نسخ آن باقی نمیماند؛ به این دلیل که بوا تعریوف
قانون مجازات  3195از شروع به جرم ،در صورت انصوراف مجورم از اداموه عملیوات
مجرمانه« :به اتهام شروع به جرم تعقیب نمیشود».
البته توجه به این ن،ته ضروری است که نقریه عدم نسخ در چنین مواردی از اصول
قابل سذیرش نیست؛ زیرا مصوبات مجمع تشخی مصلحت نقام ،بر مبنوای مصولحت
صورت سذیرفته است و مقوله مصلحت ،امری زمانمنود و منووط بوه وجوود مصولحت
میباشد که با گذشت زمانی طوتنی و تغییر شرایت و از میانرفتن اقتضائات مصولحت،
مجلا میتواند برای نسخ و تقنین جایگزین برای مصوبات سیشین مجمع اقدام نماید.
با این تحلیل می توان گفت قوانین مجلا با شرایطی مصوبات مجمع تشوخی
مصلحت را نیز نسخ میکند  .مؤید این امر ،درخواست مقام معقم رهبری از مجمع
تشخی مصلحت نقام برای تصریح مدت مصلحت در مصوبات مورد اشاره است
که ظاهراً مدتی است مورد توجه مجمع قورار گرفتوه اسوت .در ایون بواره شوورای
نگهبان نیز در نقریه تفسیری خود به روشنی اعسم کورده اسوت« :در صوورتی کوه
مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختسف نقر شوورای نگهبوان و مجلوا شوورای
اسسمی بوده ،مجلا سا از گذشت زمان معتدٌ به که تغییر مصلحت موجوه باشود،
حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد» و این امر با گذشت بی از بیست سال،
محقق شده است .عسوه براین،ه مصلحت و خصوصیت خاصی نیز در موارد شروع
به جرم خا ِ مصوال به وسیله مجمع تشخی مصولحت نقوام (همچوون قوانون
تشدید) وجود ندارد؛ بنابراین مادّه  355نا سخ چنین مواردی نیز هست و شروع بوه
جرم ،در گستره حاکمیت قانون فعلی قرار خواهد گرفت.

نتیجه
قانون مجازات اسسمی  ،3195در مقام وضع قاعده ای عام برای تبیین شروع به جرم

برآمده است 1و برای نخستین بار سا از انقسال اسوسمی ،بوا چنوین روی،وردی بوه
جرم انگاری « شروع به جرم» اقدام کرده است که ایون امور بیو انگر وضوع سیاسوت
کیفری جدید و اعمال سیاستی متفاوت ،مبتنی بور نقور نهوایی قانونگوذار در بواال
شروع به جرم است.
اعمال سیاست کیفری عام قانون فعلی در تعوارض بوا سیاسوت کیفوری سراکنوده و
استثنانگر سیشین ،ابهام و چال

نسخ یا تخصی

را سُررنگتر میکند که تعابیر گوناگون

و متفاوت حقوقدانان بیانگر این ابهام است.
قانونگذار با تصوویب قوانون جدیود دربواره شوروع بوه جورم ،در قوانون مجوازات
اسسمی 3195درصدد ایجاد نقم و قاعده خاصی برای مجازات شوروع بوه جورم بووده
است و لزوم تبیین سیاست متوازن و ی،دست در عدالت کیفری به دنبال ایجاد سیاست
تقنینی متعادل و منقم در برخورد با سدیده مجرمانه شروع به جرم (به عنوان اقتضوائات
که به عدم نسخ قوانین خا

دیگر قائل باشیم ،اراده تقنینی در تبیین سیاسوت کیفوری

منسجم و ی،دست در آخرین بیان قانونگذار را نادیده انگاشتهایم.
حتی اگر عدهای مورد را از موارد دوران امر میان نسخ و تخصی
جایی میتوان ح،م به تخصی

هم بداننود ،بواز

را جاری دانست که قرینهای برای شومول عوام ح،وم

جدید یا اراده مقنن در عدم اجرای اح،وام سیشوین در دسوت نباشود ،در حوالی کوه در
موضوع شروع به جرم ،این قراین به روشنی وجود دارد .عسوه بر این،ه فضای نسوخ و
تخصی

