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دلیل تأثیرپاییری اا تامر ، غم سابقه دیرینه جزای نقدی ثابت در ایران، تردیدی نیست این مجاااا  باهربه
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قانمن اساسای در واگایاری تیادیل جازای نقادی باه نهادهاای  58شمرای نگهبان درباره لزو  رعایت اصل 
گیار درباره تیادیل جازای نقادی غیرتقنینی را تأمین کند. در این نمشتار، ضمن استخراج روی ردهای قانمن
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ها و تضادهای ایان قامانین و غیرالزامای بامدن تیادیل تمسا  نهادهاای دلیل ابها نهادهای غیرتقنینی ا به
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 مقدمه

به سه صامر   یرانا یت که در نرا  حقمقاس یمال یضمانت اجرا یفری،ک یاا ضمانت اجراها ی ی

 جازای یاان،م یانا در(. 221: 1022شااموم،  ی اممنرری،است )ن یهمصادره امما  و د ی،نقد یجزا

 واریاز دولت خزانه به را دادگاه ح م در مقرر مبوغ کهاین به مح م  اجبار»عبار  است اا  که ینقد

 .است بمده ایران کیفری نرا  در قانمنی هایااا مج جزء دیرباا اا ،(122: 1931 یاتی،)شامب «نماید

، جازای 1920برای مثا ، در نخستین قانمن جزای عا  ایران یینی قانمن مجااا  عماممی مصام  

تیرفه آن امان یینی جنحاه اا جرایم برای سه دسته  11و  12، 3در مماد « غرامت»نقدی با عنمان 

 بارای نامشاخص، مهام، جنحه برای آن مقدار هکبینی شده بمد مهم، جنحه کمچک و خالف، پیش

 قاانمن دربامد.  تمماان پنج تا خالف، در وپنجاه تممان  یقران ال یکاا پنج تممان و  کمچک، جنحه

 ،(19 مااده) «نقادی جازای» به «غرامت» عنمان تغییر باگیار قانمن ،1982 مصم  عمممی مجااا 

 جازای را خالف مجااا  و( 3)ماده  باال به یا ر 8221 اا نقدی جزای را جنحه هایمجااا  اا ی ی

 کرد. تییین( 12)ماده  ریا  8222 تا ریا  222 اا نقدی

 جارایم، ینةام در فمق تقسیما  اسال ، جزایی فقه اا یرویپ به و اسالمی انقال  پیروای اا پس

 ناما ببرحسا هاامجااا  ،1931 مصام  اسالمی مجااا  به راجع قانمن 1 ماده طبق و گردید لغم

 و جار  تمصای  در 11 ماده درشدند و  تقسیم تیزیرا  و دیا  قصاص، حدود، دسته چهار به جر 

 آن مقادار کاهآن بدون شد یمیرف اصوی هایمجااا  اا ی یعنمان به نقدی جزای تیزیری، مجااا 

 ،فقهاا دیادگاه اا تیزیار مفهام  بهبا ات ا  ،1932 مصم  اسالمی مجااا  قانمن در اما. شمد مشخص

در آن  یحتا وشاد  اساتفاده متاداو  اجارای ضمانتعنمان به شالقحبس و  هایمجااا  اا اصمال 

کتا  پنجم  در اما(. 59: 1939 یوی،بمد )اردب حاکم وبیشکم شالق،به  یرانحصار تیز اندیشهدوران، 

 نقادی، جازای و حابس ،1918باادارناده( مصام   یهاو مجااا  یرا تیز) یقانمن مجااا  اسالم

 االجرا است.الا  قانمن این نیز حاضر حا  در کهشد  تیزیری شالق ممارد جایگزین

 یدقاانمن تشاد همچامن خااص کیفاری قمانیناا  بسیاری درفمق،  عا  کیفری ینقمان بر عالوه

 نیروهاای جارایم مجاااا  قاانمن ،1931مصم   یارتشاء و اختالس و کالهبردار ینمجااا  مرت ب

 اا نیاز 1933مصام   پاک همای قانمن و 1955مصم   ایرایانه جرایم قانمن ،1952مصم   مسوح

 استفاده شده است. نقدی جزای

آن همچامن سارعت در  یاایمزا یلدلباه نقادی جزای حاضر حا  درگفت  تمانیمجمما، م در

ت به خزانه دول ینههز یلعد  تحم یر،و متناسب کردن با شد  جر  و تقص یبنددرجه یتاجرا، قابو

 اصاوی هاایمجااا  اا ی ایتنها (، ناه221: 1022شااموم،  ی ممنرری،دولت )ن یدرآمد برا یجادو ا

 اساتفاده آن ااکشامرها  تماا  تقریباا  یفاریک ینقامان دربو ه  است، ایران کیفرینرا   در تیزیری
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 است هامجااا  ترینرایج اا ی یانگوستان  همچمنکشمرها  بیضی در( و 5: 1981 مدرس،) شمدمی

مشهمد است  یشترب ،همچمن حقمق رقابت هاینهام یمجااا  در بیض ین(. رواج ا993: 1935)مهرا، 

در  یفاریک یاروپا... عد  ات ا به ضامانت اجارا یرسا  اخ یستب ی ردرو»که گفته شده است: چنان

 یرا مبناا یانگااررقابات، جر  ینقامان کهیناا کشمرها، با ا یدر برخ یحقمق رقابت بمده است. حت

عنمان نممناه... قاانمن ممرد تمجه قرار گرفات. باه ییاداجر  ید،خمد قرار داده بمد، در اصالحا  جد

مماجاه  یرکیفاریغ ینقاد یمها را باا جاراشارکت یاداصاال  گرد 2222هوند کاه در  یرقابت فیو

 (.282: 1022مقد ،  یوی)وک «نمایدیم

. در نرا  کیفری ایران، جزای نقدی ثابت باه البته جزای نقدی به دو صمر  ثابت و نسبی است

قانمن رسیدگی به تخوفا  رانندگی مصم   1ا تییین مبوغی مشخص )مانند ماده 1است: سه ش ل 

قاانمن رسایدگی باه تخوفاا  راننادگی  21مبوغ )مانند مااده ا تییین حداقل و حداکثر 2(، 1953

 یقانمن مجااا  اساالم 129مانند ماده ) مبوغحداقل  یینتی بدونا تییین حداکثر مبوغ 9(، 1953

1918 .) 

 جار  اا حاصال منفیت با متناسب جریمه تییینا 1: استدو صمر   به نیز نسبی نقدی جزای

 یاینا تی2 ،(1931 یارتشاء و اختالس و کالهبردار ینمجااا  مرت ب یدقانمن تشد یک)مانند ماده 

 (.1952 مسوح نیروهای جرایم جااا م قانمن 9مجر  )مانند ماده  آمدمتناسب با در یمهجر

متیادد و  یام ع کاهینرغم ابه و کیفرها ترینشایع اا ی ی عنمانبه ینقد جزای یرشپی رغمبه

 یاراخ یهادر دهاه ینقاد یاعدا  و حبس، سبب رونق فراوان جزا یهاها نسبت به مجااا مخالفت

 باادارنادگیاسات کاه  ینا ینقد یجزا میایبجموه  اا. است میایبی دچارمجااا   اینشده است، 

 ماالی تماناایی اا کاه حقامقی اشاخاص درباار  یارادا یندارد و ابستگی مجر   یمال یتبه وضی آن،

 ایان در مختو  کشمرهای رو، این اا. است مشهمدتر برخمردارند، حقیقی اشخاص به نسبت باالتری

