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 :پرونده وقایع .1

مالرد متهم را به اتهام انتقـال   ییجزا یدادگاه عموم 101شعبه  ،يادر پرونده

 ي، اخـتالس و کالهبـردار  ءارتشـا مجـازات   دیقانون تشد 1به ماده  مستنداً ریمال غ

معـادل مـال    ينقـد  يجـزا  الیـ ر 000/750سال حـبس و   کیبه  67مصوب سال 

 ،از حکــم هیــعل محکــوممزبــور محکــوم کــرده اســت.  زانیــمــأخوذ و رد مــال بــه م

استان تهران به استدالل آنکه  دنظریدادگاه تجد 56کرده و شعبه  یدنظرخواهیتجد

 نیمجازات مرتکب دیقانون تشد 1مراد از مرتکب مذکور در ماده «دادگاه  نیاز نظر ا

آن بـه   میاسـت و تعمـ   يمباشـر جـرم کالهبـردار    ي، اختالس و کالهبـردار ءارتشا

 نیموسـع قـوان   ریتفسـ  ،درواقع باشد یم يکه در حکم کالهبردار یمیجرا نیمرتکب

امل قـانون مرقـوم شـ    1مـاده   1مذکور در تبصـره   تیممنوع نیاست، بنابرا ییجزا

(فـروش   يبردارـکم کالهـ ـرم در حـ ـگردد و جـ یـنم يردارـکالهب حکم در میجرا

  

  مرکزتهرانگاه آزاد اسالمی واحد علمی دانشکده حقوق دانش عضو هیأت *

m_rahmdel@yahoo.com 
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تواند مجـازات حـبس   یم دادگاه مخففه اتیفید جهات و کوجو صورت در) ریمال غ

 نیدهد و ا فیتخف ای لیباشد تقل ترمناسبکه  يگرینوع د ایسال و  1را به کمتر از 

 یشـاک  تیرضـا  لیبـه تحصـ   تیـ با عنا رونیا. ازاست ییموافق با اصول قضا ،ریتفس

ــدان پ يو یخصوصــ ــمحکوم نهیشــیو فق ــریک تی ــتجد يف ــن او،  دنظرخواهی و س

قـانون   22مـاده   2ره زنـدان بـا اجـازه حاصـل از تبصـ      فریآثار و عواقب ک نیهمچن

قـانون مجـازات    22مـاده   5و  1 بنـد  تیو انقالب و رعا یعموم يها دادگاه لیتشک

 يجـزا  الیر ونیلیبه پرداخت پنج م يسال حبس مقرر در دادنامه بدو کی یاسالم

داده  فیـ و تخف لیتبـد  ،یداشت قبلـ باز امیبه نفع صندوق دولت با احتساب ا ينقد

  ».  باشد یم یموضوع رد مال منتف ،یشاک تیشود. با رضایم

  :بررسی و نقد .2

  :گردد یم ارائه لیذ نکات تحت پرونده یبررس و نقد پرونده، عیوقا به توجه با

صادر شـده اسـت    70سال  یقانون مجازات اسالم یتدر زمان حاکم يرأ .1

 37در ماده  یکرده بود ول یزرا تجو ينقد يحبس به جزا یلتبد اساساًکه قانونگذار 

ممنـوع اعـالم    ينقـد  يحبس به جـزا  یلتبد اساساً 92سال  یانون مجازات اسالمق

حـبس بـه    یلتبد اساساًحبس  يهایگزینجاجز در موارد مقرر در باب شده است و 

 ممنوع اعالم شده است. ينقد يجزا

، اختالس و ءارتشامجازات  یدقانون تشد 1ماده  1بحث از حکم تبصره  ینا .2

مـوارد   یـه در کل«شده است که مقـرر داشـته    یناش )67مصوب سال ( يکالهبردار

با اعمال  تواند یممخففه دادگاه  یفیاتماده در صورت وجود جهات و ک ینمذکور در ا

ماده  ینمجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در ا یف،ضوابط مربوط به تخف