در بحث تقنین را باید متفاوت از فضای حاکم بر ادبیات دینی و متناسوب بوا

فضای حقوقی به کار بست و توجه داشت که نسخ در تقنین ،امری شایع است .از ایون
رو ،درباره عام مؤخر و خا
تقدم نسخ بر تخصی

مقدم در عرصه حقوق «نقریوه رجووع بوه مرجحوات و

» با وجود قوراین و مرجحوات خوارجی ،بوا واقعیوت و فضوای

 .3میتوان اصل ترجیح قاعده مندی در تقنین را به عنوان اصلی در قانونگذاری مطرح کرد و این شویوه
را مرجح بر تقنین موردی تبیین کرد .البته طرح و شرح این بحث ،مجال و مقال دیگری میطلبد.
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قانونگذاری) مورد توجه مقنن قرار گرفته است .همانگونه که سی تر آمد ،در صوورتی
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حقوقی متناسبتر و قابل سذیرش است.
در عمل نیز نادیدهانگاشتن اراده شمول و عمومیتبخشی در سیاست کیفری جدیودِ
مقوونن ،نتووایج زیانبوواری بووه دنبووال دارد؛ بووه گونووهای کووه در عموول شوواهد دوگووانگی
غیرقابل سذیرشی خواهیم بود.
بر این اساس ،در ارزی ابی نهایی ابهام و اختسف نقر درباره شروع به جرم در موارد
خا

 ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که قانون مجازات اسوسمی  3195بوا بوهکارگیری

سیاستی واحد در قبال شروع به جرم به عنوان قانون عام تحوق ،ناسوخ مووارد خوا
قانون تعزیرات  3132است و این نسخ فقت بوه مووارد خوا

قوانون تعزیورات 3132

محدود نیست ،بل،ه همه شروع به جرمهای مصوال مجلا شورای اسسمی که سی
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از

تصویبِ قانون مجازات اسسمی  3195در قوانین گوناگون به تصویب رسیده است نیوز
به وسیله قانون مجازات اسسمی  3195و در سرتو اراده مقنن ،در تبیین سیاست کیفوری
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جدید نسخ میگردند؛ حتی مصوبات مجمع تشخی

مصلحت نقام نیز به استناد نقریه

تفسیری 2138و 3135/۱3/51شورای نگهبان ،منسوخ تلقی میگردد .عسوه بور این،وه از
حیث قواعد و اصول کلی تبیین شروع به جرم ،همچون عدم مجازات شروع به جرم با
ترک ارادی عملیات مجرمانه و به طور کلی عملیات مجرمانهای که ناتمام مویمانود ،در
سرتو سیاست کیفری جدید قانون مجازات فعلی (مادّه  355و مواد بعدی در ایون بواره)
قرار خواهد گرفت.
هرچند تشخی

نهاییِ نسخ ضمنی در چنین موواردی اموری قضوایی و بوا دادرس

است؛ ولی دکترین میتواند نقشی مهم و راهنما داشته باشد؛ گرچه خوواه نواخواه آرای
وحدت رویّه این خأل را سُر خواهد کرد ،مقنن نیز در جهت تقنوین مطلووال ،نمیتوانود
نسبت به چنین مواردی بیتفاوت باشد.
در سایان ،گفتنی است در نقام حقوقی ایران دربواره تحلیول و تبیوین نسوبت قوانون
مجازات اسسمی با دیگر قوانین جزایی ،هی بحثی مطرح نشوده اسوت .نوهتنهوا قوانون
مجازات به این بحث توجه نداشته است ،بل،ه حقوقدانان نیز به بحثِ نسبت میان ایون

قوانین کمتر سرداختهاند .توجه به مبنا و مادربودن قانون مجازات اسسمی و تبیین نسبت
این قانون با دیگر قوانین کیفری در جهت رفوع ابهوام و حفوظ انسوجام و نقواموارگی
قوانین کیفری ،گام موؤثری محسووال میشوود و حتوی میتوانود بسوتر عوسج معضول
سراکندگی و تورم قوانین کیفری را نیز فراهم آورد.
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