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 به کجا می رويم؟ قانون تشديد 2با تفسير رايج از قسمت اخير ماده 

 

 نيا آقايي حسين دكتر

 تهران دانشگاه سياسي علوم و حقوق دانشكده دانشيار

 مشكل طرح

 مصعلت   تشعيي   مجمع   7631 بمصوّ وكالهبرداری اختالس ارتشاء، مرتكبين مجازات تشديد قانون 2 ی همادّ

 : دارد مي مقرر ،نظام

 تفووي   مخصووص  شرايط داشتن جهت به خاص اشخاص به که را امتيازاتی ،انحاء از نحوي به کس هر» 

 و خريود  معرض در شود، می گفته اصولی موافقت عرفاً چه آن و واردات و صادرات جواز نظير گردد، می

 توزيع ضوابطی قطب بوده رمقرّ که کاالهايی توزيع در يا و نمايد استفاده سوء آن از يا و دهد قرار فروش

 فاقود  آن تحصويل  طريوق  کوه  کنود  تحصويل  وجهی يا مالی کلّی به طور يا و شود بتقلّ مرتكب نمايد،

 حبس دوسال تا ماه سه مجازات به مال، اصل ردّ بر عالوه و محسوب مجرم است، بوده قانونی مشروعيت

 «.شد خواهد محكوم آمده دست به مال برابر دو معادل نقدي جريمه ي يا و

 کوه  کنود  تحصويل  وجهی يا مالی یکلّ طوره ب يا»... ی جمله آيا كه اس  اين همادّ در خصوص اصلي پرسش 

 همعادّ  صعدر  مصاديقاعمّ از  كهمستقل جمله ای اس   «...است بوده قانونی مشروعيت فاقد آن تحصيل طريق

 ارچوبهع چ در كعه  اسع   رفتارهعايي  يقمصاد بودن تمثيلي بر كيدیتأ صرفاً يا در بر مي گيرد و نيز رابوده و آن ها 

 جهت به خاص اشخاص به که را امتيازاتی انتاء از نتوی به هركس»كه بيان مي دارد:  همادّ صدر حصری شرايط

 اس ؟ متبوس ...«گردد می تفوي  مخصوص شرايط داشتن

 مي باشد نيس  اسخپ  مبتني بر ،كشور يقضاي و وكالتي آموزشي، های بيش در رايج و ديدگاه غالب حاضر درحال

 بعه  متّكعي  ،2تلقّي از مادّه ی  اين. اس  قضايي مراج  آراء و دفاعي لوايح حقوقي، های انديشه مدّعای اين سين، و

 و نمعوده  ارايعه  نيعز  را ميعال   استدالل های سپس و  مطرح را آنان منصفانه بر آن اس  تا نگارنده كه اس  يداليل

 سعين  ابتعدای  در ذكر اين نكته. واگذارد ارجمند قينمتقّ ی مياطبين و عهده بر را يك هر قبول يا رد در قضاوت

 نگرشعهای  از الهعام  بعا  نيسع    ، چيزی بيش از يك ديعدگاه حقعوقي   آمد خواهد ذيل در چه آن كهضروری اس  
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انعب  ق اينجديدگاه های مستدلّ ميال ، بر اشتيا و درياف   دگرد مي ارايه وبدون هر گونه شيفتگي 1نظران صاحب

   خواهد افزود تا با دق  بيشتر مطالعه مجددی صورت گيرد. 

 رايج ديدگاه توجيهی داليل

 طوور ه ب يا و»... كه بيان مي دارد: تشديد قانون 2 ی همادّ اخير قسم  ی جمله قايالن به اين ديدگاه معتقدند كه

 يكلّع  ععام  يك ،...«است بوده قانون مشروعيت فاقد آن تحصيل طريق که کند تحصيل وجهی يا مالی یکلّ

ی ععام   جملعه  درج بعا  مصمّم بوده تا گذار قانون ديگر، عبارت به در بر مي گيرد. نيز را همادّ صدر مصاديق كه اس 

 نامشروع نتو به مال تتصيل بودن جرم در را ابهامي هرگونه ،خاص و مصاديقصرفنظر از شرايط  ه،مادّ قسم  اخير

 معي باشعد   استنتاج قابل آن طرفداران آثار از ديدگاه اين يدتأي در ضمني يا صريح طور به كه داليلي اهمّ. نمايد رف 

 : از اند عبارت

 . منطوق بودن وصريح روشن -1

 و اطعالق . باشعد  داشعته  تفسير به نياز تا نيس  ابهامي واجد مذكور ی جملهطرفداران اين ديدگاه معتقدند 

كعرده   تتصعيل  نامشعروع  نتو به را وجهي يا مال كه را كسي هر بتواند دادگاه كه دهد مي اجازه آن عموم

به رغم عدم تصعريح بعه عمعدی     كه اس  اين بر عقيده حال، عين در. نمايد مجازات و شناخته مجرم ،باشد

 ،در جمله تقصير به تصريح عدم جرايم، بودن عمدی اصل به هتوجّ با ،نظر مورد ی جمله در جرم اينبودن 

 در مندرج جرايم ساير بودن عمدی همچنين و 2 ی همادّ صدر در بتقلّ و استفادهسوء های واژه از استفاده

 در آن شعر   مرتكعب  نيع   سوء اثبات و عمدیجرم تتصيل مال به نتو نامشروع يك جرم  تشديد، قانون

 .اس 

 ارکوان  ،باشد فهم وقابل افشفّ باشد، صريح قانون متن»  اينكعه  بر مبني هوارد ايرادات بر اين اساس،

 انتهواي  در اينكوه  نوه  باشوند  محدودو  منحصر مصاديق باشد، شده ذکر جرمي  دهنده شكيلت

 جعرم  عنعوان  بعه  گذار قانون تصريح زيرا 2.اس  منتفي ،«...(و آن امثال و آن نظاير و) بنويسد مصاديق

  بعاقي  در قابعل فهعم بعودن آن    ابهامي ،مشيّ  برای آن مجازات تعيين و به نحو نامشروع مال تحصيل

 معوادّ  از بسعياری  در غيعره  و امثعال  قبيعل،  از يعر، نظ های واژه از گذار قانون ی استفاده ،بعالوه. گذارد نمي

  3.اس  نظريه اين به ايراد اين ورود مان  ،اسالمي مجازات قانون 391 و 306 موادّ مانند قانوني
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  . 64، ص  64معاونت آموزش  ، شماره  -آزمایش ، علی ، قضاوت ؛ ماهنامه دادگستری استان تهران  - 

2
 . 64همان . ص  - 

4
نون صریح باشد ، شفاف باشد و قابل فهم باشد ، برای مالحظه نظر مخالف مراجعه کنید به همان ؛ خصوصیت اصل قانونی بودن این است که متن قا - 

  « .و نظایر و امثال آنها » مصادیق منحصر و محدود باشد ، نه اینکه در انتهای مصادیق بنویسند : 
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  .مجازات و جرم بودن قانونی اصل رعايت  -2