 ياجـرا  یـق به تعل تواند یمن یدهد ول یلتقل ی(حبس) و انفصال ابد از خدمات دولت

 1مـاده   1مذکور حکم تبصـره   قانون 5ماده  6و تبصره  2تبصره ماده  .»دهد حکم یفرک

 اند.دانسته يجار یزامشروع و اختالس نن یقمال از طر یلجرم تحص مورددررا 

 عـالی  یـوان د یعمـوم  یـأت ه1363.11.1- 52شـماره   یـه رووحدت يرأطبق   .3

) یـرات تعز ( یقانون مجازات اسالم 116موضوع ماده  يجرم کالهبردار یوعچون ش کشور

 یـق چنان اثـر عم  يدارا  عامه یشجامعه و آسا یتو نظم و امن یبا حقوق عموم ارتباطدر 

 یخصوصـ  یانمـدع  یـا  یانشـاک  (چـه  نمایـد  یمـ  یجاباست که ا اي یندهفزا نامطلوب و
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آن را  ینمـرتکب  ،دادستان )نکرده باشند  چه باشندکرده  يو اقامه دعو یبتعق درخواست

 ینو مجـازات مـرتکب   یـب امر مسـتلزم آن اسـت کـه تعق    ینبرساند و ا یفرو به ک یبتعق

آنـان نباشـد تـا بـا      یمقام قانونقائم یاصاحبان حق  يتقاضا  بر یمبتن صرفاً یجرم ینچن

 و ینو مجازات موقوف گردد و قـوان  یفريک یبتعق آناناز طرف  يو دعو یتاسترداد شکا

 جملـه ازجرم که  ینا ینفلذا محکوم .امر ندارد ینبا ا یمنافات مربوطه هم یفريک مقررات 

 يا پـاره  »اصالح«قانون   25با اجازه ماده  توانند یم آید یشمار مبهگذشت  قابلغیر یمجرا

از  يو دعـو  یتبـه اسـترداد شـکا    مسـتنداً  )56مصوب مرداد مـاه  ( يدادگستر یناز قوان

را صادر کـرده درخواسـت    یحکم قطع  که یاز دادگاه یخصوص یانو مدع یانطرف شاک

آنـان را   یفـر ک ،ءاقتضـا نموده و در صورت  نظریدتجد مجازات آنان یزاندادگاه در مکنند 

کـه   ـ تهران 2 یفريک يها دادگاه 193شعبه  يرأ ،ینبنابرا . دهد یفدر حدود قانون تخف

 3بر طبـق مـاده    يرأ ینا .گردد یم یصتشخ ،ینموافق مواز ـ ستامعن ینمتضمن ا مآالً

 يدر موارد مشـابه بـرا   )37ماه  مصوب مرداد( یفريک دادرسی یینشده به آ از مواد اضافه