 نراا  رویاه اا تأسای باا ایاران گیارنمنقا» مثا ، عنمانبه کهچنان اند؛برگزیده را راه ارهایی امینه

 اِعماا  قابل نقدی جزای نممدن برابر چهار تا دو نیز و کردن برابر شش تا سه بردراه فرانسه، کیفری

 در[ و.... ]اسات کرده اتخاذ را ا جرایم سایر و ایرایانه جرایم قبا  در ترتیببه ا حقمقی اشخاص بر

... حقامقی اشخاص جریمه باادارندگی سطح ارتقای برای شدهگرفته خدمت به نمین شیمه انگوستان،

 (.138: 1938 ااده،یبحب یفی،)شر «هاستآن واقیی درآمد اا درصدی کسر

 ماانعمجار   یماال یتمامارد، وضای یاست در بیض مم ناست که  ینا ینقد یجزا یگرد ایراد

مااده  2تبصاره  مثا ، برایمد. اجرا ش یگزینجا یهاالا  باشد مجااا  که طمریبه باشد، آن اجرای

به دادگاه اجااه داده است با تمجه به وضع ماتهم نمجامان  1932مصم   یقانمن مجااا  اسالم 53

 یااماده، به اقامت در مناز   ینا« پ»مندرج در بند  یِنقد یح م به جزا یجاسا (، به 15تا  18)
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اساتثنا دربااره  یانکه ا یهد، در حالدر دو روا آخر هفته ح م د یتدر کانمن اصال  و ترب ینگهدار

 تفااو ، ایان تبیاین در. ندارد وجمد 53ماده « ث»و «  » یمندرج در بندها کمترِ ینقد یجزاها

 چمن، 53 ماده اا «ث» و « » بندهای در مقرر نقدی جزای گیار،قانمن اعتقاد به»: است شده گفته

 ی،کالنتار یدی،)سای «نمامد صاادر ایهفتاه پایان حبس به ح م تماننمی است، خفی  نمعا  پاسخ

1933 :111.) 

نمساانا   یرثابات اسات، تاأث ینقاد یجزا یرکه فق  دامنگ ینقد یاا میضال  جزا یگرد ی ی

 ینقاد یرو، الا  است مقادار جازا ینآن است و اا ا یباادارندگ یجهبر اراش جزا و در نت یاقتصاد

 تاأثیرتحت یساتن یاجبار پام  را مبتنای که ینسب ینقد جزای. اما شمد تیدیلثابت در گیر امان 

ارتشاء و اختالس  ینمجااا  مرت ب یدقانمن تشد یکهمچمن ماده  گیردنمی قرار یاقتصاد نمسانا 

میاد  ماا  مامرد  ینقد یما ، به جزا را عالوه بر حبس و ردّ مح م  فرد که 1931 یو کالهبردار

کاه متضامن  1952مساوح  یروهااین یم  جراقانمن مجااا 9ماده  یاو  کندیمح م  م یکالهبردار

در  اندانارو،  حقمق یانساا  اسات. اا ا یاکاا شش ماه تا  یاو مزا حقمقچهار   یکمجااا  کسر 

کاه گفتاه اناد؛ چنانکرده یتثابت، حما ینقد یدر مقابل جزا ینسب ینقد یمماضع مختو  اا جزا

 ناماهیینآ» 1قابل انتقاد اسات؛ مااده  ینقد یمهجر یینتی ینهدر ام یرانممضع قانمن ا»شده است: 

ممضاما  هااییتارت اا  ممنمع ،«یضادرقابت یهدر رو یمتناسب با عمل ارت اب یمجرا یزانم یینتی

 تاا ریا  میویمن ده اا نقدی جریمة[ را مستمجب 00]اصل  یکو هاییاستس یقانمن اجرا 08ماده 

 حاصال منافع و عایدی براساس نقدی مجااا  تییین لزو  به تمجه با... که داندمی ریا  میویارد یک

اا مناافع حاصال اا جار  را  یبخشا یااگیار درصاد تر آن بمد که قانمنمناسب ،...غیرقانمنی رفتار اا

 (.289: 1022مقد ،  یوی)وک «نممدمی تییین نقدی جریمةعنمان به

راه ااری بارای پرداایم که نراا  کیفاری ایاران چاه در این نمشتار، به بررسی این ممضما می

کار برده است. به ایان منرامر، ضامن تأثیر نمسانا  اقتصادی بر جزای نقدی ثابت بهبرطرف کردن 

(، باه تبیاین مییارهاا و 1)بناد  گیار ایران برای تیدیل جزای نقدی ثابتقانمنمالحره روی ردهای 

 (.2)بند  پرداایممی ایران قمانین درهای تیدیل جزای نقدی ثابت چالش

 

 ثابت نقدی جزای تعدیل برای ایران گذارقانون یکردهایرو .1

 تامر  نارخ کاه ایران همچمن کشمری در ویژهبهگیر امان،  درثابت  ینقد یجزا یللزو  تید رغمبه

ها سا  قمانینی را به تصمیب رساند که برای تغییر جزای نقادی گیار ایران برای دهقانمن 1است، باال

                                                           
 1851، 1933تاا  1913سااله  51در دوره  های ممجمد در پمرتا  بانک مرکزی، متمس  نارخ تامر  سااالنه. طبق داده1

 درصد بمده است.
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گایار اخیار، قانمنگیاری مجدد وجمد نداشت. اما در چناد دهاة یر اا قانمنها، راهی غمندرج در آن

ایران تیدیل جزای نقدی را به نهادهای غیرتقنینی واگیار کرده اسات. ایان روی ارد باه ی ای اا دو 

 مندرج در یک قانمن تمسا  یاک نهاادبینی تیدیل جزای نقدی ا پیش1شیمه ایر اجرا شده است: 

. یرتقنینایغ نهاادنی تیدیل جزای نقدی مندرج در تما  قمانین تمس  یاک بیا پیش2غیرتقنینی، 

 روی ارد مجاددا مامارد ناادر،  یگایار در بیضاقانمن یر،اخ یهامزبمر در دهه ی ردرغم غوبه دو روبه

 دراست.  یدهبرگز را جدید یگیارقانمن طریق ااقانمن  یکدر  مندرج ینقد یجزا تیدیل بینیپیش

 .پرداایمیها مآن یبو میا یاو مزا روی ردها این یینتب به ادامه

 

 گذاریقانون طریق از نقدی جزای تعدیل .1. 1

هدف  با گیاریقانمن امان، گیر در ثابت نقدی جزای اراش حفظ برای ایران گیارقانمن راه ار اولین

 یلدالت که بهاس ینا یمهش ینا یامدهایاا پ ی یبمد.  قانمن یک در مندرج ثابت نقدی جزای اصال 

 متیدد نهادهای مداخوه و گیاریقانمن فرایند بمدن طمالنی گیار،قانمن فراوان مشغوه همچمنمتیدد 

اا  و ماناده یبااق ییارها سا  بدون تغده یثابت، برا ینقد یجزا یحاو قمانینِ بیضی فرایند، این در

 .است شده اایلکامال   یا یافتهکاهش  ها،آن یباادارندگ رو،این

 باه تیادیل واگایاری همانناد تمانادنمی یگایارقانمن یقاا طر ینقد یجزا یلتید ینوجمد ا با

 تصامیب امان با نقدی جزای کردن متناسب باهر صمر ،  دراما  باشد، کارآمد غیرتقنینی، نهادهای