 قعانون  2 ی همعادّ  اخيعر  قسعم   در مجعازات  ميزان و نوع تعيين جرم و ركانا جرم، عنوان تعيين دليل به

 يوا  موالی  یکلّ طوره ب يا و... » كه بيان مي دارد: وكالهبرداریارتشاء، اختالس  مرتكبين مجازات تشديد

 و محسووب  مجورم  ،است بوده قانونی مشروعيت فاقد آن تحصيل طريق که کند تحصيل وجهی

ه بو  موال  برابور  دو معادل نقدي ي جريمه يا و سال دو تا ماه سه مجازات به مال اصل ردّ بر عالوه

 اصل مشروعي  برای كافي ،ميزان همين و گرديده رعاي  مذكور اصل ،«خواهدشد محكوم آمده دست

  يعا  شرعي موازين با یعادّ قوانين انطباق عدم يا انطباق صالحي  تشيي  به ويژه آن كه اس  پيش گفته

 اصعل  بررسعي  در قاضعي  ی عهده بر تكليفي توان نمي ،اين از بيش و4 بوده نگهبان شورای با ،اساسي قانون

  . داد قرار قانون مشروعي  يا مزبور

 

 .  قانونگذار جديد ابداع -3

 با تا . مقنّن درصدد بودهاس  گذار قانون اتابداعاز  ه،مادّ اخير قسم  آن تب  به و تشديد قانون 2 ی همادّ

 كعه  كسعاني  از فعرار  همعادّ  اين تصويب با آن، سنگين های مجازات و  كالهبرداری گي جرمپيچيد به هتوجّ

 قعععرار  كالهبعععرداری عنعععوان مشعععمول نعععد وبهعععر دليلعععي معععي كن تتصعععيل را معععالي بانعععهمتقلّ

 وجهوی  يوا  موال  یکلّو  طوور ه ب يا و»...  ی جمله عموم و اطالق از بايد لذانمي گيرند جلوگيری نمايد. 

 نمقعنّ  اهعدا   راسعتای  در ...«است بوده قانونی مشروعيت فاقد آن تحصيل يقطر که کند تحصيل

 تمعامي  در مقام جرم انگعاری  ،جمله اين ذكر با گذار قانون كه گف  بايد تر روشن عبارت به. نمود استفاده

 مدني: قانون 262 ی همادّ بوده اس . تدليس مصاديق

 . « شود عاملهم طرف فريب موجب که عملياتی از است عبارت تدليس»

 ی جملعه  عمعوم  و اطعالق  تعوان  نمعي  ،رايج ديدگاه قبول با نكته ی قابل ذكر در اين خصوص آن اس  كه

كعه بيعان    مدني قانون 607 ی همادّ بر آن شمول در و دانس  تدليس به منتصر را 2قسم  اخير مادّه ی 

 بوه  را آن اسوت  ملوزم  دکن دريافت است نبوده مستحق که را چيزي...  عمداً که کسی» مي دارد:

  .نمود ترديد اين فعل مرتكب مجازاتو « .کند تسليم مالك
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بشناسد ، این قانون همان : جرم عبارت است از عملی که ناقض نظم عمومی باشد ، نه عملی که در قانون پیش بینی شده ....اگر قانون عکس این را جرم  - 

 نامشروع است . 
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 . نامعين جرائم -4

 و و... رهعن  ،بيمعه  ،اجعاره  :ماننعد  نمععيّ  به حقوقي اعمال تقسيم شاهد نيز مدني حقوق در كه گونه همان

 دسته دو به را مالي رايمج در حقوق كيفری نيز گذار قانون ،هستيم مدني قانون 70 ی همادّ موضوع ننامعيّ

 قوانون  2 ي هموادّ  موضووع  ننامعيّ جرايم و كالهبرداری و امان  در خيان  سرق ، :مانند نمعيّ جرايم

 5.شود می تبرئه لغو عمل هاماتّ از مقنّن ،توجيه اين با .است نموده تقسيم تشديد

 

 . قانونی هاي خالءرفع  -5

 همادّ صدر كه بودن آن يكلّعام و  برمبني  2 ی همادّ اخير قسم  تتليلطرفداران اين ديدگاه معتقدند كه 

. كند مي پر نيز را قانوني هایخأل از بسياری كه اس  فايده اين نمتضمّ ،دهد مي قرار خود پوشش تت  را

 بعه  منتصعر  كعه  ا.م.ق 332 ی همادّ استثنای به مالي جرايم از ناشي اموال تتصيل مي توان به جمله آن از

 ،تشعديد  قعانون  2ی همعادّ  آخعر  قسعم   بعه  استناد با بنابراين. اشاره نمود مي باشد مسروقه اموال تتصيل

دانسع .   جرم را غيره و اختالس ارتشاء، ربا، ،در امان  خيان  كالهبرداری، از ناشي اموال تتصيل توان مي

 معواردی  د، مانندبعالوه در مواردی كه به دليل فقدان شرايط خاص امكان انتساب بزه به مرتكب وجود ندار

 هسعتند،  دولتعي  سعم  فاقد  شركاء از برخي و صورت مي پذيرد نفر چند مشارك  با ارتشاء و اختالس كه

 از موجود های نگراني ترتيب بدين و هكرد مجازات نامشروع طريق از مال تتصيل هاماتّ به را ها آن توان مي

 .را مرتف  ساخ  قانوني هایخأل

 

 . نارواست تبعيضی و النهناعاد ، جرائم بودن حصري -6

 : اند دهيعق نيا بر دانان حقوق برخي

 بنعابراين . نيسع   جعرم  معذمومي  عمعل  هر اما .اس  مذمومي عمل نامشروع، انتفاع و بالجه  شدن دارا» 

 مجعازات  آن بعرای  و شعده  شعناخته  جرم قانون در كه اس  مجازات قابل صورتي در ديگران اموال تتصيل

 رويعه  ايعن  نشدني. پرداخ  چك صدور و امان  در خيان  كالهبرداری، سرق ، :انندم .باشد گرديده تعيين

  مينتعأ  را ععدال   زيعرا  .نيسع   مطلعوب  چنعدان  اسع   سازگار ها مجازات و جرايم بودن قانوني اصل با كه

  فقعط  بايعد  چعرا  ،اسع   ناپسعند  ديگعری  مال نامشروع تتصيل اگر. شود مي ناروا تبعيض سبب و كند نمي
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  ، تهران  . 1431، انتشارات فکرسازان ، س  114، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ اول ، ص  4ق جزای اختصاصی قوزراعت ، عباس ، ح - 
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 سياسع   در ايعراد  اين همتوجّ به احتمال،. گذار قانون ؟باشد مجازات و تعقيب قابل آن از يخاصّ ایه چهره

 و ارتشعاء  معرتكبين  مجازات تشديد قانون در را ای هومادّ اس  شده اموال عليه جرايم پيرامون خود كيفری

 مجعازات  و تعقيب قابل را اموال نامشروع تتصيل هرگونه كه اس  كرده بيني پيش كالهبرداری و اختالس

 شرع حاكم رات،مقرّ اين موجبه ب زيرا .اس  سازگار فقهي راتمقرّ با ،شده ياد 2 ی همادّ بنابراين. داند مي

قهعری ايعن ديعدگاه احيعاع قاععده فقهعي        نتيجه 6.«نمايد تعزير را ناشايستي عمل هر مرتكب دارد اختيار

 بمايراه التاكم اس .

