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چکیده
در کشور ما طبق اصول  4،72و  96قانون اساسي ،سیاست کلي در قانونگذاری بر حول دو محور اصل عدم
مغایرت و اصل انطباق تمامي قوانین با اصول و موازین شرعي ميچرخد که در این میانبر اساس تأکید اصل ،96
مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم
مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار ميگیرد .به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت ،قواعد موضوع
قوانین کیفری نیز ناگزیر به تبعیت از این اصل است .در حقوق کیفری اصولي چون اصل قانوني بودن جرائم و
مجازاتها ،اصل شخصي بودن مجازاتها ،اصل فردی بودن مجازاتها و اصل تناسب جرم و مجازات به تبعیت از
قواعد فقه کیفری از جمله قاعده قبح عقاب بالبیان ،قاعده وزر ،قاعده التعزیر بما یراه الحاکم و قاعده عدل در قانون
مجازات اسالمي مورد تقنین قرار گرفته است .با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،تحت تأثیر سیاستهای
افتراقي سازی و با پارادایم سازی نظریه بازدارنگي و فایده گرایي ،قانونگذار با انحراف از اصول پایه فقه کیفری که در
واقع انحراف از جنس مغایرت است و نه عدم انطباق ،مهمترین اصل قانون اساسي را نادیده گرفته و با تأیید قانون
مذکور از سوی شورای نگهبان که خود مرجع تشخیص اصل عدم مغایرت است ،امکان مغایرت تقنین با شرع عمالً از
سوی آن مرجع به رسمیت شناخته شده است.
واژههای کلیدی :قاعده فقهي حقوقي کیفری ،اصل عدم مغایرت ،بازدارندگي ،قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز.
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مقدمه
در جوامعي که نظام حقوقي آن بر مبنای آموزههای اسالم استوار شدده ،اصدول و مدوازین شدرعي مبندای قواعدد
حقوقي محسوب ميگردد و منبع حکمانگاریها و بایدد و نبایددها ریشده در قواعدد فقهدي برگرفتده از شدرع دارد .در
خصوص تعریف قاعده فقهي بین فقها اختالف نظر وجود دارد ،ولیکن در یک تعریف مختصر و جامع « قاعدده فقهدي
آن حکم کلي شرعي است که موارد و مصدادیقي دارد و بدر آنهدا منطبدق اسدت» (حداجي ده آبدادی )1389 ،علیدرغم
اختالفاتي که در حوزه تعریف قاعده فقهي وجود دارد تمامي فقها در خصوص اوصاف قاعده فقهدي کده شدامل کلدي
بودن و شرعي بودن است اتفاق نظر دارند و مصادیق جزئي یا احکام کلي غیرشرعي را از قلمرو تعریف قاعدده فقهدي
خارج مي دانند .از زوایه تعریف حقوقي ،قاعده فقهي «قانون بسیار کلي است که منشأ استنباط قوانین محدودتر بوده یا
مبنای قوانین متعدد دیگر باشد» (جعفری لنگرودی )1388 ،با ورود قواعدد فقهدي بده نظدام حقدوقي در سیاسدتگذاری
قانونگذار ا یران اسالمي ،قاعده فقهي شکل قاعد حقوقي به خود گرفته است .در واقدع در ایدن فرایندد «تمدامي قواعدد
فقهي به استثنای برخي قواعد اختصاصي قواعد حقوقي نیز هستند که در برخي موارد با ضمانت اجرای قدانوني همدراه
مي باشند؛ یعني برخي قواعد فقهي جایگاه خود را در قوانین و مقررات تثبیت کرده اند ولي آنهایي که هنوز بده شدکل
مصوبه درنیامده اند مطابق اصل  167قانون اساسي قاعده حقوقي نیز تلقي مي شوند و مي توان آنها را قواعدد فقهدي –
حقوقي نامید( ».حاجي زاده )1385 ،در تعریف قاعده حقوقي گفته شده «قاعده حقوقي قاعده ای الزام آور است که بده
منظو ر ایجاد نظم و استقرار عدالت ،بر زندگي انسان حکومت مي کند و اجرای آن از طرف دولت تضدمین مدي شدود»
(کاتوزیان )1385 ،که با توجه به اصل اصول  4و  72قانون اساسي تبعیت قاعده حقوقي از قواعد فقهي برای قانونگذار
دارای وصف الزام بوده و رفتار برخالف آن علي االصول روا نیست .در برخي شرایط خاص کده بدین قاعدده فقهدي و
قاعده حقوقي اختالف پیش ميآید قاعده سومي به نام «مصلحت» جهت قضاوت پا بده عرصده ميگدذارد .طبدق اصدل
 112قانون اساسي ،در مواردی که قاعده حقوقي مصوب مجلس شورای اسالمي با قاعده فقهي مدنظر شدورای نگهبدان
در اختالف قرار گیرد ،نهادی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب اختیاری کده قدانون اساسدي بدرای آن
قائل شده با در نظر گرفتن عنصر مصلحت ،تصمیم نهایي را اتخاذ ميکند که این تصمیمگیری ممکن اسدت در برخدي
موارد به نقض قاعده فقهي بینجامد و قاعده حقوقي موردنظر قوه مقننه برتری یافته و درنهایدت تقندین گدردد کده ایدن
تعارض اعتبار اصل  4قانون اساسي را بهشدت زیر سؤال برده و اصل عدم مغایرت مصوبات با مدوازین شدرعي را بده
حاشیه ميراند؛ امر نامتوازني که در شرع «محکوم به بطالن است» (عوده.)1372 ،
قواعد فقهي همچون قاعده قبح عقاب بالبیان ،قاعده وزر ،قاعده التعزیر بمایراه الحاکم و قاعده عددل و انصداف
به عنوان شالوده و بنیادهای حقوق کیفری در قانون اساسي و قانون مجازات اسدالمي در قالدب اصدولي چدون قدانوني
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بودن مجازات ها ،شخصي بودن مجازات ها ،فردی بودن مجازات ها و متناسب بودن مجازات ها دارای وصف قاعدده
حقوقي شده اند .هر چند که این قواعد در قانون مجازات اسالمي به عنوان قانون مادر در حوزه حقوق کیفدری ،مدورد
احترام قانون گذار قرار گرفته و این جایگاه باید به عنوان الگو در سایر قوانین نیز تکریم گردد ،مقنن تحت تأثیر نظریده
بازدارنگي مجازات ها با عبور از «تنها محدودیت خود که همان عدم مغایرت مصوبات بدا اصدول و مدوازین شدرعي و
قانون اساسي است» (یکرنگي ،)1395 ،رویکرد غیرمتعارفي نسبت به قواعد فقهي کیفری اتخاذ نموده و با عددم توجده
به این قواعد ،متغیرهای عدلت کیفری را نادیده انگاشته است.
این مقاله سعي دارد با تأکید بر قواعد فقهي کیفری و تأثیر آنها بر شکلگیری قواعد حقوقي ،به این سؤال پاسدخ
دهد که موارد نقض این قواعد را در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز کدماند؟ تا در سایه این شناخت اصدالحات الزم
جهت نظام مندی سیاست کیفری حاکم بر قانون مذکور ،از سوی قوه مقننه صورت گرفته و مقوله مهم مغایرت قانون با
شرع به کنشگران قانون گذاری تذکر داده شود .بدین ترتیب چگونگي نقض قواعدی چدون قدبح عقداب بالبیدان ،وزر،
التعزیر بما یراه الحاکم و عدل و انصاف به عنوان قواعد فقهي کیفری در بعضي از مواد این قانون (مداده  60و مداده 71
و  )...مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار ميگیرد.