 است.   تباعاإل الزم ها دادگاه

 عالی یواند یعموم یأته 31/6/1377- 628شماره  یهرووحدت يرأطبق  .4

 و ارتشاء مجازات تشدید قانون یک ماده در مقرر حبس کیفر اینکه به نظر« کشور

 اسالمی نظام مصلحت تشخیص مجمع) 1367 مصوب( کالهبرداري و اختالس

 ،مرقوم ماده یک تبصره موجببه و شده تعیین سال 7 حداکثر و سال یک حداقل 

 حداقل تا  را حبس میزان مجازند ها دادگاه ،مخففه کیفیات و علل وجود صورت در

 1370 مصوب اسالمی مجازات قانون 22 ماده به تمسک  دهند، تخفیف مقرر مدت

 تشخیص مجمع مصوبه  در مقرر حد از کمتر حبس تعیین و اسالمی شوراي مجلس

 دادگاه پنجم شعبه رأي هذاعلی است، قانونی موازین با مغایر اسالمی نظام مصلحت

 اعضاء اکثریت رنظ به ،باشد می نظر این  با مطابق که تهران استان مرکز نظرتجدید

 رأي این  .شود می تأیید و تشخیص موجه و صحیح ،کشور عالیدیوان عمومی هیأت

 تیرماه مصوب کیفري دادرسی آیین قانون به شده اضافه مواد از 3 ماده استناد به

 .»است تباعاإل الزم مشابه موارد در ها دادگاه براي 1337

 یاو  دهندیمرا انتقال  یرکه مال غ یاشخاص بهراجعقانون  1طبق ماده  .5

اگر « يبا اصالحات بعد 1302 يمجازات آنها مصوب دوم جوزاکنند و یتملک م

به  یرا بدون مجوز قانون یمحقق شد که مال شخص ثالث یااقرار نمود و  یکس

  1394، پاییز 12، شماره قضایی آراءمطالعات فصلنامه رأي: /  50

و  یفنموده و به تصرف او داده است توق یرنقل به غ فعتاًمن یا یناًع ءانحااز  ينحو

خسارات وارده بر مالک و  ینعوض مال و همچن یاو  ینع ینکهاحبس خواهد شد تا 

 ر جزائاًمزو ،ماده فوق درموردقانون مزبور  3و طبق ماده  »یدرا رد نما يمشتر

  سال حبس نباشد محکوم خواهد شد. یککه کمتر از  یو به مجازات یبتعق

 هشتمو  پنجم مصوب ،یرانتقال مال غ بهراجعقانون مجازات  1طبق ماده  .6

از  ياسـت بـه نحـو    یـر مـال غ  ینکهارا با علم به  یرمال غ کهیکس« 1308 ینفرورد

محسـوب   ،منتقل کند کالهبـردار  یگريبه د یبدون مجوز قانون منفعتاً یا یناًع ،ءانحا

 1در حال حاضر مـاده   .»شود یممحکوم  یقانون مجازات عموم 238و مطابق ماده 

قـانون   238مـاده   یگزینجـا  ي، اختالس و کالهبـردار ءارتشامجازات  یدقانون تشد

 شده است. یمجازات عموم

 یتبـان  ،یـر ال غـردن مـ ـب يکه برا یجازات اشخاصـقانون م 1طبق ماده  .7

کـرده و   یتبـان  یکدیگربا  یاشخاص هرگاه« 1307مصوب سوم مرداد ماه  یندنمایم

اقـدام   یـن ا ینـد نما ياقامه دعـو  یگراست بر همد یرکه متعلق به غ یبردن مال يبرا

 238مـاده   موجـب بهکه  یگريبردن مال د يلبانه برامتق یلآنها جزء تشبث به وسا

ج در مـاده  محسوب و به مجازات منـدر  ،شده است بینی یشپ یقانون مجازات عموم

 .»مزبور محکوم خواهند شد

 108، 107، 106، 105، 28در مواد  توان یماز احکام فوق را  ییهانمونه .8

در  رسد یموجود دارد. به نظر  یزقانون ثبت اسناد و امالك ن 115و  114و  109و 

  را مورد توجه قرار داد: يسه نوع قانونگذار یدمورد با ینا

 تیـ ماهکنـد.  یمـ  یتلقـ  يکالهبردار آن، تیبه اعتبار ماهرا  یعمل گذارقانون) الف

 ن،یبنـابرا . ریانه و بردن مال غمتقلب لیوسا به توسل از است عبارت يکالهبردار در عمل

  .شود یم محسوبرا ببرد کالهبردار  ریمال غ ،متقلبانه لیکه با توسل به وسا یکس

 ،مـوارد  گونـه نیا. در دهد یمقرار  يرا در حکم کالهبردار یعمل گذارقانون) ب

 کـه عمـل   یشـباهت  زیشدت جرم و ن به لحاظ یول ستین يکالهبردار تاًیماه ،عمل

  داند.یم يا در حکم کالهبردارآن ر ،ذارگقانوندارد  يمزبور با کالهبردار

 ال،مثـ  طوربه. کند یم نییرا تع يمجازات کالهبردار ،یعمل يبرا گذارقانون) ج

، 107، 106، 105مواد  مورددر«ثبت اسناد و امالك مقرر شده  قانون 114در ماده 
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ات ) مجرم عالوه بر مجاز108مورد مذکور در بند ب ماده  ي(به استثنا 109و  108