 

  .وممظل ديدگان بزه از حمايت  -7

 هعای  انگيعزه  از ،نامشعروع  نتوه ب مال ی كننده تتصيل رساندن كيفر به در قضات خواهي عدال  احساس

ايعن كعه    احساس دمجرّ به و داده سوق ديدگاه اين تغليب سوی به را ما قضايي نظام كه اس  ديگری قوی

عليه اموال يا آسعايش  م ياكه از شمول جر باشد كرده تتصيل را مالي نتوی هر به سوءني  اقلحدّ با فردی

. دهنعد  نمعي  هرا خعود  بعه  تشعديد  قانون 2 ی همادّ اخير قسم  به استناد در ترديدیخارج اس ،  عمومي

 خواهعد بعود   نيز دادگستری وكالی ی جامعه برای بابي فتح ،احساس اين طبيعي ی نتيجه كه اس  بديهي

و دسع  رد بعر    ندهنعد  راه خعود  به رايجی  ريهنظ به استناد در ترديدی ،النموكّ حقوق از دفاع مقام در تا

هستند ونميتوان مرتكب را با ديگعر عنعاوين كيفعری تعقيعب نمعود      سينه موكالني كه مدعي مال باختگي 

 نزنند.

 .بال مجازات ماندن سوء استفاده مالی  -8

، تفسعير  طابق  با اصل تفسير به نفع  معتهم   ممقاله از جه   استدالل اين بعضي از حقوقدانان ضمن تاييد

را بعرای بالمجعازات   ، ....« و يا به طور كلي مالي يا وجهي تتصيل كند »  ی رايج يعني مستقل بودن جمله

 7سوء استفاده های مالي ترجيح داده اند .  نماندن مرتكبينِ

 

 رايجتفسير   مصاديق

 ش،بعديل  بعي  جايگاهدليل  هب را قضاييه قوه حقوقي ی اداره نظريات بتوان شايد. حقوقی ي اداره نظريه هاي -الف

  :عبارتند از برخي از اين نظريه ها .دانس  رايج تفسير رسمي نيمه حامي ترين قوی
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  مشکل دانسته است  .. نویسنده محترم در آخر ، تلفیق نظام عرفی و شرعی را موجبی برای مواجه شدن با این  111همان ، ص  - 

7
 .161نشر میزان ، ص ، چاپ سی و هفتم ،  جرایم علیه اموال و مالکیتمیرمحد صادقی ، حسین ،  - 
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 شعرك   از خسعارت  حعقّ  معن غيعر   درياف  برای اتومبيل دستگاه دو تصاد  ساختگيی  صتنه ايجاد -1

 مرتكعب  عمعل  ،(نامشروع طريق به) مال تتصيل برای بتقلّ ارتكاب ديگر بيان به و سازی صتنه بيمه،

 بمصعوّ  كالهبرداری و اختالس و ارتشاء مرتكبين مجازات تشديد قانون 2 ی همادّ مشمول مرتكبان يا

 ی نظريعه .)اسع   نظعام  مصعلت   تشعيي   مجم  71/9/7631 و اسالمي شورای مجلس 76/3/7632

 (.قضاييه قوه حقوقي امور كلّ اداره 7716/1-9/2/7667

 قعانون  2 ی همعادّ  اخيعر  قسعم   مشمول ،اس  كرده برداش  تریمش حساب از كه بانك كارمند عمل -2

 (.72/77/7662-6167/1 ی نظريه).اس  وكالهبرداری وارتشاء اختالس مجازات تشديد

 مال تتصيل مورد حسب اس  ممكن ولي .نيس  اختالس عملش نباشد دول  كارمند جرم شريك اگر -3

 كالهبرداری و ارتشاء و اختالس مجازات ديدتش قانون 2ی همادّ اخير قسم  مشمول نامشروع طريق از

 (.71/1/7660-1221/1 ی نظريه).بشود ديگری عناوين يا سرق  يا غير مال ربودن يا

 فعرد  حقعوق  قطع   بعه  اقدام خصوص رادر خود قانوني تكلي  وعامداً عالماً مربوطه يانمتصدّ چه چنان -4

 و حقعوق  دريافع   حعقّ  كه اين به علم با هچ چنان نيز فراری نظامي و باشند نداده انجام فراری نظامي

 قعانون  2 ی همعادّ  ذيعل  قسم  مشمول نظامي فرد عمل ،باشد كرده آن برداش  به اقدام ندارد را مزايا

-2232/1 ی نظريه).اس  7631 سال مصوب وكالهبرداری اختالس و ارتشاء مرتكبين مجازات تشديد

72/9/7662). 

 دارا معوارد  ی همعه  بايعد  ،تشديد قانون 2 ی همادّ اخير قسم  از قضاييه ی هقوّ حقوقي ی اداره تتليل به عناي  با

 اخيعر  ی همعادّ  ذيعل  قسعم   شمول در را شود احراز آن بودن بالجه  به مرتكب علم كه( تتصيل) بالجه  شدن

مالحظعه ای   قابل تا حدّ را قضات تواند مي ديدگاهش از تبعي  قضايي، نظام در اداره اين جايگاه لتاظ به و دانس 

 ،دانشگاهيان را از انتقاد و وكال را از صدور قرار من  تعقيب مصون دارد. انتظامي تعقيب گزند از

  مصاديق ساير -ب

 . در شمارش وجه بانك كارمندبه دليل اشتباه  چك در مندرج مبلغ بر مازاد مبلغي آگاهانه ی درياف  -1

 . به اين حساب مبلغ آن واريز در ديگری اشتباه به علم با خود بانكي حساب از برداش  -2

 . امضاء جعل يا و دروغ اظهار بدون خود، به آن قتعلّ عدم به علم با پس  مورمأ از پستي ی متموله درياف  -3

  .مديون اشتباه به دليل مديون از دينميزان  بر مازاد وجه آگاهانه ی درياف  -4

 . اس  شده هگذارد مرتكب امانات صندوق در اشتباه به كهي اموال اي وجوه تملك -5

 تعقيب كيفری وكيل دادگستری به اتهام درياف  مبلغ مازاد بر حق الوكاله رسمي . -6

 :جرم پولشويي عبارت اس  از» قانون مبارزه با پولشويي ؛  2تعامل قهری با بند ال  ماده  -7
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م به ايعن كعه بعه طعور     های غيرقانوني با عل ال  ع تتصيل، تملك، نگهداری يا استفاده از عوايد حاصل از فعالي   

 « .مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دس  آمده باشد

 

 

 رايج ديدگاه  توجيهی داليل بر وارد ايرادات

 کوه  کند تحصيل وجهی يا مالی یکلّ طوره ب يا و»...  ی جمله كه استداللدر درستي اين  اگرچه در ظاهر  -7