 -1قاعدۀ نفي عسر و حرج
از مجموع آیات و روایاتي که به عنوان مدرک قاعده مورد استناد قرار گرفتهاند ،چنین برميآید که عنوان عسر و حرج
تنها نافي تکلیف ناشي از احکام وجوبي بوده و سختي و مشقّت ،به تنهایي موجب جواز ارتکاب اعمال حرام
نميگردد؛ مگر آنکه به ح ّد اضط رار برسد که در این صورت نیز مورد از موارد «قاعدۀ اضطرار» خواهد بود .گواه بر
این ادعا ،نبوی شریف «مانهیتکم عنه فاجتنبوه و ما امرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم» ميباشد که شمول آن نسبت به
موارد منهي عنه اطالق داشته و قید استطاعت در این خصوص به کار نرفته است؛ اما به نظر ميرسد که در این
خصوص بایستي میان محرّمات ذاتي و محرّمات عرضي تفاوت قائل شد؛ زیرا عالوه بر اطالق و عموم ادلّۀ نفي حرج،
برخي روایات بر رفع حرمت فعل حرام عرضي و غیر مقصود مانند محرّمات احرام داللت داشته و از آنجا که بنابر
فرض ،انجام فعل به خودی خو د حرام نیست و در حرام بالعرض ،مفسده ذاتي وجود ندارد حکم به اباحۀ آن به جهت
تسهیل امر برای مکلّف خالي از وجه نخواهد بود (مقدادی و میرزاده اهری.)1398 ،
بنای قانون گذار اسالم بر این است که قوانین شریعت را بر اساس یسر و آساني قرار دهد .هر تکلیفي که در شریعت
و ضع شده ،ناظر به وسع ،توان و طاقت مکلّفان بوده است و تکالیف توأم با مضیقه و سختي و یا دست و پاگیر و
حرج آمیز در آن -وفق قاعدۀ نفي عسر و حرج -ملغي ميگردد .از این رو به نظر ميرسد با توجه به این که عنوان
قاچاق کاال و ارز حرام ذاتي نیست ،ادلّۀ قاعدۀ عسر و حرج -تا نقطهای که به تعارض جدی با قاعدۀ وجوب حفظ
نظام نرسیده -بر ادلّۀ دیگر حکومت نبوده و با احراز سایر شرایط موجب رفع حرمت آن ميگردد .همچنین قانونگذار
ایران مي تواند با تمسک به این قاعده ،مواردی را که گذران زندگي افراد فقیر و بیکار جز با قاچاق کاال و ارز در سطح
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بسیار جزئي و در حد تأمین نیازهای اساسي ممکن نیست ،جرم زدایي نموده و ممنوعیت قانوني آن را رفع کند .البته
قاچاق کاالهای حرام و کاالهای ممنوع قانوني که رابطۀ مستقیم با نفوس مردم و امنیت عمومي دارند و نیز شرکت و
عضویت در قاچاق کالن و سازمان یافته به دالئل دیگری همچون ایجاد اختالل جدّی در نظام ،از این حکم مستثني
بوده و در دایرۀ شمول قاعده قرار نميگیرند (مقدادی و میرزاده اهری.)1398 ،

 -2قاعده قبح عقاب بالبیان (اصل قانونی بودن مجازات)
در تاریخ فقه شیعه ،از زماني که عقل به عنوان یکي از منابع فقهي به حساب آمده ،قاعده قدبح عقداب بالبیدان در
رأس اصول عقلي قرار گرفته است (محقق داماد )1388 ،و فقهای اسالم پیوسته بدون اینکده حاکمدان و قضدات قددیم
آشنایي با این اصل داشته باشند آن را مورد قبول قرار داده و از آن دفاع ميکردند (کالنتری .)1375 ،مفهوم ایدن قاعدده
بیانگر ممنوعیت کیفر قبل از آگاهي دادن ممنوعیت هاست .طبق مفاد این قاعده تا زماني که اوامر و نواهي و بایددها و
نبایدها به شکل صریح و آشکار و بدون هرگونه ابهام به اطالع متکلفان نرسیده باشد کیفر دادن آنها روا نیست .قلمرو
این قاعده صرفاً شامل رفتار متکلف نبوده و حکم کیفر را نیز در برميگیرد که بر ایدن اسداس در چدارچوب عمومیدت
قاعده قبح عقاب بالبیان نوع و میزان مجازات نیز باید به آگاهي افراد رسیده باشد و هیچگونه ابهامي در خصوص ایدن
موضوع و حتي نحوه اجرای کیفر نباید وجود داشته باشد و حتي ميتوان گفت که محدور اصدلي قاعدده ،معطدوف بده
موضوع کیفر است تا رفتار .این قاعده به اندازه ای در قرآن کریم دارای اهمیت است که در آیات متعددد بدر آن تأکیدد
شده خداوند در آیه  15سوره اسراء ميفرماید ...« :ما کُنّا مُعَذِّبینَ حتّي نبعَثَ رَسُو ًال» 1و آیه  115سوره توبه نیز بیان مي
فرماید« :وَ ما کانَ اللّهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتّى یُبَیِّنَ  2»...این دو آیه شریفه روشن ترین و گویداترین دلیدل نقلدي
قاعده قبح عقاب بالبیان است که به طور مستقیم جایگاه قرآني آن را نشان ميدهد .در آیه  7سدوره طدالق و آیده 286
سوره بقره نیز چنین برداشت شده است (افتخار جهرمي )1378 ،یکي از مهمترین احادیث در این خصدوص ،حددیث
رفع است .پیامبر در این حدیث فرمودهاند :وُضِعَ عن امّتي تِسدعُ خِصدال :الخَطداءُ و النِّسدیانُ و مدا ال یَعلَمدونَ و مدا ال
یُطیقُونَ و ما اضطُرُّوا إلَیهِ و ما استُکرِهُوا علَیهِ و الطِّیَرَۀُ و الوَسوَسَۀُ في التَّفَکُّرِ في الخَلقِ و الحَسَدُ ما لم یَظهَدرْ بلِسدان أو
یَد 3.مطابق قسمتي از این حدیث تکلیف از موضوعي که مردم نميدانند و نسبت به آن آگداهي ندارندد برداشدته شدده
است .الزمه اینکه افراد از مفاد حکمي آگاه شوند بیان صریح و واضح آن است و بدون بیدان حکدم ،حتدي اگد ر حکدم
قالب رسمي به خود گیرد نميتوان از مردم انتظار تکلیف داشت.

«-1و ما هرگز قومی را مجازات نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبری مبعوث کنیم ( تا وظایفشان را بیان کند)»
«-2ممکن نیست خداوند هیچ قومی را گمراه ( مجازات ) نمی کند مگر آنکه موارد اجتناب و پرهیز را از پیش برایشان بیان کرده باشد».
 -3تکلیف و مسؤولیت نسبت به نُه خصلت ،از امّت من برداشته شده است :خطا ،فراموشى ،آنچه نمىدانند ،آنچه توانش را ندارند. ...