 ینانقام یان. اکند تأمین سا  چند برای حداقلمجااا  را  ینا یاثر باادارندگ تماندمی ید،قانمن جد

 اصاال اا 2 گیشاته، قاانمن در منادرج ینقاد یجزا اصال ا 1کرد:  یمبه دو دسته تقس تمانیرا م

 جهات آن اا قاانمن دساته دو ایان تف یاک. گیشاته قانمن در مندرجحبس  یگزینجا ینقد یجزا

 جازای افزایش اما ،حبس، به نفع بزه ار است یگزینجا نقدی جزای افزایش که است اهمیت دارای

 .است بزه ار ایان به رائم،ج نقدی

 

 قانون در مندرج ینقد یاصالح جزا .1 .1. 1

 مااده تصامیب قاانمن، یاک در منادرج نقدی جزای تیدیل جهت در غالب روی رد قبل، دهةچند  تا

 اا. بامد ینقاد جزایآن  اصال  حاوی قانمنِ یک تصمیب یا ینقد جزای آنهدف اصال   با یاواحده

 یقاانمن مجاااا  عمامم 123قاانمن اصاال  مااده  واحده ماده به تمانیم نخست نما قمانین جموه

 هایبرناماه دایمای اح اا  قاانمن باه تمانمی نیزنما دو   ینجموه قمان اا. کرد اشاره 1982 مصم 

ماده  2مندرج در بند  ینقد یجزا آن، 21ماده « پ» بنداشاره کرد که  1938 مصم  کشمر تمسیه

 .کرد اصال  را 1981 مصم شمر ک یو بان  یقانمن پمل 00
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 قانون در مندرجحبس  یگزینجا ینقد یاصالح جزا .2 .1. 1

جامیاه  یاقتصااد یتتنها در متناسب کردن مجااا  با وضایحبس نه یگزینجا ینقد یجزا اصال 

 هایهزیناه کااهش در رو،ایانها دارد و اا انادان یفاریک یتبر جمی یاساس تأثیر بو ه است،مؤثر 

قاانمن اصاال   91 ماادها 1اشاره کرد:  یربه ممارد ا تمانیم ینقمان ینجموه ا اا. است ثرمؤ عمممی

روا حبس در قانمن مبااراه باا  یکمیاد   ینقد یکه جزا 1913قانمن مباراه با مماد مخدر مصم  

مصم   یمال هاییتمح مم یقانمن نحمه اجرا یک مادها 2 کرد، اصال را  1931مماد مخدر مصم  

 مصام  یماال هااییتمح مم یروا حبس در قانمن نحمه اجارا یکمیاد   ینقد جزای که 1911

 .کرد اصال را  1981

 

 یرتقنینیغ نهاد یک توسط ینقد یجزا تعدیل بینیپیش. 2. 1

 یلبه آن اشااره شاد، تیاد تریشکه پ یگیارقانمن یقاا طر ینقد یجزا یلتمجه به میضال  تید با

راهگشا  تماندیهستند، م یگیارقانمن یطمالن یندو فرا یفا ه فاقد تشرک یرتقنینیغ یتمس  نهادها

 مغاایر گایاری،قانمن اختیاار تفامی  ممنمعیات و مجااا  بمدن قانمنی اصل باراه ار  ینباشد. اما ا

 یقاانمن اساسا 12بامدن مجاااا  در اصال  ی، اصال قاانمن1981 یاا انقاال  اساالم یش. پااست

باه  آن، ماتمم و مشروطیت اساسی قانمن اگرچه. در ضمن، بمدشده شناخته  رسمیتبه یتمشروط

 25 و 21 اصام  اا گیاریقانمن تفمی ن رده بمدند، اما عد   یحتصر یگیارقانمن ی تفم یتممنمع

 شخص به اختیارا  اعطای قانمن تصمیب جریاندر »که چنان بمد، برداشت قابل اساسی قانمن متمم

 تصامیب باه نسابت را خامد اعتراض اینامه طی کاشانی اهللآیت، 22/8/1991 مصم  مصدق آقای

 گایاری،قانمن اختیاار تفمی  که بمد میتقد مزبمر اصل دو به استناد با وی. کرد اعال  قانمنی چنین

 یازن 1981(. پس اا انقال  58: 1931 طمق، آقایی کدخدایی،) «است مشروطه اساسی قانمنخالف 

 و شاد بیاان وضام به ایاران اسالمی ریجمهم یقانمن اساس 93صل بمدن مجااا  در ا یاصل قانمن

 .کرد محدود مشخص، مماردی به را ریگیاقانمن یاراخت ی تفم یقانمن اساس 58اصل 

  بیضایاشااره  مامردکاه  یقانمن اساسا 11اا اصل  یاا برداشت افراط فارغاکنمن رو، هم ینا اا

هیچ مرجیای غیار اا  1اساسی، قانمن در شدهتصریح دممار در جز آن، طبق وگرفته  قرار دانانحقمق

گیاری را به دو دسته انحصاری و تمان قانمن(، می221: 1953 ال،یتگیاری ندارد )مجوس، حق قانمن

گیاری را فق  در ممارد غیرانحصاری، قابال قبام  دانسات. غیرانحصاری تقسیم کرد و تفمی  قانمن

صراحت تصریح کارده و ی که قانمن اساسی به وضع قانمن بهدر ممارد» برای مثا ، گفته شده است:
                                                           

قاانمن اساسای  125شده در اصل بینیقانمن اساسی و ممرد پیش 58. ظاهرا  این ممارد شامل استثنای میکمر در اصل 1

 است.
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تماند مرجع وضاع آن قاانمن یاا قامانین مرجع وضع آن را نیز مجوس دانسته است... تنها مجوس می

تماناد در حادود مقارر در باشد. ]اما[ در سایر ممارد، صالحیت غیرانحصاری است، یینی مجواس می

(. اا ایان رو، فاارغ اا 221: 1953 ال،یتا« )ختیاار نمایاد، تفامی  اقانمن اساسای 195و  58اصم  

و  غیرانحصااری یگیارقانمن امینه در اختیار ی تفم جاادانان دربار  مصادیق مُاختالف نرر  حقمق

 تردیادی ،(3-5: 1955 طامق، آقاایی) باارهیننگهبان در ا یبیضا  متیارض شمرا یرغم نررهابه یزن

 قابال و اسات یگایارقانمن یانحصار یتصالح هایینهاا ام ی ی ،مجااا  ییرتغ و تییینکه  یستن

 یتگاناه صاالح05اا ممارد  ی ی اساسی، قانمن 93 اصلشد  یانکه ب طمرهمان یراا نیست، تفمی 

 طامق، آقاایی کدخادایی،اعال  کارده اسات )« بمدن مجااا  یاصل قانمن»را  یگیارقانمن یانحصار

 اا ی ای و شامدیم محسام اصال  قاانمن  قمانین، در مندرج مجااا  تغییر(. در ضمن، 53: 1931

 نهادهاای به آن واگیاریرو،  یناا ا و( 10: 1955 طمق، آقایی) است تقنینی امر مصادیق ترینواضح

 .است 58 اصل مغایر غیرتقنینی

 یماهجر یازانها و متخو  یینتی یواگیار ممارد، بیضی در نگهبان شمرای اگرچه صمر ، هر در

 متیادد، ممارد در اما(، 10-19: 1955 طمق، آقایی) استکرده  ییدتأ یرتقنینیغ ینهادها به را هاآن

