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  اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها: عنوان مقاله 

  
  يعباس هاد :نويسنده

  منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي
  

حقوق جزاء از اصولي پيروي مي كند كه هر كدام از اين اصول هدف ايجـاد نظـم اجتمـاعي و حمايـت از حقـوق فـردي و       : چكيده 
مترين اين اصول ، اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها بوده كه حاصل اصل قـانوني بـودن حقـوق    اجتماعي را تعقيب مي نمايد از مه

قاعده قـبح  (و نيز شرع مقدس و تعاليم اسالم  ) اعالميه جهاني حقوق بشر  11ماده  2بند ( جزاست اين اصل كه در حقوق بين الملل 
قـانون اسـالمي و مـواد      169و 22،23،25،32،36،37،159،166صول ، به رسميت شناخته شده در حقوق ايران طي ا) عقاب بال بيان 

قانون اساسي 167در تعارض اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها با اصل .قانون مجازات اسالمي مبناي قانوني خود را يافته است  11و2
كه هر كدام سعي در حل تعـارض و ارائـه   قانون آئين دادرسي كيفري نظرات مختلفي از جانب حقوقدانان مطرح شده  214ونيز ماده 

  . راهكار نموده اند 
  
  

  كليد واژه 
  

 -جرم تـام ،  عقـيم و محـال    -فتاوي و منابع معتبر -قانون مدون -اقدامات تاميني و تربيتي  -اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها
  .قانون اساسي  167تعارض با اصل 

  
ايـن  ) از طريق دادگاه صالح و بموجب قـانون باشـد    تنهابه مجازات و اجراي آن بايد  حكم( قانون اساسي  36بموجب اصل :  مقدمه

واژه جرم در علوم مختلف داراي معـاني  متفـاوت   . اصل كه با قيد كلمه تنها تاكيد مطلق بر اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها دارد
نامگذاري شده و به معناي تخلف از اوامر و نواهي شارع است با ...يه ودر علوم ديني كه با تعابيري مانند ذنب ، اثم ، معص "است مثال 

قـانون   11و  2مواد  0همين مفهوم در علم حقوق تعريفي ديگر دارد.مفهوم جرم در علوم  جامعه شناسي و روانشناسي متفاوت است 
ر قانون براي آن مجازات تعيين شده و عنـوان  مجازات  اسالمي هم كه به تعريف جرم پرداخته و آنرا فعل يا ترك فعلي دانسته كه  د

مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بموجب قانوني است كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعلـي را  : مي دارد
مي داند ، نيز صحه  در موارد تخفيف يا عدم مجازات حاكم "بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون الحق را صرفا

قاعده مشهود فقهي قبح عقاب بال بيان نيز مشتمل بر همين معناسـت كـه مفهـوم آن زشـتي و قباحـت      . بر اصل موصوف ميگذارد
بررسي كتب تـاريخي  . از طرف مولي  مورد تذكر قرار نگرفته باشد كه  مولي از اين صفت  مبراست"مجازات است در صورتي كه قبال
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است كه اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها تا قبل از رنسانس در نظامهاي كيفري باستان مـورد نظـر نبـوده و      حقوق جزا مويد آن
در قوانين بابل جهت پاره اي امور مجازاتهاي تعيين گرديده كه مي توان آنرا در نوع خود وبا توجه به شرايط زماني و مكـاني   "صرفا

يز اين اصل بصورت ضعيف مورد توجه قرار گرفته ليكن چون فرامين سـلطنتي بصـورت   آن عصر قابل توجه دانست در حقوق روم ن
دادگاه هـاي  . كلي به مردم و قضات ابالغ ميشد زمينه ها خود كامگي و استبداد قضايي در برخوردهاي سليقه اي فراهم  مي گرديد 