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بر اساس اصل  36قانون اساسي « :حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریدق دادگداه صدالح و بده موجدب
قانون باشد 1».این اصل که رکن قانوني اصل قانوني بودن مجازات به حساب ميآید اجرای هر نوع مجدازات را مندوط
به وجود قانون ميداند ،قانون اساسي از این فراتر رفته و سلب آزادیهای مشروع شهروندان را حتي به موجب قدانون
منع کرده است .اصل  9این قانون در این زمینه اشعار ميدارد ...« :هیچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت
ارضي کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند»؛ و حتي اعمال محددودیت قدانوني در
صورتي که در تعارض با آزادیها ی مشروع باشد برخالف موازین شرعي و قانون اساسي است و در واقع «قانون نباید
با حقوق فطری در تعارض باشد؛ بلکه باید با آنها هماهنگ و متناسب باشد» (حاجي ده آبادی.)1385 ،
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  1392در حال حاضر ،مهمترین قانون در این حوزه به تصویب مجلس و به
تأیید شورای نگهبان رسیده است .در این قانون با توجه به نحوه تعیین مجازات برای مرتکبان ،به نظر ميرسد که اصل
قانوني بودن مجازات به طور کامل و در وجه دوم 2آن همان میزان مجازات است ،رعایت نگردیده است و نحوه تعیین
جزای نقدی به عنوان مهمترین مجازات تخلفات قاچاق ،مؤید این نظر است .در تمامي مواردی که قانونگذار برای
قاچاق ،جزای نقدی پیش بیني کرده ،هر چند که اجما ًال مجازات تعیین گردیده است ،کمیت آن را به طور مشخص
ت بیین نشده و تعیین میزان آن را وابسته به میزان ارزش ریالي کاال که از سوی مراجع ذیصالح تقویم ميگردد دانسته
است .بر همین اساس مرتکبان قاچاق اطالع دقیقي از میزان مجازات رفتار خود ندارند که این ناآگاهي ،تأثیر پارادایم
بازدارنگي را که مبنای مقابله با قاچاق محسوب ميشود کمرنگ مينماید؛ چرا که یکي از الزامات بازدارندگي آگاهي
از میزان مجازات است تا افراد با محاسبه سود و زیان ناشي از ارتکاب قاچاق ،از انجام آن خودداری کنند .با این
توضیح که نفس عمل قاچاق در حقوق موضوعه جرمانگاری شده و بسته به نوع و حجم کاالی قاچاق ،شیوۀ انجام و
نیز انگیزههای ارتکاب آن مجازات های گوناگوني برای قاچاقچیان در نظر گرفته شده است .برای نمونه فصل سوم
(مواد  18تا  )21قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ،1392به جرمانگاری و تعیین مجازات قاچاق کاالهای
مجاز ،مجاز مشروط ،یارانهای و ارز اختصاص یافته و فصل چهارم همین قانون (مواد  22تا  )27به قاچاق کاالهای
ممنوع پرداخته است.

3

 -3قاعده وزر (اصل شخصی بودن مجازات)

- 1ماده  2ق.م.ا« :هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».
 -2برای اص ل قانون بودن مجازات سه وجه می توان قائل شد ،وجه اول ناظر بر نوع مجازات ،وجه دوم ناظر بر میزان مجازات و وجه سوم معطوف به نحوه اجرای آن است.

 -6اهمیت مبارزه با قاچاق به قدری باالست که در برخی موارد ویژه ،برای اشخاص قاچاقچی مجازات اعدام پیشبینی شده است و با حصول شرایطی میتواند عنوان
«محاربه» یا «افساد فیاالرض» نیز به خود گیرد برای نمونه مطابق ماده  30قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  92و مواد  1و  2قانون مجازات اخاللگران در نظام
اقتصادی کشور مصوب  ،69در صورتی که ارتکاب قاچاق کاال و ارز به قصد مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخالل

گسترده در نظام اقتصادی کشور شود ،چنانچه در حد فساد فیاالرض باشد ،مرتکب به اعدام محکوم میگردد.
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واژه «وزر» دو شکل را در برميگیرد که عبارتاند از «وَزَر» و «وِزر» که اولي به معنای پناهگاه است و دومي بده
معنای بار سنگیني که شخص به دوش ميکشد(احمدپور و همکاران )1397 ،که شکل اول از دایره این نوشدتار خدارج
است و مفهوم دوم آن که در برگیرنده مباحث حقوقي است مورد تجزیده و تحلیدل قدرار ميگیدرد .قاعدده وزر بیدانگر
اختصاص مسئولیت به فردی است که برخالف قواعدد رفتداری عمدل کدرده و ایدن نابهنجداری دارای ضدمانت اجدرا
ميباشد .فقها در کتب فقهي و البالی مباحث ،حسب مورد به این قاعده توسل جستهاند(.محقق داماد )1388 ،با توجده
به اینکه در عرصه حقوق ،مفهوم مسئولیت حوزههای متعددی همچون مسئولیت کیفری ،مسئولیت حقدوقي ،مسدئولیت
اداری و مسئولیت انتظامي را در برميگیرد ،قلمرو قاعده وزر نیز تمامي این ابعاد را در برميگیدرد و قالدب آن منحصدر
در حوزه انحصاری نميباشد.
قرآن کریم در آیات متعددی این قاعده را صراحتاً 1و تلویحاً 2مورد اشاره قرار داده است.
در قلمرو حقوق کیفری عرفي ،از قاعده وزر تحت عنوان اصل شخصي بودن مجازات تعبیر شدده اسدت« .اصدل
شخصي بودن مسئولیت در نظام اسالمي دارای قلمرو شمول وسیعي است که عالوه بر اصل شخصي بودن مجازاتها،
سایر مسئولیتها و تکالیف دیني و اجتماعي را در برميگیرد» (محقق داماد .)1388 ،بر اساس ایدن اصدل ،در صدورت
ارتکاب جرم ،مجازات تنها بر مرتکب جرم اعمال ميگردد و تحمیل مجازات بدر فدرد تداکرده بدزه بدرخالف عددالت،
انصاف و کرامت انساني است و فرایند کیفری «فاعل جرم را که در مفهوم عام مباشر ،شریک ،معاون و فاعل معندوی را
در بر ميگیرد» (فروتن )1397 ،به عنوان مسئول قلمداد مينماید.