  .»... يجرم کالهبردار يمقرر برا

 »لیتفصـ «شـد.   لیحالت دوم و سوم قائل بـه تفصـ   نیب دیبا رسد یمبه نظر 

بر آن است که در حالت دوم تمام آثار و احکام  گذارقانوناست که نظر  نیعبارت از ا

 بـه لحـاظ   گر،یمترتب شوند. به عبارت د زین يبر عنوان ثانو ،یمترتب بر عنوان اصل

کالهبـردار   ،ریمال غ دهندهانتقالنگفته است  گذارقانوندو عمل  انیم تیتفاوت ماه

چـون   ،اسـت  يهبـردار کال خـانواده هم یعمل نیواقع امر آن است که چن یاست ول

دهد یخود را مالک جلوه م یبه نوع ندهریگانتقالدر مقابل  يسازکه با صحنه یکس

 ،درواقع .کند یم يداریمالک مال است آن را خر ،فروشنده که تصور نیا با داریو خر

ـ  ،را بـرده اسـت   يمال و ،متقلبانه لیفروشنده با توسل به وسا آن را  گـذار قانون یول

آن اسـت کـه    گـذار قانونمورد توجه قرار داده است. هـدف   یتحت عنوان جرم خاص

شـود کـه کالهبـردار     ییهـا تیمحـدود  و قاتییمشمول همـان تضـ   یصشخ نیچن

مترتـب خواهـد بـود و     زین يمورد نیبر چن يتمام احکام کالهبردار یعنی ؛شود یم

، ءارتشـا مجازات  دیقانون تشد 1ماده  کی احکام حکم مندرج در تبصره نیا ازجمله

را در حکم عمـل   یعمل ،گذارقانون ،در حالت سوم یول ،است ياختالس و کالهبردار

) را بـه مجـازات عمـل اول    یمجازات عمـل دوم (فرعـ   تنهابلکه  دهد یمقرار ن گرید

بـا   دنظریـ دادگـاه تجد  يرأرسـد  یمـ  نظـر  به تیفیک نیا با. دهد یم) حواله ی(اصل

  اشکال مواجه است.

کـه   اشاره نموده اسـت  ییخود به اصول قضا يرأ هیدر توج دنظریدادگاه تجد

اسـتنباط  بـه نفـع مـتهم بـوده اسـت. اگـر        یـی قانون جزا ریتفس آن،منظور  احتماالً

درسـت باشـد    دنظریـ مدنظر دادگاه تجد »ییاصول قضا«عبارت  درخصوصنگارنده 

  است. یمراتب يدارا ییقانون جزا ریدر تفس ییگفت اصول قضا دیبا

 ،اول درجـه . در شود یسخن گفته م رینوعاً از سه نوع تفس يماهو نیدر قوان«

 تیـ اولو گـر ید ریاحراز نظر مقنن قرار دارد که بر تمـام انـواع تفاسـ    منظوربه ریتفس

 ،به ضرر متهم باشـد  کهآنولو  است گذارقانوننظر  يمکلف به اجرا ،یچون قاض ،دارد

اسـت کـه بـه     قیمض ریتفس ،دوم ؛است گذارقانوندارد منظور  تیکه اهم چهآن چون

 ،سـوم  ؛اسـت  يفـر یقانون ک حیصح یمعن افتنیاز قانون و در حیبرداشت صح یمعن
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را  تیاولو دیبامنظور احراز نظر مقنن به زین یشکل نیدر قوان 1.»متهم نفع به ریتفس