ت مينمودند همين اعمـال زمينـه سـاز واكـنش     كليسايي بصورت خشن و بدون وحدت رويه مبادرت به اصدار حكم و اجراي مجازا
دانشمندان و نظريه پردازان قرن هجدهم ميالدي مانند منتسيكو در فرانسه ، بنتام در انگلستان ، بكاريا در ايتاليا گرديد كه با  كتب 

  .داشتند  و نظرات خود سعي در تنسيق جرم  و مجازات ، لزوم اعالم قبلي به جامعه و نيز تناسب بين جرم و مجازات
آمال آنها جامعه عمل پوشيده و قانونگذار فرانسوي آنرا تصويب نمود ،اين اصـل  رفتـه    1789با انقالب كبير فرانسه در سال  "نهايتا

دين اسالم سالها قبل از آن در قـرآن و احاديـث   . رفته به ساير كشورها انعكاس يافت و حتي آنرا در قوانين اساسي خود جاي دادند
محاكم اسالمي با الهـام از  . م موارد گوي نو انديشي و ترقي را از ساير تمدنها ربوده و آنرا مورد توصيه موكد قرار داده استمانند تما

حديث رفع ) االما اتها  "ال يكلف اهللا نفسا(  7سوره طالق آيه )  "ماكنا معذبين حتي نبعث رسوال(  15مواردي مانند سوره اسراء آيه 
به آن دست يافتنـد را مـالك عمـل ،رسـيدگي و      "ده قبح عقاب بال بيان و اصل اباحه اصولي كه ملل اروپايي بعدا،  قاعده دراء قاع

ديني اصـل قـانوني    -صدور حكم قرار مي دانند ، الزم به ذكر است قاعده قبح عقاب بال بيان  از قواعد مهم شرعي و مترادف فقهي 
و در اثر استبداد حكام و پادشاهان محاكم مذهبي و شرعي قدرت خـود را از دسـت    هر چند رفته رفته.بودن جرائم و مجازاتهاست 

داده و نقش قواعد شرعي و احكام اسالمي كم كم بي رنگ شده جاي خود را به خود محوري حكام و قضات منصـوب آنـان داد  كـه    
در آن قـانون و قـانون مجـازات     "ونگـذار بـدوا  در موقع تصويب متمم قانون اساسي قان "شرح آن نياز به تحليل تاريخ دارد  نهايتا

بعد از آن نيز در قانون اساسي و قـانون مجـازات اسـالمي    . عمومي  آن اصل را از قوانين اروپايي گرفته و وارد در حقوق ايران نمود 
ـ .انعكاس يافت  ذا از ايـن حيـث از   بررسي تاريخ تصويب اين اصل در قانون اساسي  نشان مي دهد كه در آن زمان مخالفي نداشته ل

  .اصول استثنايي آن قانون  است 
  

  *نتايج و آثار اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها : الف 
اين اصل مترقي كه پذيرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه  حاكم و تامين كننـده آسـايش فكـري و اجتمـاعي و     

  :  اقتصادي مردم است آثاري درپي دارد كه عبارتند از
  

  : عطف به ماسبق نشدن مقررات جزايي   - 1) الف 
. قوانين مستوجب كيفر به ماسبق معطوف نمي گردد  "در صورتي كه اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها مالك عمل قرار گيرد قهرا 

قـوانين جهـت آينـده     "دتاهر چند حقوق ما تا حد زيادي متاثر از شرع و فقه است ليكن  فقهي صرف نبوده و در حقوق مدون  قاع
و در موارد جزايي نمي توان عملي كه در گذشته صورت گرفته و براي آن مجازاتي معين نشده ) قانون مدني 4ماده ( وضع    مي شود 

 قانون مجازات اسالمي در ايـن مـورد تعيـين    11با قانون جديد حاكي از جرم انگاري آن عمل مورد عقوبت  و كيفر قرارداد لذا  ماده 
تكليف نموده، ، استثنايي كه در اين ماده قيد شده و منطبق با اصول مترقي حقوق مي باشد مواردي است كه شامل تخفيف يا عـدم  
مجازات باشد يعني قانون  جزايي اخير التصويب در صورتي به گذشته قابل سرايت است كه يا از لحاظ مجازات ضعيف تـر از قـانون   