اصل شخصي بودن مجازات دارای دو جنبه ایجابي و سلبي ميباشد .از جنبه ایجابي ،مفهوم اصل اقتضاء ميکند
که صرف ًا مرتکب جرم مجازات گردد و از جنبه سلبي توجه به اصل شخصي بودن مانع اعمال کیفر بر شخص ثالثي
غیر از مرتکب جرم مي شود .لذا از این منظر ،مجازات قابل کفالت ،توکیل و توریث نیست (نوروزی فیروز )1390 ،و
اسا س ًا بر همین مبنا است که فوت مرتکب جرم باعث سقوط دعوای عمومي است( 3خالقي)1394 ،؛ بنابراین با لحاظ
جنبه سلبي «مطابق اصل شخصي بودن مجازاتها ،اقامه دعوای جزایي علیه وراث مرتکب جرم (در صورت فوت او)
غیر اصولي و غیرمنطقي است ،زیرا این اشخاص وظیفهای غیر از جبران خسارت و یا پرداخت ضرر و زیان ناشي از
جرم در حق مجني علي ندارند .اصل شخصي بودن مجازاتها ،همچنین اجازه نميدهد اشخاصي که ازلحاظ مدني
مسئولیت دارند مثل پدر و مادر طفل مجرم و یا شخص کارفرما ،از لحاظ جزایي تعقیب شوند» (خزائي.)1370 ،

 - 1آیه  163سوره مبارکه انعام :قل اغیر اهلل ابغی ربا و هو رب کل شیء وال تکسب کل نفس اال علیها وال تزر وازره وزر اخری  ...آیه  15سوووره مبارکووه اسووراء« :موون اهتوودی
فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ال تزر وازره وزر اخری  -آیه  18سوره مبارکه فاطر :و ال تزر وازره وزر اخری  -...آیه  7سوره مبارکه زمر» :ان تکفروا فان اهلل
غنی عنکم و ال یرضی لعباده الکفر و ان تشکروا یرضه لکم و ال تزر وازره وزر اخری  ...آیه  38سوره مبارکه نجم « :ام لم ینبا بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفی اال تزر
وازره وزر اخری و -...
-2سوره مبارکه مدثر ،آیه  – 38سوره مبارکه طور ،آیه  – 21سوره مبارکه احزاب ،آیه  – 58سوره مبارکه سبا ،آیه  – 25سوره مبارکه نحل ،آیه  93و سوووره مبارکووه بقووره،
آیه 134
 -3ماده  13قانون آیین دادرسی کیفری  « :1392تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موووازد زیوور :الووف-
فوت متهم یا محکوم علیه » ...
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در حقوق کیفری ایران ،برخالف اصل قانوني بودن مجازات که صراحتاً در اصدل  36قدانون اساسدي پدیش بیندي
شده ،اصل شخصي بودن کیفر فاقد جایگاه صراحت گونه قانون اساسدي اسدت .تدا قبدل از تصدویب قدانون مجدازات
اسالمي مصوب  1392نیز اصل مذکور در قانون عادی نیز جایگاه صراحت گونه نداشدت و بده واسدطه ایدن سدکوت،
توجه به اصل مذکور در سایه تفسیر اصولي مورد توجه قرار مي گرفت 1.با تصویب قانون مجازات اسالمي در اقددامي
قابل تحسین صراحتاً اصل شخصي بودن مسئولیت کیفری که در واقع همدان شخصدي بدودن مجدازات اسدت در مدتن
قانون عادی گنجانده شد .ماده  141قانون مذکور اشعار ميدارد« :مسئولیت کیفری شخصي است 2».مطدابق ایدن گدزاره
مسئولیت کیفری ناشي از رفتار دیگری علي االصول فاقد وجهه قانوني است ،مگر اینکه قانونگذار صراحتاً به این امدر
خالف قاعده در قانون تصریح کند .در این خصوص ماده  142قانون مذکور بیان ميکند« :مسئولیت کیفدری بده علدت
رفتار دیگری تنها در صورتي ثابت است که شخص به طور قانوني مسئول اعمال دیگری باشد یدا در رابطده بدا نتیجده
رفتار ارتکابي دیگری مرتکب تقصیر شود ».باید توجه داشت مفهوم این گزاره ناظر بدر فرضدي اسدت کده دیگدری در
رفتار خود نسبت به مرتکب جرم ،به هر علتي مرتکب تقصیر شده باشد و در واقع« ،مجدازات در اینگونده مدوارد بده
سبب خطا و تقصیری است که از مجازات شونده سر ميزند و نه به جهت فعدل غیدر» (محسدناتبدار)1397 ،؛ بندابراین
انتقال مسئولیت به شخص ثالث در شرایط عادی و بدون اینکه ،غیر ،مرتکب تقصیری شده باشد فاقدد جایگداه قدانوني
است 3.در واقع مسئولیت کیفری غیر به جهت انتساب عمل مجرمانه به عمد یا تقصیر خدود او مربدوط ميشدود .البتده
شناسایي این نوع مسئولیت نیز باید به موجب تصریح قانون باشد و در صورت فقدان جایگاه قانوني ،حتي در صدورت
مقصر بودن ،مسئولیت کیفری را نميتوان به غیر منتسب دانست .با توجه به این اسدتدالل ،مصدادیق قدانونيای کده در
قضاوت نویسندگان حقوق کیفری به عنوان مسدئولیت ناشدي از رفتدار غیدر تمثیدل گردیدده از جملده ضدمان عاقلده،4
مسئولیت کارفرما 5،مسئولیت مدیر مسئول 6،مسئولیت شخص حقوقي 7و مسدئولیت بیتالمدال 8هدیچ یدک بده معندای
واقعي کلمه مسئولیت برگرفته از رفتار دیگری نیست؛ چه آنکه هر یک از ایدن اشدخاص حقیقدي و حقدوقي بده طدور
غیرمستقیم در وقوع جرم توسط شخص مباشر مرتکب تقصیر شده و مسئولیت شناسایي شده بدرای ایدن اشدخاص بده
واسطه ارتکاب تقصیر در ارتکاب جرم ميباشد.

-1اصل  166قانون اساسی
 - 2ماده  5قانون آیین دادرسی کیفری  « :1378تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر ،شریک و معاون جرم خواهد بود».
 -3گفتنی است در خصوص ضمان عاقله در پرداخت دیه ،با توجه به اینکه دیه صرفاً از حیث جایگاه قانونی در تقسیم بندی مجازاتها قرار داده شده اما از حیث ماهوی واجد
وصف جبران خسارت می باشد ،نمی توان مسئولیت عاقله را از مصادیق مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر قلمداد کرد .بر همین اساس اسووت کووه بووه موجووب قواعوود آیووین
دادرسی کیفری ،فوت مرتکب تأثیری در دیه ندارد و وضعیت حقوقی آن تابع قواعد حقوق مدنی است ( .تبصره ماده  13قانون آیین دادرسی کیفری)
-4ماده  463قانون مجازات اسالمی
-5ماده  12قانون مسئولیت مدنی
 - 6ماده  9قانون مطبوعات
-7ماده  143قانون مجازات اسالمی
-8مواد  484 ،475 ،474 ،473 ،13قانون مجازات اسالمی
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بنابراین در حوزه اصل شخصي بودن کیفر ،به واسطه جایگاهي که قانون آیین دادرسي کیفری و قدانون مجدازات
اسالمي برای آن قائل گردیده ،منع انتقال مسئولیت و مجازات به شخصي غیدر از مرتکدب جدرم ،در شدرایط عدادی و
بدون تقصیر است.