ه بع  نداشعته و  وجعود  ترديدیي باشد م ابهام فاقد ...«است بوده قانونی مشروعيت فاقد آن تحصيل طريق

 در جرايم و مجعازات هعا   بودن قانوني اصل انگاشتن ناديدهايراد  برای جايي ،مجازات ميزان و نوع تعيين با ويژه

 جملعه  از کيفوري  قووانين  نبوودن  یوکلّ عام كه اس  اين اساسي ايراد ولي نمانده، باقي موارد اين خصوص

 كه اين تر مهم اس . نشده رعاي  جمله اين در كه استقانونی بودن جرايم و مجازات ه صلا قرمز وطخط

 قعرار  اسعتناد  معورد  همادّ صدر از مستقل را كرالذّ فوق ی جمله ، نمي توانشد خواهد داده توضيح كه داليليه ب

 .داد

 نامشروع طريق از وجه يا مال نكنندگا تتصيل تا درصدد بوده 2 ی همادّ تصويب با گذار قانون كهاين استدالل  -2

 منطوق با و نبودهمبتني بر هيچ دليل قابل قبولي  ،كند مجازات را هستند خارج كالهبرداری جرم شمول از كه

 .اس  یرأ به تفسير و متعارض آن شرايط و همادّ صدر قسم 

 بايد چرا به اين پرسش كه استناد يا و كند مي پر را كيفری قوانين های خأل 2 مادّه ی كه اگرچه اين استدالل -6

 قايعل  غيره و اختالس امان ، در خيان  با تتصيل مال از طريق كالهبرداری، سرق  از ناشي مال تتصيل ميان

 بيوان  ،مشكل قعدم برداشع    نيا رف ی راستا در 2مادّه ی  اخير قسم  و مي توان با تمسّك به بود تفاوت به

 از تبعيوت  و بووده  مجوازات  و جرم بودن قانونی اصل با آشكار تعارض در امّا است، اي عدالتخواهانه

  مقنّن نظر گذاردن پا زير و نص مقابل در و اجتهاد کيفري امور در قياس سوي به را ما ديدگاهی چنين

و مجازات، عدم  جرم بودن قانونی اصل برائت، اصل نابودي تفكّري چنين خوفناک اثر دهد. می سوق

جرم، از ميان رفتن حقوق و آزادي هاي اساسوی ملّوت بوه     شرايط و عنوان توجّه به لزوم محدوديت

 ايون  رعايوت  عدم در بشري تجارب انگاشتن ناديده و دليل گشوده شدن باب سوءاستفاده ي قضات

 اصعل  معاهوی  معوازين  رعايع   عدم از حاصل نتايج به گذرانگاهي . خواهد بود متمادي هاي قرن طی اصول

نازی، به روشني نمايان گر آن اس   آلمان و سوسياليستي شوروی جماهير اتّتاد در مجازات و جرم بودن قانوني

بلكعه اجعرای    انسان، های وآزادی حقوق وثيقه ی و آن بيش ترين اساسي اصل اين كه نه تنها متتوا و ماهي 

ابعل  استدالل عدالتيواهانه ی طرفداران اين ديعدگاه در صعورتي ق   .اس  شكلي قواعد رعاي  صتيح آن مستلزم



 7 

 و قعانون  منطوق به استناد با توان ميدر اين فرض  داش .مي وجود ن 2 ی همادّ صدربود كه شرايط مي توجيه 

 ععدال   عمعدی،  تجاهعل  ، اصعول حقعوقي و   ملّ اساسي های آزادی و حقوق مقابل در ولي مسئ احساس عدم

 يعنعي  ،مجعازات  و جرم بودن ونيقان اصل های ويژگي ترين مهم از يكي و نموده اعمال را خود نظر مورد شكلي

 دانس  كه بايدبعالوه . كرد ذبح عدالتيواهانه احساس پای به را يكلّ و عام قوانين وض  از گذار قانون ممنوعي 

 ضعمن  نعدارد.  مقابلعه  تعاب  مجازات و جرم بودن يقانون اصل مقابل در ،كيفری امور در خواهانه عدال  احساس

دريج نام و نشاني از ي نصوص جزايي و استفاده از قياس در امور كيفری، به تبسط چنين ديدگاهي به تمام نكهيا

 .گذاش اصل قانوني بودن جرم و مجازات و به تب  آن امني  كيفری مردم باقي نيواهد 

درصدد تقسيم  2ی همادّ اخير قسم  وض  با گذار قانون كه اين قبيل از هااستدالل  سايروعدم  رزان    بطالن -2

 در نظعر گعرفتن   بعا سازگارتر بودن نظريعه ی رايعج بعا معوازين فقهعي       يا وبه معيّن و نامعيّن بوده  بندی جرايم

 ینياز ،ايران اسالمي جمهوری كيفری نظام در التاكم بمايراهی  قاعده پذيرش عدم و پيش گفته های استدالل

 .ندارد استدالل به

 

 رايجي  نظريه آثار

 کوه  کنود  تحصيل وجهی يا مالی یکلّ طوره ب يا»..  ی جملعه  دانستن يلّك و عام مبني بر رايج ی نظريه اعمال

 آثعار  نمتضعمّ ، 2 ی همادّ صدر بر آن قهری حكوم  و ...«است بوده قانونی مشروعيت فاقد آن تحصيل طريق

 :اس  ذيل

 نيقعوان  بيتصو از گذار قانون  يممنوع به دليل عدم توجّه به مجازات و جرم بودني قانون اصل انگاشتن دهيناد -7

 . عام وي كلّ

 و معالي  و اقتصعادی  ارتباطعات  در آنعان  هيتعوجّ  بي به تب  ان  و كيفری نظام به مردم حدّ از بيش كردن كيمتّ -2

 .قضايي دستگاه از مردم خال  قانون مطالبات افزايش

قعق تعورم   و در نهاي  تت آن بودن يكلّ و عام اعتبار به كيفری جمعي  تصاعدی افزايش و گسترده انگاری جرم -6

 كيفری .

»  المثعل  ضعرب  مبنعای  بر آن از ناشيو تآلي فاسد  قضايي و قانوني های توانايي و اتاختيار ی رويه بي افزايش -2

بدون ترديد قرباني نيس  .«کند می فاسد مطلقاً را انسان مطلق قدرت و کند می فاسد را انسان قدرت

 نظام قضايي اس . اين برداش  

  دليعل ه بع  قضايي و بعه تبع  آن نظعام سياسعي     نظام به نسب  ها آن ی خانواده و نمتكومي های توده بدبيني  -1

  مرتكعب  مجعازات ی بعرا  عمعومي  نظم در اخالل الزم ميزان فاقد كه مالي فاتتيلّ ترين ي اهمّ كم انگاری جرم

ي رمعان ناف و انفجعار  بعه ي منتهی ها نهيزم كه آنهای ها خانواده و نيمتكوم بغضي جيتدر شدن و متراكم اس 
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 افعق  در قضاييه هقوّ انداز چشم موضوع پذيری، مشارك  ويژگي قتتقّ عدمدر نهاي  ، و كندي م فراهم راي مدن