يا مبتني بر عدم مجازات عمل ارتكابي است كه در اين صورت قانون به گذشته يا ما سـبق شـمول و   حاكم در زمان وقوع جرم باشد 
  .اين امر با فطرت و طبيعت انسان هم سازگار است .عطف دارد 

  
  :تفسير مضيق قوانين و مقررات جزايي   - 2) الف

ايي است بعبارتي بر خالف حقوق مدني كـه دادگـاه مـي    ديگر اثر اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها لزوم تفسير محدود قوانين جز
تواند با قياس و وحدت مالك از مقررات مدني تفسير موسع بعمل بياورد و موارد زيادي را تحت مشمول قانون و قاعده اي قرار دهـد  
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در مـوارد شـك و    "در امور جزايي تفسير قانوني  و صحيح تفسيري است كه محدود و منحصر به موارد تصريح شده اسـت نتيجتـا  
  .حالتي كه دليل وجود ندارد راي بر برائت صادر مي شود 

   
  *تفكيك قوا در نتيجه اعمال اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها  : ب 

تاثير ديگري كه از اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها ناشي است تفكيك قواي مقننه و قضائيه در حيطه عمـل اسـت چـرا كـه در      
رش اين اصل لزومي نيست قاضي به قانونگذاري پرداخته و يا به غير قانون عمل نمايد چرا كـه در فصـل يـازدهم قـانون     صورت پذي

ضمن تاكيد بر استقالل قوه قضائيه و بر شمردن وظايف آن كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعريز مجـرمين و   156اساسي و در اصل 
را بر عهده قوه قضائيه گذارده كه تاكيد بر كلمه مدون به همراه قوانين حاكي از پذيرش اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسالم ، 

اصل مورد بحث است ، در صورتي كه قاضي ملزم به تفحص و كشف عناوين مجرمانه در منابعي غير از قانون باشـد بـا ايـن مشـكل     
  :مواجهيم كه 

  .تشخيص منابع و فتاواي معتبر فقهي نيستند قضات ماذون مجتهد و داراي بينش عميق فكري در :  "اوال 
اختالف نظر و اعتقاد هر قاضي به اينكه چه منبعي از اعتبار بيشتري برخوردار است به اعتقادات وي بستگي داشته،چه بسا :  "ثانيا 

كمال تشخيص دهد و به آن  دادرسي فتوا يا منبعي را معتبر و مالك عمل داند ودادرس ديگر فتواي مخالف آنرا  حائز شرايط اعتبار و
  .اسباب عدم وحدت رويه و  تشتت آراء در محاكم را فراهم آورده است  "عمل كند نتيجتا

افراد جهت زندگي عادي الزم است به كليه فتاوا منابع فقهي اشراف داشته باشد چرا كه ممكن است بر اساس مبناي عمل ، :  "ثالثا 
از نظر دادرس ديگر جرم نباشد و افراد الزم است جهت زندگي عـادي بـه كليـه منـابع فقهـي و       فعلي از نظر دادرسي جرم بوده كه

  .بالخص زبان و ادبيات عرب كه زبان ديني ما است احاطه داشته باشندو اين امر خود  سبب عسر و حرج  است  
  

  * عقيم و محال   -جرم  تام : ج 
قيم و محال منقسم نموده اند ، جرم تام همانطور كه از عنـوانش پيداسـت جرمـي    در يك تقسيم بندي حقوقدانان جرم را به تام ، ع

انجام داده و كليه شرايط را جهت تحمل مجازات دارد ، جرم عقيم و محال در مقابل جرم تام است كـه   "است  كه مرتكب آنرا كامال
داليل مربوط به شخص مرتكب است نتيجه  "ارت و كالدر جرم عقيم با وصف اقدامات اجرايي به عللي كه مربوط به ناتواني ، عدم مه