رویکرد قانون آیین دادرسي کیفری در ارتباط با کفیل و وثیقه گذار علي الظاهر این امر را به ذهن متبادر ميسدازد
که ا ین افراد در صورت عدم حضور متهم در مراحل دادرسي و یا در زمان اجرای حکم ،با اعمال ضمانت اجرای اخدذ
وجه اکفاله یا ضبط وثیقه بار مسئولیت کیفری متهم یا محکوم علیه را به خصوص در ارتباط با مجازات جدزای نقددی
به دوش مي کشند ،اما باید توجه داشت که ضمانت اجراهای اعمالي در خصوص این افراد ،نتیجه قدرارداد منعقدده بدا
مقام قضائي و برآیند تقصیر خود آنها به واسطه حاضر نکردن متهم است و اساساً این ضدمانت اجراهدا بدا مسدئولیت
شخصي مرتکب و اتصال مجازات به او ارتباط پیدا نميکند و جایگزین مجازات اصلي که باید دربداره مرتکدب اجدرا
شود نميگردد؛ حتي اگر مجازات جرم ارتکابي دارای جنبه مالي (جزای نقدی) باشد .اینکه گفته شود جزای نقدی بده
دلیل ماهیت مالي که دارد قابل اجرا از طرف شخصي غیر از مرتکب جدرم باشدد و بدا فدوت او بتدوان آن را از طریدق
وراث یا هر شخص دیگر همچون وثیقه گذار یا کفیل وصول کرد ،قابل توجیه نميباشد .حتي وصول جدزای نقددی از
اموال و دارایي متوفي نیز برخالف آنچه که گفته شده (سمیعي )1348 ،در تعارض با قاعده وزر و اصل شخصي بدودن
مجازاتهاست .بر همین اساس قانونگذار در تصویب قانون آیین دادرسي کیفری  1392قید «مجازاتهدای شخصدي»
را که در بند الف ماد  6قانون آیین دادرسي کیفری  1378ذکر شده بود و باعث ایجاد شائبه عدم اتصال اصل شخصدي
بودن مجازات به جزای نقدی بود را حذف و فوت متهم یا محکوم علیه را در مطلق مجازاتها چه شخصي و چه غیدر
شخصي صراحتاً مؤثر در مقام تشخیص داد .ماده  60قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این خصوص اشعار مديدارد:
«درصورتيکه محکومان به جریمههای نقدی مقرر در این قانون ظدرف بیسدت روز از تداریخ ابدالم حکدم قطعدي بده
پرداخت جریمههای مقرر اقدام ننمایند ،جریمه نقدی از محل وثیقههای سپرده شده یدا فدروش امدوال شناسدایي شدده
محکوم علیه اخذ و مابقي به مالک مسترد ميشود  »...مطابق این گزاره ،چنانچه جهت اجرای مجازات ،اقدام مدؤثری از
سوی محکوم علیه صورت نگیرد ،وثیقه گذار به نیابت از وی به ناچار بدار مجدازات را بده دوش خواهدد کشدید و بدا
اجرایي شدن جزای نقدی از محل فروش وثیقه تودیعي ،محکوم علیه از قلمرو کیفدری رهدایي پیددا ميکندد .بده نظدر
ميرسد باید در قانونگذاری رویکردی اتخاذ گردد که اصل تفرید و ماهیت مجازات به شکل مناسب تری مد نظر قرار
گیرد.
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 -4قاعده التعزیر بما یراه الحاکم (اصل فردی بودن مجازات)
در حقوق کیفری اسالم ،مجازاتها بر حسب نوع جرم ارتکابي به حد ،قصاص ،دیه و تعزیر تقسدیم بنددی شدده
است که این مجازاتها از حیث نحوه تعیین در مرحله دادرسي از دو رویکرد متفاوت تبعیدت ميکندد .مجازاتهدایي
چون حد ،قصاص و دیه با توجه به جایگاه شرعي برای آنها مشخص گردیده ،از قلمرو اختیارات مقام قاضي مبني بر
امکان تغییر کمي و کیفي مجازات خارج بوده و دخل و تصرف قضایي در آنهدا مجداز نميباشدد .در رویکدرد دیگدر،
مجازات تعزیر برخالف سایر مجازاتها به طور کامل تحت اختیار مقام قضایي قرار داشته و هیچگونه تغییر و تحدولي
در ارتباط با نحوه تعیین و اجرای آن منع نميشود که این آزادی عمل ریشه در قاعده فقهي «التعزیر 1بما یدراه الحداکم»
دارد .بر اساس این قاعده که در حقوق کیفری عرفي تحت عنوان اصل فردی کردن مجدازات 2تعریدف ميشدود ،مقدام
قضایي این اختیار را دارد که نوع و میزان مجازات را متناسب با وضعیت/شخصیت مرتکب جرم تعیدین تدا در نهایدت
واکنش عادالنه جهت نیل به اهداف ترسیم شده اتخاذ گردد .مقام قضایي  ...بایدد بدا تحقیدق و ارزیدابي و پدیش بیندي
شرایط اجتماعي در مورد کمیت و کیفیت مجازات ،به نحوی که مصلحت بزهکار و دیگر مردم اقتضدا دارد بدا رعایدت
تناسب بین جرم و مجازات تصمیمي گیری نماید (انصاری.)1385 ،
تفرید مجازاتها ناشي از تحول حقوق کیفری در مسیر توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخصیت اوست (یزدیدان
جعفری« .)1391 ،آنچه مسلم است اینکه فردی ساختن کیفر به طور قطعي هنگامي ایجاد شد که مقرر گشت در حکدم
قاضي بدان اشاره شود؛ یعني قاضي مختار باشد بر اساس ویژگيهای شخص بزهکار کیفر را تشددید کندد یدا تخفیدف
دهد؛ به نحوی که اجرای عدالت ،منصفانه تر بوده و همراه با ترمیم و جبران خسارت باشد» (رنه مارتینژ.)1382 ،
در مرحله نخست (فردی کردن تقنیني) قانون گذار با پیش بیني حداقل و حداکثر یا صرفاً حداکثر مجازات امکدان
انتخاب مجازاتي متناسب با وضعیت جرم و مجرم را فراهم ميسازد .در این مرحله اختیاراتي مانند تخفیف ،تشددید و
تعلیق اجرای مجازات و نیز اعطای آزادی مشروط به قاضي تفویض ميگردد .در دومین مرحله (فردی کدردن قضدایي)
دادگاه با بهرهگیری از اختیارات قانوني خویش متناسب با کیفیات مخففه و مشدده مبادرت به تعیین مجازات مينماید د.