 ععدال ،  اجعرای  اجتمعاعي  ی پشعتوانه  ی منزلعه  به ،قضايي نظام و مردم بين پيوستگي»: شمسي 7202 ايران

 .«بود خواهد ايران اسالمي جمهوری نظام وپايداری استتكام موجب

  و شعده  مالباختگعان  بعدبيني  موجعب  معرتكبين  مجازات عدم كه گرف  نتيجه چنين نبايد آثار اين ميال  مفهوم از

 يعك  تشعديد  قانون 2 ی همادّ اخير قسم  كه تتليل اين با فقط نگارنده زيرا همانند اين آثار اس . آن آمدهای پي

 ايعن  معتقداسع  كعه   و ميال  دهد مي قرار خود عموم و اطالق شمول در نيز را همادّ صدر و اس  يكلّ و عام حكم

 ديع نبا ضعمناً . شعود  حق احقاق و گرفته قرار رسيدگي مورد حقوقي مراج  در دادخواس  تقديم طريق از بايد موارد

 ليتتصع  كيفعری   يع متكوم منظعور  بعه و ابتناء بعر آن   مالباختگان حماي  از تقصير بطور اصولي كه كرد فراموش

 .اس يي زدا جرم نظريه ميال  و ناصوابی امر ،كنندگان

 

 تشديد قانون 2ي همادّ حقوقی اقعيتو

 انگاري جرم مبانی -1

 تتع   تشدّه ب را جامعه اقتصادی وض  ،بود جنگ از ناشي ها آن ی عمده كه شمسي 30 ی دهه اوايل های بتران

 بعار  تنهايي به نتواند بسيار های تالش رغم به دول هزينه های گزا  جنگ موجب شده بود كه . بود داده قرار ثيرتأ

 را اقتصعاد  ويژه به امور ی اداره در مردم مشارك  ی ايده وضعي ، اين. كشد دوشه ب را كشور امور ی اداره سنگين

 به كمك با گرف  تصميم امور گری یتصدّ در مباشرت جای بهدول   ،راستا اين در .درآورد اجرا مرحله به و مطرح

تنهعا بعه اعمعال حاكميع      ،ه و خعود  ددا مشارك  اقتصاد و صنع  چرخ اندازی راه در ار آنان ،صالحي  واجد افراد

 هعای  كمعك  اعطعای  با دول  كه بود آن معنای به، 2 ی همندرج در صدر مادّ اصولي موافق  اصطالح. مبادرت ورزد

 اشعياص  بعه  اصعولي  رطوه ب ،مالياتي های معافي  و برق آب، زمين، :مانند تسهيالت ساير واگذاری و ريالي و ارزی

 يعا  صعنعتي  هعای  واحد سيستأ به نسب  ،دول  نظارت تت  كه داد مي اجازه ويژه شرايط تت  و صالحي  واجد

 دول  يا و بود دول  انتصار در زمان آن تا كه را اقالمي صادرات يا و واردات اجازه شرايط همين با يا و اقدام توليدی

 گری یتصدّ بند و قيد از هم كه اميد اين به و رف  فراتر نيز اين از يحتّل  درياف  نمايند. دو داش  نياز ها آن به

 خعاص  كاالهای توزي  ،باشد برداشته گامي بتران درمقط  كارآفريني و يملّ مناف  مينتأ راستای در هم و شود رها

 .نمود واگذار خصوصي بيش به ويژه شرايط با را

د از بسياری از كساني كه موافق  اصولي را درياف  كرده بودن ن دليل كهبه اي موارد از بسياری در فانهسّمتأ اامّ

 به .نشد حاصلدر دستيابي به اهدا  دول   توفيقيخودداری نموده و مقرّرات را دور مي زدند، اجرای تعهّدات خود 

برای  امياقد هيچ گونه بدون ،بود كرده كسب را كارخانه يك سيستأ برای اصولي موافق  كه كسي مثال عنوان

كه  گرديدمي   مشيّ ،سال چند گذش  از پس و فروخ مي  ديگری به رامكتسبه  اصولي موافق  ،تأسيس آن
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 ای كارخانه در نمونه ی ديگر .اس  شده فروش و خريد دس  چندين اصولي موافق بدون كم ترين اقدام عملي، 

 با تباني با يا و بوده دوم دس  فق  اصولي،مواتعهدات مندرج در  خال  بر شده بود، وارد كشورخارجي يك از كه

 نيز واردات بيش در. گرديد وارد به اقتصاد كشور كالني ضررهای و ارايه واقعي غير فاكتورهای ،سازنده ی كارخانه

 ،بود كرده تتصيل را تويوتا وان  دستگاه 7000 واردات زمجوّ كه كسي مثال عنوان به. بود ترتيب مينه به وضعي 

ه نتو ب سهميه اختصاص رعاي  نظر از چه و فروش قيم  نظر از چه را توزي  راتمقرّ ايران، به ها آن دورو از پس

 .گرديد مرتكب عديده فاتيتيلّ و انگاشته ناديده ،دول  از سوی مقرّر شده

 يعن  ای بعرای مبعارزه بعا ا    اليتعه  ناچعار و  آمعده  تنگ به بتقلّ همه اين از ،بود جنگ مسايل درگير سي  كه دول 

 فرسعتاد  نگهبان شورای به را آن، 7632 سال در اليته تصويب با مجلس. نمود مجلس تقديم طرفند های متقلبانه،

 و نمعود  خعودداری  آن تصعويب  از غيعره  و شعرعي  موازين با ميالف  قبيل از داليليه ب نگهبان شورای فانهسّمتأ كه

 . را فراهم نمعود  نگهبان شورای قدرت تعديل و امنظ مصلت  تشيي  مجم  تشكيل های انگيزه از يكي ،امر همين

 .رسيد مجم  تصويب به 7631 سال در سرانجام مجلس ی بهمصوّ

راستای حعلّ مشعكالت ناشعي از سوءاسعتفاده از      در گامي برداشتن ،اليته تقديم از دول  اصلي هد بر اين اساس 

 سعپردن  ادامعه ی رويكعرد   بعرای  يتضعمين  سوی دارندگان امتيازات خاصّ اقتصادی واگذار شعده از سعوی دولع  و   

 واقع   در و بوده آفريني كار جامعه و اقتصادی تنگناهای رف و  مردم به اقتصادی و صنعتي امور از بيشي لي مسئو

 .دانس  قانون اين تصويب در انگيزه ترين مهم را عمومي مناف  بايد

 شرحی به ها آن امثال و عدالتخواهی ساحسا قانونی، هايخأل کردن پر قبيل از هايی استدالل بنابراين،

 ارتشواء،  مورتكبين  مجوازات  تشديد قانون انگاري جرم مبانی با ،گرديد مطرح رايجتفسير توجيه در که

 تفسوير  بوراي  مبنوا  ترين مهم نمقنّ نظر احراز که بپذيريم اگر. ندارد خوانی هم کالهبرداري و اختالس

 .است درک قابل سهولت به نمقنّ نظر با رايج ي نظريه توجيهی داليل تعارض است،

 

 ماهوي تحليل -2

 تحصيل وجهی يا مالی یکلّ طوره ب يا»...  ی جمله كه دهد مي نشان را واقعي  اين نيز 2ی همادّ ماهوی تتليل

 حكعم  يك عنوان به تواند نميبه داليل ذيل  ...«است بوده قانونی مشروعيت فاقد آن تحصيل طريق که کند

و نميتعوان هعيچ نقشعي جعز بيعان تمثيلعي بعودن         گيعرد  قعرار  رای صدور مستنده، تقل از صدر مادّمس و يوكلّ عام

 .برای ان  قايل بود 2رفتارهای مرتكب در چارجوب شرايط مذكور در صدر ماده 

 دقيقعي  بسعيار  نتعو ه بع  را مربوطه رفتارهای بر همادّ شمول برای الزم شرايط ه،مادّ صدر و آغاز در گذار قانون -الف

 :اس  نموده احصاء
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 تفوي  مخصوص شرايط داشتن جهت به خاص اشخاص به که را امتيازاتی ،انحاء از نحوي به کس هر»... 