 را ینقد جزای ییرتغ یا و تییین یبرا یرتقنینیغ ینهادها به یاراخت تفمی  ینهام درمصمبه مجوس 

ماامرخ  8155نراار شااماره  در نگهبااان شاامرای مثااا ، باارای. اساات کاارده اعااال  58 اصاال مغااایر

 مجواس، 23/12/1912 مصم  هاشهرداری قانمن 33 ماده به الحاقی 2 تبصره درباره 23/11/1912

 باا مغاایر نممده وایران هیأ  تصمیب به منمط را جریمه میزان تییین که 2 تبصره ذیل: »کرد بیان

ماامرخ  2285/21/13در نراار شااماره  شاامرا ینهمچناا.« شااد شااناخته اساساای قااانمن 58 اصاال

اساتفاده  یحاهال»مجواس دربااره  13/23/1913ماده واحده مصام   2تبصره  درباره 92/23/1913

 متخوفان جریمه میزان تییین، 2 تبصره کهاین به نرر»: کرد بیان ،«یمنیاا کمربند و کاله ا یاجبار

 اجارای و مجاااا  به ح م[، ی]اساس قانمن 93 اصل طبق کهاین و است کرده محم  نامهآیین به را

 قاانمن 58 اصل مطابق کهاین به تمجه با و باشد قانمن ممجببه و صالح دادگاه طریق اا تنها باید آن

 مخال  نیز جهت این اا تبصره این فویا باشدنمی وایران هیأ  به تفمی  قابل گیاریقانمن اساسی،

 .«گردید شناخته اساسی قانمن 58 و 93 اصم 

را باه  ینثابت منادرج در قامان ینقد اهایجز تیدیل پیش،گیار اا چند دهه قانمن ین،وجمد ا با

ممضاما  یاناست. راا ا یدهنگهبان رس یشمرا ییدممارد به تأ ینواگیار کرده و ا یرتقنینیغ ینهادها

 چاارچم  در یرتقنینیغ نهادهایاند و را مشخص کرده یلضماب  تید مزبمر، یناست که قمان یندر ا

 واگایاری همانناد تمانیم را گیارقانمن ی ردرو این. دکنن تیدیل به اقدا  تمانندمی میین مییارهایی

 باه مربامط جزئیا  تما  تییین» که دانست واقییت این بر مبتنی و قمانین اجرایی نامهآیین تدوین
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 یانپارداختن باه ا یا و ثان یستمقدور ن یشهمجوس هم یبرا اوال  اداری، اممر تنریم و قمانین اجرای

 این تأیید در(. 82: 1953 حیاتی،) «داردیتر خمد باا ممهم ی جا  وظامجوس را اا ان ی،جزئ مسائلِ

 باا اماانِ ینادگانکه نما شمدیباعث م یه،در دست ته قمانینِ تیداد رفتن باال» گفت باید نیز روی رد

ب نناد.  یها تمجه کمتارآن یدارند، به محتما یحهال یاهر طر   یبررس یکه برا یمحدود و مشخص

 یادامحدودتر پ یدر امان یقانمن به ش ل کو یک یببه تصم یشتریب یلتما یا یصه،نق یندر جبران ا

 یگایارقانمن ی تفام یدهپد یا شمدیتک تک مماد م یمفصل رو یکه مانع اا بحث و بررس شمدیم

در  یادار یرا باه نهادهاا ینقامان یبتصام یفاهآن، مقانن وظ یکه طا آیدیم یشمراجع پ یربه سا

هار  در(. 05-01: 1931 برجیاان، م اای،) «کنادیواگایار م ییو مصمبا  اجرا هانامهیینآ یبتصم

 پایش در را غیرتقنینای نهادهاای باه نقادی جازای تیدیل تفمی  ی ردرو ایران گیارقانمنصمر ، 

 یکمندرج در  ینقد یجزا یلتید بینیپیشا 1: است داده انجا  قالب دو در را روی رد این و گرفته

تمسا   ینمندرج در تما  قامان ینقد یجزا یلتید بینییشا پ2 غیرتقنینی، هادن یکقانمن تمس  

 .غیرتقنینی نهاد یک

 

 یرتقنینیغ نهاد یکقانون توسط  یکمندرج در  ینقد یجزا تعدیل بینیپیش. 1 .2. 1

 باه. انادکردهواگایار  یرتقنینایغ ینهادها بهدر خمد را  مندرج ینقد هایجزا یلتید قمانین، بیضی

را اتخااذ کارد.  ی ردرو ینا 1952 مصم  کشمر صنفی نرا  قانمن 10 ماده بارنخستین رسدمی نرر

 بار و بااریک ساا  سه هر فصل، این در شدهتییین نقدی هایجریمه میزان: »کندیم یانماده ب ینا

در « .اسات تیادیل قابل وایران هیأ  تأیید و باارگانی واار  پیشنهاد به بنا ساالنه تمر  نرخ اساس

نشاده بامد.  هایماهجر یلباه تیاد یاشد اشاره فمققانمن  یبکه منجر به تصم «یطر  نرا  صنف»

اسات ممضاما فامق  یمجوس، حااک 92/23/1952مشرو  میاکرا  شمر دو  طر  مزبمر در جوسه 

را هار  هایمهجر یلمزبمر، تید یسیمنالبته کم شد؛ اضافه طر  به مجوس اقتصادی کمیسیمن تمس 

باا  یلتیاد مییاارو  کناد مشاخص راآن  مییاار کاهینکرده بامد بادون ا بینییشپ باریکسه سا  

 .شد اضافهبه طر   یندگاننما یشنهادپ

اا 1: کارد اشااره ایاربه ممارد  تمانیاند، مکرده یرویفمق پ ی ردکه اا رو یگرد ینجموه قمان اا

قاانمن  22 ماادهاا 2. 1951 مصام  تمسایه چهاار  برناماه قاانمن اا ممادی اصال  قانمن 50 ماده

« پ» بنادا 0. 1932 مصم  یقانمن اممر گمرک 183 مادها 9. 1953 یبه تخوفا  رانندگ یدگیرس

 .1938 مصم تمسیه کشمر  یهابرنامه یمیقانمن اح ا  دا 21ماده 
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حابس را باه  یگزینجاا ینقاد یجازا یلتید ین،قمان یالا  به ذکر است بیض بند، این پایان در

 تامانمیمثا ،  یفمق هستند. برا ینقمان یهشب یاند که اا نرر ماهمواگیار کرده رتقنینییغ ینهادها

 .کرد اشاره 1911 یمال هاییتمح مم یقانمن نحمه اجرا یک مادهبه تبصره 

 

 یرتقنینیغ نهاد یک توسط قوانین تمام در مندرج نقدی جزای تعدیل بینیپیش. 2 .2. 1

 ینقاد یجازا تیادیلگایار، است کاه قانمن این ،ثابت نقدی جزای تیدیل امینه در روی رد بهترین

 واگیار کند. یرتقنینیغ نهاد یک به ی سان یارهاییو با می ی جا صمر بهرا  ینتما  قمان در مندرج

اا  یبخشا یمقانمن تنرا 35 ماده کرد، یرویپ ی ردرو ینکه اا ا یقانمن یننخست رسدینرر م به

 اسااس بار شامدمی داده اجاااه دولت به: »کندیم یاناست که ب 1952 مصم دولت  یمقررا  مال

 دولتای هایهزینه کاهش همانند عماموی با متناسب و کشمر ریزیبرنامه و مدیریت ساامان پیشنهاد