سرانجام در آخرین مرحله (فردی کردن اجرایي) در صورت اقتضاء محکوم از مزایای نهادهدایي چدون تعلیدق اجدرای
مجازات و آزادی مشروط برخوردار خواهد شد .بدینسان تحقق اصل فردی کردن مجدازات در گدرو تددبیر و درایدت
قانونگذار و قاضي است .بيتردید عدم اعتماد مقنن به قاضي و پیش بیني مجازاتهای ثابت که نتیجه آن رفتار برابر با
نابرابرها است زمینه فردی کردن مجازات را به کلي از میان خواهد برد» (آماده.)1389 ،

 -1تعزیر به معنای رد و منع است و بسیاری از معانی دیگر که برای آن تعبیر شده از این معنا نشئت می گیرد ( .انصاری ،همان ،ص )66
 - 2برخی از اساتید در یک معنا از آن به «اصل قضایی بودن مجازات» تعبیر کرده اند ( نوبهار ،1389 ،ص )17
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در حقوق کیفری ایران ،حقوقي سازی قاعده التعزیر بما یراه الحاکم در ماده  18ق.م.ا 1مورد توجه قدرار گرفتده و
جلوههای آن نیز در قالب نهادهایي همچون تخفیف و تبدیل مجازات ،2تشددید مجدازات ،3تعلیدق اجدرای مجدازات،4
تعویددق صدددور حکددم ،5معافیددت از کیفددر 6،مجازاتهددای جددایگزین حددبس ،7آزادی مشددروط ،8نظددام نیمدده آزادی 9و
مجازاتهای تکمیلي 10و تبعي 11نمود پیدا کرده است و در موارد استثنائي با توجه به نوع جرم ارتکابي و اهمیت آثدار
اجتماعي ،اقتصادی و سیاسي که بر جامعه ميگذارد ،اعمال سیاست تفرید از سوی قانونگدذار مندع شدده اسدت 12.در
همین مورد قانونگذار در ماده  71قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشعار داشته« :جزای نقدی مقدرر در ایدن قدانون از
سوی مرجع رسیدگي کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازاتهدای حدبس و شدالق در جدرائم قاچداق کاالهدای
ممنوعه ،حرفهای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نميباشدد ».در ارتبداط بدا قسدمت نخسدت ،مطلدق
انگاری و عدم تفکیک سطح ارتکاب قاچاق بدون توجه به شرایط و اوضاع و احوال و انگیزههای مرتکدب و بده طدور
کلي بي توجهي زمینههای ارتکاب در متناسب سازی مجازات و نفي اختیار مقام قضایي ،در تعدارض جددی بدا قاعدده
فقهي التعزیر بما یراه الحاکم است که در نتیجه آن اصل فردی کردن مجازات نیز موضوعیت خود را از دست ميدهدد.
البته با توجه به اینکه ممنوعیت اتخاذی صرفاً دو نهاد تخفیف و تعلیق را در بر ميگیرد ،اعمال نهادی همچدون تعویدق
صدور حکم در قلمرو بند ج ماده  47ق.م.ا مجاز است؛ امری که حاکي از دوگانگي نظر مقدنن بده موضدوع ميباشدد،
ميتوان آن را گامي مثبت در جهت رعایت قاعده تلقي کرد .بدین ترتیب نگرش جزم گرایانه قانون مبدارزه بدا قاچداق
کاال و ارز در ارتباط با قاعده فقهي التعزیر بما یراه الحاکم و اصل فردی بودن مجازاتها ،بده جهدت تأثیرپدذیری ایدن
قانون از نظریه بازدارندگي که دست یابي به این اهداف بدون رعایت اصول حقوقي را تدرجیح ميدهدد ،مدانع اجدرای
عدالت در حوزه مربوطه خواهد شد.

 - 1ماده  -18تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد ،قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعوووی یووا نقووا مقووررات حکووومتی تعیووین و
اعمال می گردد .نوع ،مقدار ،کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف ،تعلیق ،سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود .دادگاه در صدور حکم تعزیری ،بووا
رعایت مقررات قانونی ،موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف -انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب -شیوه ارتکاب جرم ،گستره نقا وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ -اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت -سوابق و وضعیت فردی ،خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی
 - 2ماده  38ق.م.ا
 - 3مواد  134و  137ق.م.ا
-4ماده  46ق.م.ا
 - 5ماده  40ق.م.ا
-6ماده  39ق.م.ا
-7ماده  64ق.م.ا
 -8ماده  58ق.م.ا
-9ماده  57ق.م.ا
 -10ماده  23ق.م.ا
-11ماده  23ق.م.ا ،ماده  69قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
 -12مواد  74 ،71 ،47ق.م.ا ،تبصره  5ماده  2قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور ،ماده  26آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین
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 -5قاعده عدل و انصاف (اصل تناسب و سنخیت جرم و مجازات)
درباره مفهوم عدل معاني متعددی از جمله موزون و متناسب بودن ،دادن حق به صداحب آن کده مسدتحق اسدت،
تساوی و نفي هرگونه تبعیض و قرار دادن هر امری در جای مناسب آن ذکر شده است (مطهری .)1352 ،جهان هددفي
را دنبال مي کند و نظمي بر آن حاکم است .انسان نیز در این مجموعه منظم قرار گرفته و با آن همگام و سازگار اسدت؛
بنابراین ،هر چه در راستای این نظم طبیعي باشد ،درست و عادالنه است (کاتوزیان.)1379 ،
انصاف در لغت معاني متعددی د ارد که از جمله معاني آن «عدل و داد کردن ،راستي کدردن و میانده روی اسدت»
(عمید .) 1371،همچنین انصاف به معني «نصف کردن ،برابر داشتن و عدالت کردن آمده است» (دهخدا .)1372 ،مفهوم
انصاف متأثر از اندیشههای یوناني راجع به برتری و اهمیت قصد نسبت به صرف الفاظ و نیز اعتقداد بده امدر وجدداني
بوده است« .انصاف به عنوان معیاری که کنار قانون آن را تعدیل یا تکمیل ميکند ،از زمان ارسدطو شدناخته شدده بدود»
(فضائلي.)1389 ،
«یکي از مفاهیم برجسته حقوقي انصاف است .قاعده نرمي اسدت کده در موقعیدت خاصدي بده کدار ميآیدد و از
خشونت قانون ميکاهد» (دهقان .)1392 ،انصاف با عدالت بیگانه نیست ،بلکه عنصر ذاتدي آن اسدت .انصداف ممکدن
است در مبنای حقوق ،منبع حقوق و یا منطق حقوق مورد تجزیه و تحلیل واقدع شدود« .انصداف و عددالت دو مفهدوم
اخالقي هستند که باهم شباهت دارند ولي باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشدتر و انصداف بدا اخدالق پیوندد
نزدیک تر دارد» (کاتوزیان.)1379 ،
در خصوص رابطه عدالت و انصاف ميتوان گفت عدالت یک مفهوم نوعي و همگاني اسدت ولدي انصداف یدک
مفهوم شخصي است؛ عدالت را باید در قانون و انصاف را در وجدان جسدتجو کدرد« .ممکدن اسدت تصدور شدود کده
انصاف فضیلتي برتر از عدالت است و بنابراین نميتواندد جزئدي از عددالت باشدد» (مدالوری )1382 ،امدا در حقیقدت
انصاف نوعي عدالت است که نقش مکمل آن را ایفا ميکند .حقوق پیشرفته و متمددن حقدوقي اسدت کده بدا عددالت،
همگامي بیشتری داشته باشد که البته اجرای عدالت در برخي موارد نیازمند عنصر تقویت کننده دیگری به ندام انصداف
است تا کمال واقعي حاصل شود (دهقان .)1392 ،قوانین و اصولي را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میدل
اجرا نميکنند و برای فرار از آن به انواع حیلهها متوسل ميشوند و در نتیجه تعالي جامعه محقق نميگردد.
در برخي آیات قرآن کریم عدالت و انصاف مورد تأکید قرار گرفته اسدت .خداوندد در آیده  90سدوره نحدل مدي
فرماید« :اِنَّ اهللَ یأمُرُ بِالعد َل و االِحسانِ» 1حضرت علي (ع) در نهج البالغه در خصوص ایدن آیده مدي فرمایدد« :العددل
االنصاف و االحسان التّفضیل» یعني عدل همان انصاف است و احسان همان نیکي کردن (دشتي .)1390 ،در آیات 8 ،7

-1خداوند شما را به عدل و احسان فرمان می دهد.