 «...گردد می

  از ععا ادّ ايعن . باشد حكومتي شود مي داده اشياص به كه امتيازی وص  يا امتياز مرج  كه اس  آن نخست شرط

 ی جملعه  در كاال توزي  يا و واردات و صادرات جواز اصولي، موافق  اصطالحات از و جملهاين  در( تفوي ) ی واژه

 .اس  در  قابل آشكاری نتوه ب بعدی

. نيس  كافي امتياز بودن دولتي صر  عنوان مثال به .باشد خاص اشياص از امتياز متقاضي كه اس  آن دوم شرط

 يعك  سيستأ برای اصولي موافق  طایاع مثال برای .اس  صالحي  و تتصيالت تجربه،  ،تيصّ شامل شرايط اين

 ی سابقه تجربه، ،مرتبط تتصيالتمانند:  ای ويژه شرايطاز برخورداری متقاضي  مستلزم ،سازی الستيك ی كارخانه

 كسعي  . همچنين چنان كعه باشد دارا را امتياز درياف  صالحي  شي  خاص تلّقي شده و تا س ها آن امثال و كار

 و تجاری ی سابقه ، بازرگاني كارت  اقتصادی، كد دارای بايد ،اس  LC افتتاح طريق از اجناسي كردن وارد متقاضي

و هزينعه   اتومبيل خريد برای دول  كارمندان به ها بانك سوی از وام اعطای با دول  موافق در صورت   لذا باشد.... 

 توان نمي ،متسوب نمي شودرا به دليل آن كه كارمند شي  خاص  در متلّي ديگر توسّط كارمند ی مبلغ دريافتي

 ند امتياز دول  اس .چهر دانس  همادّ مشمول

 ايعن  غيعر  در. باشد نيز ميصوص شرايطدارای  خاص شي  كه اس  آن همادّ صدر شرايط قتتقّ برای ومس شرط

 كعافي  اعتبعار  يعا  و مالي امكانات داشتن توان مي را ميصوص شرايط. بود نيواهد كافي متقاضي بودن خاص صورت

و ساير شرايطي دانس  كه مرج  اعطای امتياز تععين   كاال توزي  يا صادرات و واردات يا اصولي موافق  اجرای ایبر

 مي نمايد.

 را شرايط اين كه كند مي حكم حقوقي منطق ،2 ی همادّ صدر در ها آن تصريح و مذكور شرايط به هتوجّ با بنابراين

 يوا  موالی  یکلّ طوره ب يا»...  ی جمله كه فشاريم پای نكته اين بر و نماييم يتلقّ 2 ی همادّ اعمال قطعي لوازم از

  هرگعز  ،همعادّ  ذيعل  در ...«اسوت  بووده  قوانونی  مشوروعيت  فاقد آن تحصيل طريق که کند تحصيل وجهی

 خود ظاهری ي كلّ و درعموم ،گرديده تنظيم بسيار  دقّ با كه را همادّ صدر در مذكور ی گانه سه شرايط تواند نمي

  كعه  اسع   یگعذار  قعانون  حكمع  در  وصع   تزلعزل  قهعری  قبول معنای به منطق اين پذيرش عدم. كند تيلمست

 . نيس  پذيرش قابل بطور اصولي،

  بعر  ييعدی تأ نعوعي ه بع  نيعز  همعادّ  صدر در حمصرّ شرايط از پس بالفاصله (نظيری )  واژه از گذار قانون استفاده -ب

 . معناس  دو نمتضمّ واژه اين. مي باشد همادّ صدر در مذكور شرايط بودن ناپذير خلل
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 بنعا  تواند مي دادگاه كه اين معنای به هرگز و اس ي ضيتفو امتيازات بودن تمثيلي بر كيدیتأ صرفاً كه اين نيس 

 در دارد تمايعل  كعه  را اقعدامي  هر يا و انگارد ناديده يا و دهد تغيير را همادّ صدر در مذكور شرايط خود تشيي  به

 8.نيواهد بود دهد قرار همادّ شمول

 كيدتأ همادّ صدرمنصوص  شرايط بودن تغيير غيرقابلبر  ضمني طوره ب ،اخير معنای در (نظير) ی واژه اين كه  دوم

 . دارد

  اخيعر  قسعم   كعه  كنعيم  قبعول  بايعد  ،اس  آن ذيل های بيش تمامي بر حاكم همادّ صدر كه بپذيريم اگر بنابراين

 عنعوان  جعرم،  اركعان  شعامل  جهات جمي  در مجازات و جرم بودن قانوني اصل و نبوده عام و يكلّ مطلقاً 2 ی همادّ

 .اس  گرديده رعاي  غيره و نبودن عام و يكلّ مجازات،نوع و ميزان و  تناسب  جرم،

 و صوادارات  جوواز  نظيور .. ». كه بيان مي دارد: و تسلسل منطقي جمله ها همادّ دوم بيش به تر دقيق هتوجّ -ج

 استفاده سوء ازآن يا و دهد قرار فروش و خريد معرض در شود می گفته اصولی موافقت چه وآن واردات

 یکلّ طوره ب يا و شود تقلب مرتكب نمايد توزيع ضوابطی طبق بوده رمقرّ که کاالهائی توزيع در يا و نمايد

تواند بعه داليعل    مي «...است بوده قانونی مشروعيت فاقد آن تحصيل طريق که کند تحصيل وجهی يا مال

 کوه  کنود  تحصويل  وجهی يا مالی یکلّ طوره ب يا»...  ی جمله نبودنو مستقل   عام  ي ،كلّ به ما اقناع به ذيل

 .كند كمك ...«است بوده قانونی مشروعيت فاقد آن تحصيل طريق

 كاال توزي  در بلّتق يا و آن از استفاده سوء يا و اصولي موافق  فروش و خريد شامل رفتاری مصاديق اينكه نخست

. نعدارد  مستقيم حكومتي ها آن بر (نظير) ی واژه و بوده تمثيلي همادّ صدر در "ءاانت از نتوی به" اصطالح دليله ب