 باه نسابت بااریک ساا  ساه هار تمر ، نرخ و انسانی نیروی کاهش و اداری ساختار اصال  اا ناشی

 و هاتیرفه جرایم، میزان امینه در مقررا  و قمانین در مندرج مشخص ریالی مبالغ افزایش یا کاهش

 اجتمااعی اقتصاادی، تمسیه هایبرنامه مفاد رعایت با مشابه، عناوین و دولتی حقمق دولتی، خدما 

 .«نماید ابالغ را مراتب و اقدا  ایران اسالمی جمهمری فرهنگی و

مصاام   «دولاات مااالی مقااررا  اا بخشاای تنراایم الیحااه» 12فاامق برگرفتااه اا ماااده  ماااده

بار اسااس  شامدیباه دولات اجاااه داده م»مقرر کارده بامد:  که است یرانوا یأ ه 22/25/1952

 یکشمر و متناساب باا نارخ تامر  کاه تمسا  باناک مرکاز یزیرو برنامه یریتساامان مد یشنهادپ

 مشاخص ریاالی الغمبا اصاال  به نسبت باریکهر سه سا   گردد،یاعال  م یرانا یاسالم یجمهمر

 و دولتای حقامق دولتای، خادما  و هاتیرفاه جارایم، میازان امینه در مقررا  و قمانین در مندرج

 اساالمی جمهامری فرهنگای و اجتمااعی اقتصاادی، تمسیه هایبرنامه مفاد رعایت با مشابه عناوین

 .«نماید ابالغ اجرا جهت را مراتب و اقدا  ایران

اا 1: دارد وجامد مهام تفاو  دو فمقو قانمن مصم   یحهال یانم شمدیکه مالحره م طمرهمان

کااهش »اا نارخ تامر ،  غیار مزبمرمؤثر دانسته بمد، اما قانمن  تیدیل، در را «تمر  نرخ» فق  الیحه

. اسات دانساتهماؤثر  یزرا ن «یانسان یرویو کاهش ن یاا اصال  ساختار ادار یناش یدولت هایینههز

 مرجیای باه مزبامر قاانمن اماا بامد، کارده میرفی مرکزی بانک را تمر  نرخ تییین مرجع الیحه،ا 2

 1.شمدمی داده تمضیح بیدا  تفاو دو  ینا یت. در خصمص اهماست ن رده اشاره مشخص

 1932قانمن مجاااا  اساالمی مصام   25قانمن دیگری که اا روی رد فمق استفاده کرده ماده 

میکمر در این قانمن و ساایر قامانین اا جمواه مجاااا   کویه مبالغ»کرد: است که در ابتدا مقرر می
                                                           

 .1-0-2و  1-1-2. نگاه کنید به بندهای 1
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باه پیشانهاد وایار باار وسیوه بانک مرکزی هر سه ساا  یکشده بهنقدی، به تناسب نرخ تمر  اعال 

االجرا الا  ،شمدکه بید اا آن صادر می دادگستری و تصمیب هیأ  وایران تیدیل و در ممرد اح امی

 «گرددمی

کاه بناا باه « الیحه مجااا  اساالمی )کویاا ، حادود، قصااص، دیاا (»که در جالب تمجه این

و منجار باه تصامیب  هیأ  وایران به تصامیب رساید 22/25/1953پیشنهاد قمه قضاییه در جوسه 

کاه الیحاه قانمن فمق شد به تیدیل جزای نقدی مندرج در قمانین اشاره نشده بمد. با تمجاه باه این

باا  28/23/1955ی مجوس تصمیب شد و مجوس در جوساه میکمر تمس  کمیسیمن قضایی و حقمق

شمد ماده فمق تمس  کمیسیمن مزبمر سا  ممافقت کرد، مشخص می 8اجرای آامایشی آن به مد  

 به الیحه اضافه شد.

ثابات منادرج در  ینقد یجزا یلتید بینییشپ با 1932 یقانمن مجااا  اسالم 25 ماده اگرچه

 یناما ا است، راهگشا ثابت، نقدی جزاهای تیدیل میضلحل  برای یران،وا یأ تمس  ه ینتما  قمان

 :بمد ایر اساسی ابها  دوماده دچار 

 اا رانارخ تامر   یادبا 1932اا  یشمصام  پا ینمندرج در قمان ینقد یجزا یلتید برای آیاا 1

 منقاانابهاا  باا اصاال  مااده فامق در  ین؟ ا1932اا سا   یادر نرر گرفت  قمانین آن تصمیب امان

 یانا باهفامق  مااده ،مزبمر اصالحیه طبق. شد برطرف 1933 مصم  تیزیری حبس مجااا  کاهش

 تماا  ممرد در هاآن تصمیب تاریخ اا قمانین سایر و قانمن این در میکمر مبالغ کویه»صمر  در آمد: 

 هار ،مرکازی باناک وسیوهبه شدهاعال  تمر  نرخ تناسب به نقدی، مجااا  جموه اا تخوفا  و جرائم

 کاه اح اامی ممرد در و تیدیل وایران هیأ  تصمیب و دادگستری وایر پیشنهاد به باریک سا  سه

 .«گرددمی االجراالا  شمد،می صادر آن اا بید

 کاهاین باه تمجه با. است سالهسه هایدوره در تمر  نرخ محاسبه دربارهفمق  ماده یگرد ابها  ا2

 یمخاماه یحآن را تمض بیدا  دارد، وجمد نقدی جزای تیدیل به مربمط قمانین تما  در ظاهرا  ابها  این

 1داد.

 

 گذاریبینی تعدیل جزای نقدی مندرج در یک قانون از طریق قانونپیش .3. 1

که چند سالی است در قمانین متیدد، تیدیل جزای نقدی به نهادهای غیرتقنینای واگایار رغم اینبه

مجددا  چنین تیدیوی را نیاامند تصمیب قاانمن کارد. گیار قانمنشده است، اما حداقل در یک ممرد، 

( درآمادهای حاصال اا %122صاد درصاد )»کند: مقرر می 1933 مصم  پاک یقانمن هما 99ماده 

داری کل کشمر واریاز تاا صارفا  در قالاب بمدجاه سانماتی جهات اجرای این قانمن به حسا  خزانه
                                                           

 .9-1-2. نگاه کنید به بند 1
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های تیدیل میزان جریماه خساار کننده هما هزینه شمد.... لمدهت الی  این قانمن و مقابوه با منابع آ

باار تمسا  سااامان باا هم ااری وارده به محی  ایسات منادرج در ایان قاانمن هار دو ساا  یک

 «رسد.رب  تهیه و در الیحه بمدجه به تصمیب مجوس شمرای اسالمی میهای ذیدستگاه

 29/23/1939مصام   «هاما یاا آلمدگ رییاصال  قانمن نحمه جومگ حهیال»که جالب تمجه این

قاانمن )اعام اا  یانمندرج در ا یالیمبالغ ر یلقانمن فمق شد، تید یبکه منجر به تصم یرانوا یأ ه

مزبامر مقارر  یحاهال 23مااده  یاکتبصاره  ؛واگیار کرده بامد یرانوا یأ و خسار ( را به ه یمهجر

 اسااس بار باریکقانمن هر سه سا   ینادر مماد مختو   یدشدهق یو خسارا  نقد یمجرا: »کردیم

 تیادیل وایاران هیاأ  تمس  ایران اسالمی جمهمری مرکزی بانک سمی اا اعالمی ساالنه تمر  نرخ