موسـع کـرد.    ریتفسـ  دیـ با يماهو نیبرخالف قوان اما در قسمت دوم ،داد ریبه تفس

منظـور از  « کـه نیا بـر  آن بـودن مفروض  ،آن یشکل نیدر قوان رینوع تفس نیا لیدل

  2.»است عدالت بهتر ياجرا آنها بیتصو

  احراز نظر مقنن منظوربه ریالف) تفس

 .ابـد ییمـ  یتجل ،آن است در قالب قانون يجستجو در گذارقانونکه آنچه 

 ای یفرهنگ ای ياقتصاد ای یاجتماع ازین که است يندیفرا توأم با ،قانون بیتصو

 ادیـ وضع قانون  فلسفهاز آن به  قانون شده است. آنچه بیو ... موجب تصو یفن

داشـته باشـد. نظـر     يدیـ نقـش کل  گذارنقانومنظور  نییدر تب تواند یم شود یم

 گـر ید رینظـرات و تفاسـ   همه بر  )،به ضرر متهمولو (که باشد  چههر گذارقانون

نیمأکه تـ  گردد ریتفس ينحو به شهیقانون هم ستیون قرار نچ ،دارد تیارجح

د و تابع قانون باش دیبا گرینفع و نظر متهم باشد. متهم همانند هر فرد د کننده

که خالف منـافع مـتهم    قانونگذاراحراز نظر  رغمیعلقانون به نفع متهم  ریتفس

منـافع   تیرعا بهانهتوان به ینم گری. به عبارت دشود یم یباشد نقض قانون تلق

مـورد احتـرام اسـت کـه      ی. نفع متهم تا زماندیمتهم از اعمال قانون امتناع ورز

از آن است که  گذارنقانونظر  تیتقدم و ارجح لینباشد. دل قانونگذارخالف نظر 

 یپـ  در اول درجـه در  دیـ قانون با يو مجر کند یمرا دنبال  یهدف ،وضع قانون

آن اسـت   شـود  یمـ مطرح  نجایکه در ا یالؤساحراز هدف و منظور مزبور باشد. 

بزرگ حقـوق   لفانؤمگارو از «برد؟  یپ گذارقانون قصودمتوان به یچگونه م :که

درك مقصـود   يبـرا  یـی جزا یمعتقد است کـه قاضـ   ستمیقرن ب يجزا در ابتدا

اسـت   نیـ ا قتیبپردازد. حق یمتن قانون یو ادب یمنطق لیبه تحل دیبا گذارقانون

تفـاهم   مـؤثر هستند که از اسـباب   یمشترکات یادب نیو مواز یکه اصول منطق

  

» شناسـی  دوره دکتري حقوق کیفـري و جـرم  « یعموم يفریک حقوق درس راتیتقر. علی آزمایش، 1

  .)1385 ـ 1384 یلیتحص سال دوم مسالیندانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (

  .127ص)، 1384 ،چاپ نهم(تهران: انتشارات سمت،  1ج، يفریک یدادرس نییآمحمد آشوري، . 2
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و  یادب نیسلسله قواعد و مواز کیما  یو مذهب یحقوق مل اتی. در ادبباشند یم

و از اسـباب   دیـ مف نیاحکام و قوان میظتنآنها در  تیوجود دارد که رعا یمنطق

اصول فقـه اسـت. اسـتفاده از قواعـد      ،. منظور قواعدباشد یماستنباط و اجتهاد 

هنگـام   گـذار قانوناست کـه   نیمزبور در استنباط احکام حقوق جزا مشروط بر ا

بدانها آگاه نباشـد و آنهـا را    گذارقانونکند. هرگاه  تیآنها را رعا ،نیقوان عیتشر

را  گذارقانونقواعد مزبور مقصود  يتا از رو بردیمرنج  هودهیب ،ینبندد قاض کاربه

در مقـام   یلکـن قاضـ   اسـت  اسیـ ق ،یمنطق نیاز مواز یکی. در هر حال ابدیدر

را  یـی جزا نیقـوان  ،اسیـ استفاده کند؛ ق اسیمتون قانون حق ندارد از ق ریتفس

جهـت   نیو به هم سازدیم قیرا مض يفرد يهايآزاد رهیداو  بخشدیموسعت 

  1.»ممنوع است

  قیمض ریب) تفس

از قـانون و   حیبرداشـت صـح   ،قیمض ریمنظور از تفس شد گفتهکه  گونههمان

حق ندارد قانون  ییمعنا مقام قضا نیاست. در ا يفریقانون ک حیصح يامعن افتیدر

کـه   یدهـد. اعمـال   يتسـرّ مقنن  رمنظوریو غ رمذکوریبه موارد غ اسیرا با ق ییجزا

و  حیقبـ  اریبسـ  ییاز نظر مقام قضـا  نکهیانظر بر جرم نبودن آنها دارد ولو  گذارقانون