 "حاصل نمي شود ، مثال شايعي كه حقوقدانان جهت جرم عقيم زده اند اشتباه و بي مهارتي در هدف گيري از ناحيه مرتكب و نهايتا
ي كه به مرتكـب بـر   به خطا رفتن تير است ، در جرم محال بر عكس جرم عقيم كه امكان تحقق جرم موجود است ليكن بدليل موانع

جرم قابل انجام نيست كه حقوقدانان حاالت مختلفي براي جرم محال ذكر نموده اند زماني كـه   "ميگردد جرم انجام نمي شود اصوال
جرم به اعتبار موضوع به حالت محال در مي آيد كه مثال رايج آن سعي در كشتن شخص كه زنده نيست يا تالش در سقط جنين زني 

ي باشد است ،  يا وقتي محالي جرم به وسايل ارتكاب آن منصرف است كه نوشاندن داروي شفا بخش به بيمـار را مثـال   كه باردار نم
  .زده اند ، جرم محال موضوعي يا محال ناشي از وسايل ارتكاب توسط حقوقدانان به مطلق و نسبي نيز تفكيك شده

تقسيم جرم محال ذكر شده محال حكمـي اسـت و آن در صـورتي     از جمله عناوين جرم مجال كه توسط بعضي از علماي حقوق در
است  كه اعمالي از ناحيه مرتكب سر مي زند كه هر چند قصد وي مجرمانه بوده و بعبارتي سوء نيت در ارتكاب آن افعال دارد لـيكن  

  . قوانين جزايي آن عمل را جرم انگاري نكرده است 
فقدان يكي از اين اركان مانع تحقق جرم و قابليـت  . يا رواني و مادي ضروري است جهت تحقق جرم وجود سه ركن قانوني ، معنوي 

همانگونه كه علماي مبرز حقوق جزا اعتقاد دارند عنصر قانوني جرم در طول دو ركن معنوي و مادي قرار دارد چنانچه . مجازات است 
بني بر ارتكاب جرم توسط متهم وجود ندارد يا در اثر آنكـه  در دادسرا قرارهاي منع تعقيب يا به اين علت صادر مي شود كه دليلي م

عمل ارتكابي وفق قوانين جرم نميباشد نتيجه ماخوذ از پرداختن به جرم تام ، عقيم ، محال و انواع جرم محـال ايـن اسـت كـه در     
وجدان جايي براي طـرح جـرم    صورت عدم انتقاد به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و كمرنگ شدن اين اصل منطبق با عدالت و

  . محال حكمي وجود ندارد 
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  * اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها ،قوانين ومحاكم : د 
در مورد اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها حقوقدانان به تفصيل بحث نموده اند و اصـول مختلـف قـانون    : قانون اساسي  167اصل 

قـانون اساسـي    167ذيرش و حاكميت  آن در حقوق موضوعه را حتمي مي نماياند ، ليكن اصل اساسي ايران با تاكيد بر كلمه قانون پ
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منـابع معتبـر   :    ( كه  مقرر مي دارد

به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسـيدگي    اسالمي يا فتاوي معتبر حكم قضييه را صادر نمايد و نمي تواند
مغايرحقوقدانان در خصـوص تفسـير ايـن     "موجب اختالف و طرح نظرات متفاوت   و گاها)به دعوي و صدور  حكم     امتناع   وزرد 

آنرا منحصر به مسائل حقوقي دانسـتند و  اصل و سعي درتجميع آن با اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها گرديد به نحوي كه بعضي 
را  36بعضـي  اصـولي ماننـد اصـل     . ذكر كلمه دعاوي در آن اصل را مويد ادعايشان دانستند كه دعوي خاص مسائل حقوقي اسـت  