 .«گرددمی

نارخ  مییاارمجوس بامد کاه  یییطب منابع و آ  ،یکشاورا منیسیکماا اقدا   ناشیفمق  تغییر

 جوساه در کاه مزبامر منیسایکممبه کارد. تبصاره فامق در مصا حایفرا  یحاهدر ال منادرجتمر  

 ی وارده به محا یهاخسار  یمهجر یزانم یلتید»: کردمی بیان شد، مطر  مجوس 23/21/1933

 یاهته رب یذ یهادستگاه یتمس  ساامان با هم ار باریکقانمن هر دو سا   ینمندرج در ا یستا

 جازای تیدیل یشد، واگیار انیب تریشکه پ طمرهمان «.رسدیم یرانوا یأ ه یبو به تصم شمدیم

اسات و بار  یقانمن اساس 58برخالف اصل  تیدیل، مییار یینبدون تی یرتقنینیغ یبه نهادها ینقد

 الیحاه در بینایپیش به ممکم  فمق یلتید مجوس، رییس پیشنهاد بااساس، در جوسه فمق  ینهم

 نهادهاایتمس   ینقد یجزا تیدیلبمدن  مناسببر  یمبن پیشین یحا . با تمجه به تمضشد بمدجه

 وایاران هیاأ  باه مزبامر تیادیل فامق، ضابطه به تیدیل مییاربجا بمد با افزودن  یاربس غیرتقنینی،

در مااده  ینمندرج در تماا  قامان ینقد یجزا یلتید بینییش. در ضمن، با تمجه به پشدمی واگیار

 یف شمد.طمر کامل حبه تمانستی، ماده فمق م1932 یقانمن مجااا  اسالم 25

 بررسای باه شدیم، آشنا ثابت نقدی جزای تیدیل برای ایرانگیار قانمن ی ردهایکه با رو اکنمن

 .پرداایمیم یلتید ینا هایچالش و مییارها

 

 ایران قوانین در ثابت ینقد یجزا یلتعد یهاو چالش معیارها. 2

 یاربا تمجه به اخت گیرد،یده مثابت را خمد برعه ینقد یجزا یلتید یفهگیار وظکه قانمن یممارد در

 ینقاد یدر جازا ییاریبا در نرر گرفتن تما  جمانب ممضما، هرگمناه تغ تماندیم یگیارعا  قانمن

ثابات تمسا   ینقاد یجزا یلمیضال  تید یلدلطمر که مالحره شد، بهثابت اعما  کند. اما همان

 یدر صامرت یواگایار یاناست. اماا ا نییرتقنیغ یبه نهادها یلتید یگیار، راه ار بهتر واگیارقانمن

و  یهمااهنگ ی،قاانمن اساسا 58بمدن مجااا  و اصل  یاصل قانمن رعایت ضمنقابل قبم  است که 
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 برخامردار کاافی دقات و وضام  اا تیادیل، ضماب  و کند حفظ راکشمر  ییجزا یاستس ی پارچگی

 .باشند

 ایجاز یلتید یاسا مق1: کنیممی یبررس یراا جها  ا را ی شرا ینا یترعا میزانبند،  ینا در

 ی،اغیرتقنینا ادانها تمس  نقدی جزای یلبمدن تید یاالزام ا9 یل،تید یاامان یهاا دوره2 نقدی،

 .ینقد یجزا یلمتضمن تید ینقمان یصا نسخ و تخص8 ی،نقد یجزا یلمؤثر در تید ینهادها ا0

 

 نقدی جزای تعدیل مقیاس . 1. 2

 یباه نهادهاا ینقد جزای ییرو تغ تییین ینگهبان واگیار یشمرا مالحره شد تریشکه پ طمرهمان

 یجازا یلتیاد یمتضمن واگیار یناما قمان است، دانسته اساسی قانمن 58 اصل مغایررا  یرتقنینیغ

 ایان در «یلتید مقیاس»وجمد  ،آن یلکه دل است کرده تأیید را غیرتقنینی یثابت به نهادها ینقد

باا  یلا رابطه تید2 مقیاس،ا نما 1اند اا: عبار  تیدیل مقیاس درباره تمجه. ن ا  قابل است قمانین

 .مقیاسا نحمه محاسبه 9 مقیاس،

 

 مقیاسنوع  .1. 1. 2

 «تیادیل مقیااس»عنمان را باه« نرخ تمر »اصمال   یرانا قمانینشد،  مالحره 1بند  درکه  طمرهمان

 هااییتمح مم یهمچمن قانمن نحمه اجرا ینقمان یناا ا بیضی. اندگرفته نرر در ثابت نقدی جزای

قاانمن  و 1953 یبه تخوفاا  راننادگ یدگیقانمن رس ،1932کشمر  یقانمن نرا  صنف ،1911 یمال

قاانمن  همچمن ینقمان اا یگرد یبیض امااند. صراحتا  به نرخ تمر  اشاره کرده 1932 یمجااا  اسالم

تمسایه کشامر  یهابرناماه یمایانمن اح ا  داق و 1951اا قانمن برنامه چهار  تمسیه  یاصال  مماد

شااخص » کاه 1932 یو قاانمن امامر گمرکا «یکاالها و خدما  مصارف یشاخص بها» که 1938

 تامر  نارخ اعماا  اا حااکی ضامنی طمرباه اناد،گرفته نرر در تیدیل مقیاسعنمان را به «هایمتق

 اسات «تامر  نرخ» همان «صرفیم خدما  و کاالها بهای شاخص ساالنه تغییر درصد» ایرا هستند؛

را مییار « هاشاخص قیمت»که  1932 قانمن اممر گمرکی(. البته اا این جهت، 1: 1953 ،یمیابراه)

گایار، شااخص قیمات تماا  ایرا مشخص نیست منرمر قانمنتیدیل دانسته تاحدودی مبهم است، 

کر است ایان دو شااخص کاالها و خدما  است یا شاخص قیمت کاالها و خدما  مصرفی. الا  به ذ

متفاو  هستند، ایرا در شاخص قیمت کاالها و خدما  مصرفی ا برخالف شاخص قیمت کل کاالها 

کند، یو خدما  ا اراش خرید خانه، امین، سها  و کاالهایی که خانمار برای کسب درآمد استفاده م

گفات،  تامانیم ینرو  قامانبا تمجه به  این، وجمد با(. 5: 1953 ،یمیابراهشمد )در نرر گرفته نمی

 است. یکاالها و خدما  مصرف یشاخص بها ین،قمان یرهمانند سا یزمنرمر قانمن فمق ن
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اند. استفاده کرده یلتید یاسمق عنمانبه نیزاا نرخ تمر   یرغ یاا عمامو ینقمان بیضی ظاهرا  البته

 عاماموی» ،«تامر  نارخ» بار عاالوه ،1952دولات  یاا مقررا  ماال یبخش یممثا ، قانمن تنر یبرا

 بارای نیاز را «انسانی نیروی کاهش و اداری ساختار اصال  اا ناشی دولتی هایهزینه کاهش همانند

گفات ظااهرا  عمامال  یدبا خصمص، این در. است گرفته نرر در قمانین در مندرج ریالی مبالغ تیدیل

 یلتیاد یبو اه فقا  بارا ساتند،ین نقدی جزاهای یلتید یاساا نرخ تمر ، مق یرشده فمق غبردهنا 