حـق نـدارد    ی. قاضـ رنـد یقرار گ يفریداخل در حکم ک دینبا ندیجلوه نما ستیناشا

شمول آن  رهیداکه  کند ریتفس يو قانون را به نحو دینما گذارقانون نیگزیخود را جا

مقـنن   رمنظوریحکم قانون به موارد غ يتسرّ ،شمول قانون رهیدا توسعه ابد.ی توسعه

از  تـوان  یمـ موسـع آن را   ریتفس تیو ممنوع ییقانون جزا قیمض ریاست. لزوم تفس

 ریمجـاز بـه تفسـ    یکرد. چون اگر قاضـ  یبودن جرم و مجازات تلق یآثار اصل قانون

  .دهد یم يتسرّکه مدنظر مقنن نبوده  يموسع باشد حکم قانون را به موارد

نـوع   نیـ وجـود دارد. ا  ریتفس يبرا یخاص قاعدهدر صورت مبهم بودن قانون، 

کـه مـدنظر    يو گسـترش حکـم قـانون بـه مـوارد      ریدست قضات را در تفس ریتفس

قـانون بـه نفـع     ریما را بـه تفسـ   ،قیمض ریتفس قاعده بندد.یمنبوده است  ذارگقانون
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اعتبار  نیبا متهم است و به هم میرفتار مال ر،یتفس نیا ي. مبناکند یم تیمتهم هدا

قلمـرو   ،یـی جزا نیقـوان  قیمضـ  ریتفسـ  قاعـده طبـق   1.شود یم دهینام »نرم« قاعده

ـ ا بر بنا. رندیقرار گ ریبه نفع متهم مورد تفس دیبا ییجزا نیقوان  هرچنـد قاعـده،   نی

مزبـور   قاعـده  یشوند، ول ریتفس قیبه نحو مض دیبا تیاصطالحات مربوط به ممنوع

به نفع مـتهم مـرجح اسـت. بـه      ریتفس بارهنیادرو  شود یماعمال ن اتیدفاع مورددر

از قانون وجود داشـته   ریآن خواهد بود که هرگاه دو تفس ریتفس نیاثر ا ،بیترت نیا

جرم نبـودن عمـل    ،دوم ریتفس جهینتجرم بودن عمل و  هاآناز  یکی جهینتباشد که 

  .دانستجرم نبودن عمل را مرجح  دیباشد با

  متهم نفع به ریتفس) ج

 ســابقهنتوانــد از توجــه بــه مشــروح مــذاکرات مجلــس و  ییر مقــام قضــاگــا

را احـراز کنـد    گـذار قانونمنظـور   ییقضا یهرووضع قانون و  فلسفه یزو ن يگذارقانون

که از متهم  یعدم شمول حکم نسبت به عمل یادر شمول  یددر صورت ترد تواند یم

و  »اباحـه «و عمـل را بـه اسـتناد اصـل      یرتفس ،قانون را به نفع متهم  سر زده است

نبـودن   یـا هرگـاه در جـرم بـودن     ،یبترت ینکند. به ا یربه نفع متهم تفس »برائت«

را بـه نفـع    یـد ترد یـد حاصل شـود با  یدنبودن متهم ترد یامجرم بودن  یزو ن یعمل

بـه نفـع    یربه لـزوم تفسـ   یبه نوع .ق. م. ا 120 مادهدر  گذارقانوننمود.  یرمتهم تعب

هرگاه وقوع جرم یـا برخـی از شـرایط    « :و مقرر داشته یحتصر ،یدمتهم در مقام ترد

لیت کیفري مورد شبهه یا تردید قرار گیـرد و دلیلـی   ؤوآن و یا هریک از شرایط مس

 ،ینبنـابرا  .»شـود  جرم یا شرط مذکور ثابت نمـی  مورد  حسببر نفی آن یافت نشود 

  مورد توجه قرار داد: یربه شرح ز توان یمرا  یدموارد ترد

 باشد. یدعدم وقوع جرم ترد یادر وقوع  هرگاه .1

 باشد. یدجرم ترد یطاز شرا یعدم وجود برخ یاوجود  درموردهرگاه  .2

بـر   یلـی باشـد و دل  یـد مورد ترد یفريک یتمسئول یطاز شرا یکهرهرگاه  .3

از نظـر   ،پـس . شـود  یمثابت ن یفريک یتمسئول یاجرم  نشود یافت) یدتردآن ( یفن

  

1. Paul H. Robinson & Michael T. Cahill, Criminal Law, Wolters Kluwer 
Law & Business, 2012, p. 66. 
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و  یفريک یتمسئول یاعدم تحقق جرم  یادر تحقق  یددر صورت وجود ترد گذارقانون