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و  9سوره مبارکه الرحمن نیز خداوند طغیان در میزان را به منزلده خدروج از عددالت و انصداف برشدمرده اسدت 1.بدا
نگرشي در قرآن کریم مبنای عدالت و انصاف در احکام قرآني به روشني قابل درک است 2امام علدي (ع) مدي فرمایدد:
«اعدل النّاس من انصف من ظلمده» یعني عاد ل ترین مردم کسي است که در حق ستم کننده اش با انصاف عمدل کندد.
(محمدی ری شهری) در حدیثي از امام محمد باقر (ع) نقل شده« :ال عدل کاالنصاف» یعني هیچ عدالتي چون انصداف
نیست (مجلسي .)1362 ،با توجه به جایگاه قرآني و توجهي که در احادیث معصومین (علیهمالسالم) به مفاهیم عدالت
و انصاف ملحوظ شده ،اساساً یکي از مهم ترین قواعد فقهي ،قاعده عدل و انصاف است و در میان فقها از جمله شدهید
اول و ثاني نیز به رسمیت شناخته شده است (اصغری.)1388 ،
قاعده عدل و انصاف را ميتوان معادل اصل تناسب جرم و مجدازات در حقدوق کیفدری بده شدمار آورد کده بد ا
وصف نسبیت در آن عملیاتي گردیده است« .در علم حقوق مفهوم تناسب در رابطه تناسب جرم و مجازات بده اعتبدار
موقعیتهای زماني و مکاني متغیر بوده است؛ بنابراین مفهوم تناسب در درجه اول مفهدومي نسدبي اسدت و بده اعتبدار
فرهنگها و زمانها و مکانهای مختلف دارای مفاهیم متفاوت اسدت» (رحمددل)1389 ،؛ بندابراین حقدوق کیفدری در
راستای تناسب سازی« ،نمي تواند در مقام استقرار عدالت مطلق برآید ،بلکه باید به نسبي بودن عدالت بشری و قدوانین
کیفری که لزوماً انتقالي و نوساني هستند اعتقاد پیدا کند» (آنسل.)1370 ،
تناسب جرم و مجازات در صورتي است که اهداف مجازات و مباني اصدول حداکم بدر مجدازات یعندي عددالت،
انصاف ،کرامت انساني ،آزادی و  ...لحاظ شود .در اینکه مجازات مبدین میدزان تنفدر جامعده از عمدل ارتکدابي اسدت،
تردیدی نیست و از این رو هر قدر که مجازات شدیدتر باشد ميتوان به تنفر بیشتر جامعه نسبت به عمل ارتکدابي پدي
برد .ولي باید به این نکته توجه داشت که آیا همیشه ميتوان بر اساس شدت مجازات به شدت تنفر جامعه و در نتیجه
تناسب پي برد؟ بدیهي است که پاسخ به این سؤال منفي است و نميتوان معتقد بود که شدت مجدازات همیشده مبدین
دیدگاه واقعي جامعه نسبت به جرم است.
قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،بدون توجه به علل قاچاق بده ویدژه قاچداق خدرد کده غالبداً ریشده در
بیکاری دارد نسبت به محکومیني که قادر به پرداخت جزای نقدی نیستند حداکثر  15سال حبس پیش بیني کرده است.
ماده  60قانون مذکور بیان مينماید« :در صورتي که محکومان به جریمههای نقدی مقرر در ایدن قدانون ظدرف بیسدت
روز از تاریخ ابالم حکم قطعي به پرداخت جریمههای مقرر اقدام ننمایند ،جریمه نقدی از محل وثیقدههای سپردهشدده
و یا فروش اموال شناسایيشده محکومٌعلیه أخذ و مابقي به مالک مسترد ميشود و چنانچه اموالي شناسایي نشود و یدا
کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم ،وصول نشود ،جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسدي کیفدری
حسب مورد با دستور قاضي اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضي اجدرای احکدام تعزیدرات حکدومتي کده از بدین
-1آیه  « :7والسما رفعها و وضع المیزان» آیه  « :8اال تطغوا فی المیزان» آیه  « :9واقیموالوزن بالقسط و ال تخسرُ»
 -2آیه  8سوره مبارکه ممتحن ه در خصوص برخورد عادالنه و منصقانه با کفاری که در دین با مسلمانان جنگ نکرده اند – آیه  179سوره بقره با موضوع قصاص که مانع
انتقام های جمعی و نقا عدالت است – آیه  3سوره مبارکه نساء که داللت بر رعایت عدالت در میان زوجات دارد.
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قضات دارای پایه پنج قضائي به روش مندرج در ماده ( )49این قانون انتخاب ميشوند به حبس تبدیل ميشود .درهدر
صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد» .با توجه به اینکه غالب متهمین و محکومین قاچداق
را فروشندگان ،حامالن و توزیع کنندگان کاال تشکیل ميدهد و واردکنندگان که مهمترین نقدش را در ایدن حدوزه ایفدا
ميکنند مورد شناسایي قرار نگرفته والنهایه سود نامشروعي را از این طریق بده دسدت ميآورندد ،بدا برخدورد قضدایي
مواجه نميشوند ،قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ميبایست با تفکیک محکومین و تأثیری کده آندان در
ارتکاب قاچاق داشتهاند همه را به یک دید نمينگریست و حبس  15سال را صرفاً در خصدوص واردکننددگان اصدلي
کاالی قاچاق و نسبت به سایر محکومین از جمله توزیع کنندگان ،حامالن ،عمده فروشان و خرده فروشان کده بده هدر
دلیل قادر به پرداخت جزی نقدی نیستند ،حبس مدرج را با در نظر گرفتن قلمرو ماده  29قدانون مجدازات اسدالمي در
خصوص خرده فروشان ،تقنین مينمود .ماده  29قانون مجازات اسالمي اشعار ميدارد« :هرگاه بازداشت بدل از جدزای
نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حدبس شدروع ميشدود کده از حدداکثر
مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و درهرحال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال
تجاوز کند ».بنابراین ،حکم ماده  60قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز هیچ سدنخیتي بدا ندوع رفتدار ارتکدابي در حدوزه
قاچاق (وارد کردن ،توزیع ،حمل ،فروش عمده ،فروش خرده) ندارد و با یکسان نگری ،اصل تناسب جدرم و مجدازات
را به حاشیه رانده است .شاید این رویکرد از این رو اتخاذ گردیده که مبارزه بدا قاچداق یکدي از شدیوهها و ابزارهدای
تحقق سیاست های رسمي اقتصادی و عدالت توزیعي بوده و بر این پایه ،تمام کشورها قوانین سختي را برای مبارزه بدا
قاچاق تصویب و اجرا ميکنند.
 -6نتیجهگیری
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  1392مهمترین قانون در حوزه حمایت از تولید ملي محسوب ميگردد.