 قارار اساتفاده ممردقانمن  ینمیکمر در ا« مشابه ینو عناو یحقمق دولت ی،ها و خدما  دولتتیرفه»

 .گیرندمی

 

 مقیاسبا  یلرابطه تعد .2. 1. 2

اناد، نرر گرفته در تیدیل مقیاسعنمان نرخ تمر  را به ی،نقد یجزا یلتید یحاو قمانینِ اکثر اگرچه

در پاساخ  د؟با نرخ تامر  باشا «برابر» یقا دق یدبا یلتید مقدار یاپرسش قابل طر  است که آ یناما ا

 یمقاانمن تنرا ،1911 یماال هاییتمح مم یقانمن نحمه اجرا جموه اا قمانیناا  بسیاریگفت  یدبا

 ،1951اا قاانمن برناماه چهاار  تمسایه  یقانمن اصاال  ماماد ،1952دولت  یاا مقررا  مال یبخش

باا  یلتیاد« تناساب» اا 1932 یقانمن مجااا  اسالم و 1953 یبه تخوفا  رانندگ یدگین رسقانم

 بیاان کاه 1952کشامر  یقاانمن نراا  صانف همچامن قمانین بیضی البته. اندگفته سخنتمر   نرخ

قاانمن امامر  ،«اسات تیادیل قابال... سااالنه تمر  نرخ اساس بر... نقدی هایجریمه میزان»: کندمی

قاانمن  و «یابادمی تغییار... هاقیمت شاخص اساس بر... هاجریمه»: داردیم مقرر که 1932 یگمرک

 رشاد اسااس بار... منادرج مبواغ»: کنادمی بیاان کاه 1938تمسیه کشمر  یهابرنامه یمیاح ا  دا

 تمر  نرخ با تیدیل «تناسب» اا صراحتبه ،«شمدمی تیدیل... مصرفی خدما  و کاالها بهای شاخص

 .اندتهنگف سخن

تمان گفت تما  قمانین فمق اا نرر میزان دقیق تیدیل، دچار ابها  هستند؛ ایارا، اوال  عباار  می

بر اساس رشد شاخص بهای کاالهاا و »و « هابر اساس شاخص قیمت»، «بر اساس نرخ تمر  ساالنه»

اناد. ثانیاا ، ردهتصریح ن میزان تیدیل با نرخ تمر  « برابری»در سه قانمن اخیر، به « خدما  مصرفی

تیدیل « برابری»در سایر قمانین فمق آمده است نیز لزوما  به مینای تیدیل با نرخ تمر  که « تناسب»

نیست. البته بدیهی است تیدیل به میزانی بیش اا نرخ تمر ، قابل قبم  نیست، ایارا در با نرخ تمر  

گایاری ت و این نما تیدیل، قانمناین صمر ، هیچ محدودیتی برای اِعما  تیدیل وجمد نخماهد داش

باه  یلتیاد رسادیباه نرار م اماا شمد و قابل انجا  تمس  نهادهای غیرتقنینی نیست.محسم  می
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که  شمدمی تقمیت یاستنتاج وقت این. شمدیمحسم  نم ینقمان یننق  ا تمر ، نرخکمتر اا  یزانیم

 1.نیست آورالزا  اصمال  غیرتقنینی نهادهای تمس  تیدیل انجا  باشیم میتقد ینده،آ یحا تمض طبق

 

 نحوة محاسبه مقیاس .3. 1. 2

 هاایدوره در «تامر  نرخ» محاسبه ی،نقد یجزا یلضماب  تید یحاو ی ی اا ن ا  مبهم در قمانینِ

 قیمات شااخص تغییر» و «تمر  نرخ» تییین اصوی عامل کهاین به تمجه با واقع، در. است چندساله

 ییارا درصاد تغ یاانگرب تامر ، نارخ» عباارتی باه و است «امانی دوره» ،«مصرفی خدما  و کاالها

تامر   نارخ محاسبهنحمه  ،(21: 1930ااده، )امان« است ینمی یدوره امان یکدر  هایمتشاخص ق

 یجازا یلتیاد یچندسااله بارا یدوره امان یک( در یکاالها و خدما  مصرف یمتشاخص ق ییر)تغ

 ی ی یاسا  ) ین( در آخرهایمتشاخص ق ییرا نرخ تمر  )تغ1: است تصمر قابل ش لبه چند  ی،نقد

اا 9 ی،( در دوره اماانهایمتشاخص ق ییرساالنه نرخ تمر  )تغ یانگینا م2 ی،( دوره امانیهااا سا 

 هاایقیمت شااخص تغییاراا 0 امانی، دوره در( هایمتشاخص ق ییر)تغ ساالنهتمر   یهاجمع نرخ

 .نامید «تجمّیی تمر  نرخ» را آن تمانمی که دوره ابتدای به نسبت دوره انتهای

 خماهد متفاو  چندساله، یامان دوره یکدر  یلتید یزانفمق، م یمهاا چهار ش یکانتخا  هر  با

 قرار اگر مثا ، برای. شد خماهد بیشتر بسیار دوره، چند در اِعما  اا بید هاتفاو  این ضمن، در بمد؛

 یانا 53مااده « ث»منادرج در بناد  ینقاد ی، جزا1932 اسالمی مجااا  قانمن 25 ماده طبق بمد

 یاصال  شمد، با تمجه به جدو  نرخ تمر  و شااخص بهاا 1938( در سا  یا ر 152225222قانمن )

چهارگاناه فامق  یهافمق طبق روش یجزا ی،شده تمس  بانک مرکزاعال  یکاالها و خدما  مصرف

 :شدمی تبدیل ایر هایجریمهبه 
 مرکزی بانک تمس  شدهاعال  تمر  نرخ

 تمر  نرخ یمصرف خدما  و کاالها یبها شاخص سا 

1930 32 1153 

1939 52 1853 

1932 125313 9051 

 

 ساا  در اصاال  اا پاس( ریا  152225222) اسالمی مجااا  قانمن 53 ماده «ث» بند نقدی جزای

1938 

                                                           
 .9-2. نگاه کنید به بند 1
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 نارخ اعما  با

 1932 تمر 

 نارخ اعما  با

 1939 تمر 

 نارخ ما اع با

 1930 تمر 

 متمسا  اعما  با

 سا  سه تمر  نرخ

 جماع اعماا  با

 سااه تاامر  ناارخ

 سا 

 تاامر  ناارخ اعمااا  بااا

 سا  سه یتجمی

1،901،222 1،183،222 1،113،222 1،221،999 1،322،222 1،102،091 

 

 فمق شیمه چهار اا ی یاا  یمیاستفاده دا یانگرب نیز ینقد یجزا یلدر تید یرانوا هیأ  رویة

 با 13/22/1959ها ممرخ 28881/ 1302شماره  یبنامهتصم در یرانوا یأ مثا ، ه ی. برایستن

منادرج در  هاییمهاکثر جر ،1952دولت  یاا مقررا  مال یبخش یمقانمن تنر 35استناد به ماده 

داد یینی تقریبا  برابر با  افزایش درصد 022 را 1910 مصم هما  یاا آلمدگ یریقانمن نحمه جومگ

 هیأ است که  یدر حال درصد بمد. این 010که  1952تا  1910دوره امانی « نرخ تمر  تجمیی»