 یتمسـئول  یـا بـه نفـع مـتهم جـرم      یدترد یربا تفس ید،ترد یبر نف یلعدم وجود دل

در عبـارت قسـمت   » آن« یرمرجـع ضـم  « یفیـت ک یـن و با ا شود یماثبات ن یفريک

آن  یطشرا یااست و نه وقوع جرم  یدترد» دلیلی بر نفی آن یافت نشود«ماده  یانیپا

  1.»یفريک یتمسئول یطشرا یاو 

نسـبت   ،حکـم  دییمورد توجه قرار گرفته است تق يرأ نیکه در ا يگرینکته د

ـ ا .باشـد یمـ  فیـ تخف تیبه مباشر و خارج دانستن معاون از شمول حکم ممنوع  نی

اسـت و   فیـ چـون اصـل بـر جـواز تخف     است نیدرست و وفق مواز ،دادگاه استنباط

  .کند یم حیباشد به آن تصر تیهرجا که نظر مقنن بر ممنوع

را در حکم عمل  یعمل گذارقانونکه  یدر فروض رسد یمنظر  به آنکه جهینت

احکام  هیبلکه کل گفت سخناحاله مجازات عمل  از توان ینم صرفاً دهد یمقرار  گرید

وارد است که با  گذارقانونبر  رادیا نیبر عمل دوم هم مترتب خواهد بود. ا یعمل اصل

احاله مجازات،  يبه جا تواند یم گذارقانون. کند یم جادیامشکل  عمالً ییگو ابهام

را در حکم عمل  یکه عمل یدر فرض ایو  سدیمجازات مورد نظر خود را در قانون بنو

بر عمل دوم هم  یآثار و احکام عمل اصل هیکه کل دینما حیتصر تواند یم داند یم گرید

 تواند یم بعضاًکه  متفاوت ریساتفاز  يریبه جلوگ یاقدام نیمترتب خواهد بود. چن

 يدر مجازات کالهبردار فیتخف مورددر. دیحقوق افراد شود کمک نما عییباعث تض

 هیرووحدت يرأدر مرحله بعد از صدور حکم استناد به  یدر فرض گذشت شاک

 يرأصدور  خیفاقد وجاهت است که تار لیدل نیبه ا زین 1363/ 11/ 1 - 52شماره 

 است، 31/6/1377- 628شماره  هیرووحدت يرأ خیمزبور مقدم بر تار هیرووحدت

 یمراحل زمان انیم دهد یم فیتخف تینظر به ممنوع گذارقانون یوقت کهنیامضاف بر 

  بود.  نخواهد یفرق آن يو صدور حکم و اجرا یدگیمختلف رس

  :است الزم ریز نکات به توجه مورد نیا در

 ریتفس به دیبا ابتدا احراز نظر مقنن منظوربه ،قانون از ابهام رفع مقام در .1

 غلطبه ی. برختهمم نفع به ریتفسآن به  ازو بعد  قیمض ریتفسبه  سپس ،نمود رجوع
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 ؛شود ریتفس متهم نفع به دیبا قانون قانون، ابهام صورت در که اند کرده تصور نیچن

 اگر به ضرر متهم باشد. یمقدم است حت گرید رینظر مقنن بر همه انواع تفاس کهیدرحال

 1/11/1363-52شـماره   یهرووحدت يرأاست با وحدت مالك به  ممکن .2

همـین و  يدر مجـازات کالهبـردار   یفاستنباط شود که امکان تخف یناستناد و چن

 تـوان  نمـی است که  ینا مسئله یوجود دارد، ول يدر حکم کالهبردار یمدر جرا طور

نـاظر بـه مرحلـه بعـد از      اینکـه از  نظـر صرفمزبور  رأي زیرا ،نمود یاستنباط ینچن

 رسـد  میصادر شده و به نظر  520شماره  رویهوحدت رأيصدور حکم است، قبل از 

اسـتناد نـدارد و بـه     یتدر مرحله بعد از صدور حکم هم قابل یحت یفعل یتدر وضع

 با قانون از درجه اعتبار خارج است. یرتعلت مغا

 