غالباً قانونگذاری های مرتبط با حوزه قاچاق که در راستای اقدامات انجام شده بده منظدور مقابلده بدا پدیدده قاچداق و
حمایت از تولید ملي که نهایتاً ميتواند منجر به اشتغالزایي شده و به عنوان نقطه قوت برنامههای اقتصادی و حمدایتي
دولت تلقي گردد ،با شتاب زدگي و روزمرگي همراه بوده که این موضوع اثرات منفي خود را در سیاست جنایي حداکم
بر قاچاق نیز گذاشته است .رویکردهای سزادهي و فایده گرایي به عنوان پارادایمهدای سیاسدتگذاریهای جندایي ،از
مؤلفههای متفاوتي در مقابله با بزهکاری تبعیت ميکنند که با تعمق در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصدوب 1392
و تأثیراتي که مفاهیم اقتصادی و تجاری در تصویب این قانون داشته ،تجویز پارادایم فایده گرایي و بازدارندگي آشکار
ميگردد .سیاست جنایي فایده گرایانه همواره با انتقاد افرادی روبرو شده که خود را ملدزم بده حفدظ اصدول و قواعدد
دادرسي ميداند؛ چرا که باوران به فایده گرایي ،به دلیل مصالح اجتماعي و اقتصادی رعایت الزامات دادرسي عادالنده و
منصفانه را ضروری نميدانند و از همین رو در غالب قوانیني که تحت تأثیر ایدن رویکدرد تصدویب ميشدوند ،نقدض
اصول حقوقي امری عادی و طبیعي به نظر ميرسد و در واقع ،سیاست «دستیابي بده هددف بده هدر طریقدي» کده در
فلسفه کیفری ریشه در اندیشههای جرمي بنتام فیلسوف انگلیسي و در فلسفه سیاسدي ریشده در اندیشدههای ماکیداولي
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فیلسوف ایتالیایي دارد ،آن را توجیه مينماید .در قانون مذکور ،شاخصترین قواعد فقهي و بنیادیترین اصدول کیفدری
که هر دو ریشه در شرع دارند از جمله قاعده قبح عقاب بالبیدان (اصدل قدانوني بدودن مجدازات) ،قاعدده وزر (اصدل
شخصي بودن مجازات) ،قاعده تعزیر (اصل فردی بدودن مجدازات) و قاعدده عددل و انصداف (اصدل متناسدب بد ودن
مجازات با جرم) ،از سوی قانونگذار نادیده گرفته شده است .برابر اصل  4قانون اساسي کده از آن ميتدوان بده «مدادر
اصل» قانون گذاری در نظام تقنین کشورمان تعبیر کرد ،تمامي قوانیني که به تصویب قوه مقننه ميرسد الزاماً باید مغدایر
با موازین شرعي و اصول قانون اساسي نباشد و برابر اصل  96آن قانون ،هرگونه مغایرتي به تشخیص شدورای نگهبدان
به شکست آن قانون در اخذ تأییدیه خواهد انجامید .قانون مبارزه بدا قاچداق کداال و ارز از معددود قدوانیني اسدت کده
علیرغم آشکار بودن مغایرت آن با موازین شرعي و اصول قانون اساسي و حتي برخالف یکي از فلسفههای حاکمیدت
اسالم در کشور ما که در مقدمه قانون اساسي نیز بدان اشارهشده و اقتصاد را وسیله و نه هدف ميداند ،موفق بده اخدذ
تأییدیه از شورای نگهبان گردیده که بر این اساس ،با توجه به جایگاه نظارتي این شورا ،تأییدد آن محدل تأمدل جددی
ميباشد .با توجه به موارد گفته شده که به طور مستقیم ناقض امنیت حقوقي متهمان پروندههای قاچاق کاال و ارز و بده
طور غیرمستقیم وضعیت مالي و شرایط روحي و رواني بسدتگان آندان را بدا آسدیبهای متعددد حقدوقي ،اجتمداعي و
اقتصادی مواجه مينماید و در نهایت منجر به ورود ضررهای غیرقابلجبران ميگردد .برابدر محتدوای عمدومي «قاعدده
الضرر» که بیان مينماید ضرر در اسالم مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسالم نفيشده ،لذا کلیدت قدانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص قواعد و اصول نقض شده مغایر با قاعده الضرر است .با توجه به مراتب فدوق
پیشنهاد ميشود اوالً :قوه مقننه نسبت به تصویب قانون جدید که قواعد فقهدي و اصدول حقدوقي در آن رعایدت شدده
باشد اقدام و به محتوای قانون اساسي بازگردد ثانیاً :قوه مجریه با توسعه سیاستهای اشدتغالزایي ،ارتکداب قاچداق را
که غالباً ریشه در بیکاری دارد کاهش داده و از طرف دیگر ،بدا محوریدت وزارت امدور اقتصدادی و دارایدي و گمدرک
اقدامات نظارتي مؤثر را جهت به کارگیری ابزارهای الزم جهت شناسایي مبادی قاچاق و بده طدور کلدي پیداده سدازی
سیاستهای پیشگیری وضعي و فني به کار ببندد ثالثاً :با اتخاذ سیاستهای فرهنگي و آموزشي نسب به فرهنگسدازی
خرید کاالی ایراني و عدم استقبال مصرفکنندگان از کاالی قاچداق از طریدق رسدانه ملدي اقددام گدردد رابعداً :ضدمن
جلوگیری از واردات بدي رویده کداال ،بدا اتخداذ سیاسدتهای حمدایتي و تشدویقي از جاندب قدوه مجریده نسدبت بده
تولیدکنندگان ،آنان را به تولید کاالی با کیفیت ایراني سوق داد خامساً :مراجع قضایي رسیدگي کننده به جرائم/تخلفات
قاچاق کاال و ارز اعم از قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتي ،ضمن رعایت قواعد و اصول با اتخاذ رویکرد تسامح
صفر نسبت به وارد کنندگان کاالی قاچاق و توزیع کنندگان عمده و اتخداذ رویکدرد افتراقدي تسداهلي در قبدال خدرده
فروشان که حلقه آخر زنجیره قاچاق ميباشند ،سیاست جنایي قضایي را پیرو سیاست جنایي تقنیني و اجرایدي سدامان
دهند.
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Explaining the effects of diviation from the rules of Criminal
Jurisprudence in Anti_Smuggling goods and currency Act
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Abstract
In our Country according to the principles of 4, 72, and 96 of the constitution, the general
policy in the field of legislation is based on the two principles of non_contradiction and
adaption of all laws with the religious principles. That meantime based on the principle of 96
contradictory acts are doomed to failure by the guardian council and non_ conforming acts for
exclusion of “sense of contradiction” than that usually approved by the same council. Because
of the generality of principle of non_contradiction, the rules of the subject of criminal law also
necessarily follow this principle. principles such as the: Legality of Punishment, personal
liability, the individual autonomy and proportionality of crime in accordance with the rules
criminal jurisprudence, such as obscenity unstated punishment ،principle of burden of sins
(vizr) and rule of justice and (al-tazir beme yarah al-hakim) in the case of litigants has been
legislated in Islamic code. With authorizing the anti_smuggling goods and currency act
influenced by some differentiation and paradigm of deterrence and utilitarianism, the legislator
has disregarded the basic principles of criminal jurisprudence which are infact deviation from
the contradiction rather than non_compliance with the most important constitutional principle
that underlies the political system and with the approval of the law reffered to by the guardian
council has been recognized by that council.
Keywords: criminal jurisprudence, criminal law rule, the principle of non_contradiction,
deterrence, anti_smuggling goods and currency act.
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