. مخصص  اين اصل دانستنه اند ليكن استداللي كه در توجيه نظرات خود نموده اند كافي بنظر نرسيده و بـا ايراداتـي مواجـه اسـت    
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـالب در    214قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب و  8بالخص كه با تصويب مواد 

چرا كه  بموجب اين مواد   قضات مكلف به رسيدگي .امور كيفري بعضي  تفاسير به بن بست رسيده و موضوعيت خود را از دست داد
 167قانون اساسي جمهوري اسالمي گرديدند ، با وجود اين قوانين دامنه شمول  اصل  167انين و اصل به دعاوي و شكايات موافق قو

ليكن قـدر مسـلم آن   . قانون اساسي به قوانين كيفري حتمي و اجتناب ناپذيربوده  و جاي هيچ گونه تفسير وتحليل باقي نمي گذارد
معناي جرم انگاري و خلق عناوين مجرمانه نيسـت بلكـه در مـواردي كـه      است كه استناد قاضي به منابع اسالمي و فتاوي معتبر به

عنوان مجرمانه بر اساس مقررات مدون مشخص و عمل ارتكابي مطابق با آن  است قاضي مي تواند در موارد اجمـال يـا ابهـام  و در    
ن نامه دادسرا ها و دادگاه هاي ويژه روحانيت كه البته آئي. شرايط ، جزئيات و حدود و ثغور آن از منابع و فتاوي معتبر استمداد نمايد 

و بر اساس نظر خود مبادرت به صدور راي مي نمايد  "در صورت عدم تعيين مجازات از ناحيه شرع و قانون براي عملي حاكم  مستقال
و بنظر ميرسد قانونگذار ما . به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها تعدي شده است  "جاي هر گونه تفسير را گرفته و در آن صراحتا

ضمن پذيرش اصل موصوف به شدت تحت تاثير شرع بوده و نوعي رويكرد به فقهي بودن جرائم و مجازاتها داشته ،اين دو گـانگي و  
 7/4/72 -7/2530اداره حقوق قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره . تشتت موضوع الزم است با اصالح و بازنگري قوانين رفع شود 

با اعالم موضع ) با سكوت قانون قاضي مكلف به صدور راي بر برائت است هر چند عمل مذكور در شرع حرام باشد ( عنوان داشته كه 
  .خود  اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها را مورد اذعان و تاكيد قرار داده است 

   
  * تسري اصل قانوني بودن به اقدامات تاميني و تربيتي : د 

قانون مجازات اسالمي كه جرم را تعريف نموده بعضي از حقوقدانان معتقدند كه اصل قانوني بودن منحصر بـه جـرائم    2ده با وجود ما
ليكن بنظر مي . است و اقدامات تاميني كه جهت جلوگيري از جرائم يا جانشين مجازاتها هستند نمي توانند مشمول اين قاعده شوند

ي و تربيتي با عدالت سازگارتر است و از آنجا كه مساعد به حال متهم مـي باشـد الزم اسـت    رسد تسري اين اصل به اقدامات تامين
قانون مجازات اسالمي در تعريف جرم فعل يا ترك فعلي كه بموجب قانون مشمول مجازات اسـت   2اعمال گردد چرا كه اگر چه ماده 

و تربيتي را بموجب قانون  قبل از وقوع جرم قابل اجراء مي داند  آن قانون كه مجازات و اقدامات تاميني11را جرم مي داند ليكن ماده 
اين نقض را بر طرف نموده و بر همين اساس مي توان اقدامات تاميني و تربيتي را تحت شمول اصل قانوني بودن قرار داد بالخص كـه  

د مـتهم اسـت ، بـدون تصـريح در قـانون      از باز بودن دست قاضي در لحاظ اينگونه اقدامات كه به هر حال اعمال محدوديت در مور
  . جلوگيري نموده و قاضي موظف است در چهار چوب قانون مدون عمل نمايد 
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