 اصعل  بعه  خللعي  همادّ صدر شرايط ارچوبهچ در بتقلّ يا و استفاده سوء جمله از مرتكب رفتارهای بودن تمثيلي لذا

  در مثعال  عنعوان  بعه  .اسع   چنين اسالمي مجازات قانون موارد از بسياری در نكهاي كما .كند نمي وارد بودن قانوني

  اعتبعار  به را رفتاری هر تواند نمي مقام قضايي وبوده   مشيّ توهين مصاديق ،اسالمي مجازات قانون 306 ی همادّ

 . متسوب نمايد توهين( قبيل) ی واژه

 (يوا ) حعر  ربعط   از بعار  سه نظير ی واژه از پس گذار قانون ،(همادّ دوم بيش) كرالذّ فوق ی جمله دراين كه  دوم

  ديّع مؤ ضعمني  طعور ه بع  و مرتكعب  رفتعاری  مصاديق بودن تمثيلي بر كيدتأ مقام در سه هر كه اس  نموده استفاده

ه بو  »...ی  جملعه  از قبل (يا) و نيس  (يا) دو ميان توان نمي لذا .اس  همادّ صدر در مذكور شرايط بودن آور الزام

 بعه  قايعل  ...«است بوده قانونی مشروعيت فاقد آن تحصيل طريق که کند تحصيل وجهی يا مالی یکلّ طور

 ارچوبهع چ در مرتكب رفتار بودن تمثيلي بر گذار قانون صر  كيدتأ بايد را اخير ی جمله اساس، اين بر .بود تفاوت

ه ب يا»... ی جمله ه،مادّ در( يا) كلمه ی يكسان نقش به هتوجّ بدون كه آن نه .نمود تفسير همادّ صدر در رمقرّ شرايط

                                                           
8
  . 64برای مطالعه نظر مخالف مراجعه کنید به ماهنامه قضاوت ، همان ، ص  - 
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 يعك  را ...«اسوت  بوده قانونی مشروعيت فاقد آن تحصيل طريق که کند تحصيل وجهی يا مالی یکلّ طور

 .اس  پيچيده هم در را همادّ صدر طومار يكباره كه دانس  يكلّ و عام

 طريوق  که کند تحصيل وجهی يا مالی یکلّ رطوه ب يا»... ی  جملعه  درج به نمقنّ اقدامی  فلسفه اين كه سوم

 به نسب  كه اس  بوده باتيتقلّ انواع بهنسب   ی وی هدغدغ ،...«است بوده قانونی مشروعيت فاقد آن تحصيل

 ايعن  درج بعا  درصعدد بعوده   و داشعته  ها آن امثال و واردات و صادرات جواز اصولي، موافق  قبيل از دولتي امتيازات

 و آن از استفاده سوء اصولي، موافق  فروش و خريد بر عالوه قانون خال  و بانهمتقلّ فتارهایر مصاديق تمامي جمله

 مناف  راستای در و ميصوص شرايط داشتن جه  به خاص اشياص به دول  كه امتيازاتي به نسب  توزي  در بتقلّ

 ی جمله زيرا .ندارد كيفری حقوق اصول با تعارضي هيچ سياس  اين .دهد قرار شمول در را كند مي تفويض عمومي

 اعمعال  قابعل  همادّ رصد در رمقرّ شرايط ارچوبهچ در منتصراً و همواره ،گذش  چه آن به عناي  با 2 ی همادّ ذيل

 .اس 

  كيعد تأ ،نمعود  ارايعه  همعادّ  صدر شرايط از 2 ی همادّ ذيل ی جمله خصوص تبعي  در توان مي كهي دليل ينچهارم

 درمقعنّن   كعه  ايعن  بعه  هتوجّ با واق  در. اس  وجه يا مالتحصيل  طريق قانونی عدم مشروعيت بر گذار قانون

 ايعن  و عمومي مناف  لتاظ به را او مالكي  و داشته كيدتأ ضمني طوره ب امتياز صاحب قانوني مالكي  به همادّ صدر

 معالي  تتصيل بودن جرم بر اساس همان بر نيز همادّ ذيل در ،نمايد مي متدود اس  امتيازی  كننده اعطا دول  كه

 نمقعنّ  مقاصد برگردان بايد را جمله اين واق  در. اس  قانونی مشروعيت فاقد آنتحصيل  طريق كه دارد كيدتأ

 معي  توزيع   جهع   خعاص  ياشياصع  بعه  نموده وارد كه را اجناسي دول  مثال عنوان به. دانس  همادّ صدر شرحه ب

 قيمع ،  و توزيع   ی نتعوه  نظعر  از بوده  موظّ ولي ،اس  جناسا اين قانوني و شرعي مالك خريدار هرچند. فروشد

 يعا  حقيقعي  اشعياص  بعه  اجنعاس  ايعن  از بيشي تتويل از كننده توزي  لذا چنان چه. كند رعاي  را دولتي راتمقرّ

 وجهعي  يا مال ،بفروشد تر گران قيمتي به يا و دهد تتويل زيادتر يا تر كم يا و دينما امتناع دول  نظر مورد حقوقي

 اس . نداشته قانوني مشروعي  آن طريق كه كرده تتصيل

  شعد  گفتعه  كعه  داليلعي  بعه ، 2 ی همادّ ذيل در مذكور ی جمله در (یکلّ طوره ب) اصطالح به استناد اين كه پنجم

 همعين  بعه  اگعر  كعه  ايعن  ضمن. گردد يتلقّ همادّ صدر شرايط از خروج مفهوم در عموم و اطالق ادوات از تواند نمي

 ايعن  كعه  دريافع   تعوان  مي سهول ه ب ،شود هتوجّبه شرح ذيل  تشديدقانون  يك ی همادّ اخير قسم  رد اصطالح

 .نيسع   جمعالت  صعدر  در معذكور  احكعام  از خعروج  معنای به و بوده اشياص مصاديق گسترش معنای در اصطالح

 2 ی همعادّ  ذيعل  كعه  باشيم تهداش كيدتأ نكته اين بر باز تا كند مي كمك ما به مشابه كاربرد از تلويتيی  استفاده

 در رمقرّ شرايط ارچوبهچ در مرتكب رفتاری مصاديق ترسيم مقام در صرفاً بلكه .نيس  يكلّ و عام حكم يك هرگز

 : اس  همادّ صدر
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 يعا  دولتي ساتسّمؤ و ها سازمان طر  از موري مأ سم  يا عنوان قانون برخال  مرتكب شي  كه صورتي در »...

 و گانعه  سه قوای یکلّ طور به و انقالبي نهادهای يا ها شهرداری يا شوراها يا دولتي های شرك  يا دول  به وابسته

 يعا  دول  كاركنان از مرتكب يا....  كرده ياذاتّ عمومي خدم  به مورمأ سساتمؤ و نهادها و حمسلّ نيروهای همچنين

  قعوای  از یکلّو  طوور  به يعا  و انقالبي ادهاینه يا ها شهرداری يا دول  به وابسته يا دولتي های سازمان و ساتسّمؤ

  ...«باشد عمومي خدمات به مورينمأ و حمسلّ نيروهای همچنين و گانه سه

 

 در مذکور موارد در» : كه بيان مي دارد براساس تفسير رايج ديتشد قانون 2 ی همادّ ی تبصره مفاد به هتوجّ  -د

 1 ي همادّ 1 ي تبصره راتمقرّ تيرعا به فمكلّ اهدادگ قيتعل و فيتخف جهات وجود صورت در همادّ نيا

 قانون 7 ی همادّ 7 ی تبصرهی ها  يممنوع و ها  يمتدودی  همه كه معناس  نيبد «.بود خواهد قانون نيا

قايل به اين ي عني .ميدهی تسرّ بوده،ي قانون  يمشروع فاقد كه مال ليتتص قمصادي نيتر ساده بر ديبا را ديتشد

 از اشدّ (اقلحدّ از كمتر به مجازات كاهش  يممنوع)  يتيف در  يمتدود نظر از ،فاتتيلّ ونهگ نيا باشيم كه

 ازي ميجرا  يرد دراز نظر ممنوعي  تعليق  و......  و مجعول سند از استفاده جعل، امان ، در ان يخ ارتشا، سرق ،

به غير معقول  هتوجّ با رسدي م نظر به. دارند قرار  اختالس و ءارتشا امان ، در ان يخ سرق ، ،یكالهبردار ليقب

 اس . حاكم آن ليذ بر ديتشد قانون 2 ی همادّ صدر در مذكور طيشرا كه ميريبپذ ديبا ناچاربه  بودن اين تفسير

 

 انتخاب وي ريگ جهينت

ر كنعا  از طريعق  ،ليذی  گزينه دو ازي كي فرض شيپ و يفتگيش بدون انتياب ،مطالب پيش گفته به  يعنا با نكيا

 : س ا يگرام نيمتققّ ی عهده بر گذاردن عادات شغلي

 قوانونی  مشروعيت فاقد آن تحصيل طريق که کند تحصيل وجهی يا مالی یکلّ طوره ب يا»...  ی جملعه  -1

 و هنمعود  لتعاظ  آن از مصعداقي  عنعوان ه بع  بايد را همادّ صدر در رمقرّ شرايط كه اس  يكلّ حكم يك ...«است بوده

كعه   گيرد مي بر دررا  بالجه  شدن دارا مصاديق تمامي استتقاق، عدم به مرتكب علم احراز با ،آن شمول ی دامنه

 ؛  يا بپذيريم كه اس . اکل مال بباطلاصطالح در واق  همان احياع جرم انگاری 

               

 ارچوبهو چ در کوه  اسوت  یرفتارهاي مصاديق بودن تمثيلی بر کيدتأ مقام در فقط موصوف ي جمله  -2

 گوذار  قانون منطق حقوقی اجازه نمی دهد که بپذيريم و است رتصوّ قابل مرقوم ي همادّ صدر رايطش

 م و مجازات هايجرا بودنی کلّ و عام تيممنوع با منطبق و تمام تدقّ با را شرايطی همادّ صدر در ابتدا

 و کشويده  اهو  آن ي هموه  بر بطالن خط همان محدوديت ها، ذيل در يكباره بهسپس  و نمايد ءاحصا
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بنوابراين  . .بابی نمايد که مطلق تحصيل مال از طريق نامشروع جرم تلقی گوردد مبادرت به گشايش 

 منحصر بر مواردي است که شرائط صدر ماده احراز گردد: 2شمول ماده 

هر کس به نحوي از انحاء امتيازاتی را که به اشخاص خواص بوه جهوت داشوتن      

 شرائط مخصوص تفوي  می گردد...

بووووه عنوووووان مثووووال نمووووی توووووان زنووووی را کووووه بابووووت صووووورت  غيوووور ايووووندر 

نيز خارج دانست ، زيرا مالی را تحصيل کرده  2مبلغی دريافت می دارد را از شمول قسمت اخير ماده  زنا

يوا انديشوه   که با تفسير رايج ، طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانونی بوده است . اما آيا نظام قضايی 

 می پذيرد ؟در تفسير  ی راتذالابهاي حقوقی چنين 

جه داشته باشيم که جامعه اي که بوراي آزادي ، ارزش و احتورام قائول اسوت از     در عين حال تو -3

همچنين به خواطر   9حقوق جزا فقط براي موارد ضروري و به عنوان آخرين راه حل کمك می گيرد . 

د و باالخره اينكه در حقوق کيفري بسپاريم که با مجازات نمی توان کمالگرايی و اخالق را آموزش دا

ايون   ديگور  و نكته 10اصل حداقلی قابل اجراست و به عبارت ديگر اصل کاربردي کمينه حقوق جزا 

است که احراز مسئوليت براي بردن مال ديگري کافی براي جرم انگاري نخواهد بود ، کما اينكوه در  

اينكه تفسوير موسوع    مطلب پايانی ،.  امور مدنی ، هيچگاه نمی توان گفت که سوء نيت منتفی است

 مقنن و منطق حقوق مخالف است .  ربلكه با نظ ، مخالف نص ماده نيست 2قسمت اخير ماده 

                                                           
9
 - Clarkson, C.m.V, understanding ctiminal law, London, Sweet and Maxwell Pub. 4

th
 ed , 2005 , P 161 

11
 دسترسی به مشخصات منبع مورد استفاده فراهم نگردید .  - 



 1 

 

 

 :ها نوشت پی

 آموزش معان  تهران، استان دادگستری ماهنامه ،22 صفته  ،23 شماره قضاوت، علي، آزمايش، -1

 26 صفته همان، -2

 قعانون  معتن  كعه  اسع   اين بودن قانوني اصل خصوصي : همان به يدكن مراجعه ميال  نظر مالحظه برای -3

 باشد متدود و منتصر مصاديق باشد، شده ذكر جرم دهنده تشكيل اركان. باشد فهم قابل و باشد شفا  باشد، صريح

 (آن امثال و نظاير و: )بنويسند مصاديق انتهای در اينكه نه

 اگعر ... شعده  بيني پيش قانون در كه عملي نه باشد يعموم نظم ناقض كه عملي از اس  عبارت جرم همان، -4

 .اس  نامشروع قانون اين بشناسد، جرم را اين عكس قانون

 انتشعارات  ،772 صعفته  اول، چاپ مالكي ، و اموال عليه جرايم دو، اختصاصي جزای حقوق عباس، زراع ، -5

 تهران ،7616 سال فكرسازان،

 بعا  شعدن  مواجعه  بعرای  معوجبي  را شرعي و عرفي نظام قتلفي آخر در متترم نويسنده. 770 صفته همان، -6

 .اس  دانسته مشكل

 . 721ميرمتمد صادقي ، حسين ، جرايم عليه اموال و مالكي  ، چاپ سي و هفتم ، نشر ميزان ، ص  -7

 .22 صفته همان، قضاوت، ماهنامه به كنيد مراجعه ميال  نظر مطالعه برای -8

9- Clarkson, C.m.V, understanding criminal law , sweet and mawell pub , 4th ed , 

2005 , p161.  

 

  

 