 یراننادگ هایجریماه ،21/12/1930ها مامرخ 82935/ 191885شماره  یبنامهدر تصم یرانوا

 یسایمنعضام کم یوارا 25/25/1932ک ممرخ 03105/ 133092شماره  یبنامهدر تصم مندرج

 راننادگی تخوفاا  باه رسایدگی قاانمن 22را با ات اء به مااده  یکرونو دولت ال ت یاممر اجتماع

دوره اماانی « هاای تامر جماع نرخ»داد یینی تقریبا  برابار باا  افزایش درصد 122بیضا   ،1953

 درصد بمد. 122که  1939تا  1932

  هیاأتنها رویة هیأ  وایران در این امینه ثبا  نادارد، بو اه دیادگاه که نهجالب تمجه این

-1239عمممی دیمان عدالت اداری نیز با نرر هیأ  وایران، سااگار نیست. این هیأ  در دادنامه 

های راننادگی را الیکر هیأ  وایران درباره تیدیل جریمه، مصمبه فمق11/12/1930ممرخ  1230

 ( را قابل اعما  دانست.1939ابطا  کرد و نرخ تمر  آخرین سا  دوره امانی فمق )سا  

 دستیابی و نقدی جزای تیدیل متضمن قمانین اجرای در غیرتقنینی نهادهای عمو رد بررسی

 یاامنادن چندسااله، هاایدوره در تامر  نرخ محاسبه نحمه امینه در قمانین این درست تفسیر به

 باه تامانمی. اماا یساتنمشتار فرصت پارداختن باه آن ن ینو مفصل است که در ا یقدق یبررس

 35تنها ماتن مااده مثا ، ناه برای. یستابها ، مبرا ن یناا ا یرانا قمانین اا یکهیچ گفت اختصار

ماده  ،1952 کشمر صنفی نرا  قانمن 10ماده  ،1952دولت  یاا مقررا  مال یبخش یمقانمن تنر

به تخوفا   یدگیقانمن رس 22ماده  ،1951 تمسیه چهار  برنامه قانمن اا ممادی اصال  قانمن 50

و  1932 یقاانمن مجاااا  اساالم 25ماده  ،1932 یقانمن اممر گمرک 183ه ماد ،1953 یرانندگ

 باه نمشاتار ایان در کاه 1938تمسایه کشامر  یهابرنامه یمیقانمن اح ا  دا 21ماده « پ»بند 

 اساالمی شامرای مجوس میاکرا  در بو ه اند،ن رده روشن را ممضما این پرداختیم، هاآن تشریح

، 23/21/1953، 92/23/1952، 23/12/1952 جوساااا  در فااامق ماااماد تصااامیب اماااان در
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 یبحث گمنههیچ نیز 13/21/1938و  23/23/1932، 91/21/1932، 29/29/1953، 28/23/1955

 .است نشده انجا  خصمص یندر ا

 99ماده  و 1911 یمال هاییتمح مم یقانمن نحمه اجرا یکتبصره ماده  یبتصم یندفرا البته

 مامارد ایان تمضیح در. است تجمیی تمر  نرخ اعما  مؤید ضمنی طمربه 1933 پاک همای قانمن

 :گفت باید

 یکمیاد   ینقد یجزا تیدیل یامان دورهقانمن نخست فمق،  یکتبصره ماده  کهینرغم ابه ا

 یقاانمن نحامه اجارا 1طار  اصاال  مااده »اماا  ،در نرر گرفتاه اسات «سا  سه»روا حبس را 

فامق را باه  یلقانمن فامق شاد، تیاد یبکه منجر به تصم« آن یهاو تبصره یمال هاییتمح مم

 طر ، در شدهبینیپیش صمر رو، اگر تبصره فمق به ینکرده بمد. اا ا بینییشپ «ساالنه»صمر  

 .شدمی تجمیی تمر  نرخاعما   میاد چندساله  یهادر دوره مزبمر تیدیل بمد، رسیده یبتصم به

 اسات، گرفته نرر در باریک سا  دو را نقدی جزای یلتید فمق، دو  قانمن 99 ماده اگرچه ا

مجواس،  23/21/1933مایاکرا  جوساه  درمزبامر  مااده ممافاق و مخال  نمایندگان سخنان اما

 یو ناه باه میناا بامد قانمن یاجرا یلمنرمر تسهبه باریکدو سا   یلاست که تید یناا ا حاکی

 سا . یکبا نرخ تمر   نهدو ساال یلاعما  تید

 ینقاد یجازا یلتیاد یشانهاددهندهعنمان مرجاع پباه یمن، برداشت واار  دادگسترض در

، اِعماا  نارخ تامر  1932 یقاانمن مجاااا  اساالم 25در چارچم  ماده  ینمندرج در تما  قمان

آمده است: با لحاظ  ینهام یندر ا دادگستری وایر 21/29/1933 ممرخ پیشنهاد دراست.  یتجمی

قاانمن مربمطاه تاا  یباا سا  تصام ینقد یجزا یلتید ی،اا  اسالمقانمن مجا 25صراحت ماده 

 همانناد اقادا  نحام محاسابه شاده اسات.  تمر  نرخ مبنای بر و[ جاری]سا   آن محاسبه  سا

 :اا است عبار  که باشدمی مهریه محاسبه

 تیدیال اماان در خدماا  و کاال بهاای شااخاص  × یقبو ینقد یجزا = ینقد یجزا یدجد نرخ

 قانمن تصمیب سا  در خدما  و کاال بهای شاخص         

 

 یلتعد زمانی هایدوره. 2. 2

 نقادی جازای هاا،دوره ایان طم  در که هستند یتاهم یزاا آن جهت حا یلتید یامان هایدوره

 یاراش جازا ند،باشا تریهاا طامالندوره یانهرچه ا رو، این اا و کندنمی تغییر قانمن در مندرج

 شاد مالحراه کاه طمرهماان. یابادمی کاهش بیشترها دوره ینآن در طم  ا یدارندگو باا ینقد
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رو،  یاناناد و اا امقارر کرده بااریک ساا  سه را نقدی جزای تیدیل ایهاصمال  دوره یرانا قمانین

 .یابدیکاهش م ساله،سه هایدوره این طم  در ینقد جزایاراش 

 یاا آشافتگ حااکی نقدی، جزای تیدیل مسئم  ینهادها عمو ردممضما فمق،  یتاهم رغمبه

 سررسایدهای در تقریبا ممارد  ینهادها در بیض یناست. اگرچه ا یلتید یامان یهادوره یتدر رعا

 تیدیل هایدوره یتممارد خمد را موز  به رعا یبیض در اما اند،کرده تیدیل به اقدا  شده،مشخص

 یبه تخوفا  رانندگ یدگیقانمن رس 21لت بر اساس ماده دو کهینرغم امثا ، به یاند. براندانسته

 25/25/1932 ممرخ ک03105 /133092 شماره تصمیبنامه طیرا  یرانندگ هاییمهجر ،1953

 را قانمن این در مندرج هایجریمه تیدیل مزبمر، قانمن 22 ماده کهاین رغمبهرساند و  یبتصم به

 هایفاصاوه اِعماا  با هایمهجر ینعمال  تا کنمن، ا اما است، کرده بینیپیش سالهسه هایدوره در

 شاماره و 21/12/1930 ممرخ ها82935 /191885 شماره هایتصمیبنامه طی چهارساله تقریبا 

 .اندشده اصال  23/21/1933 ممرخ ها81032 /332

 

 الزامی بودن تعدیل جزای نقدی توسط نهاد غیرتقنینی. 3. 2

تامان باا میدیل جزای نقدی واگیارشاده باه نهادهاای غیرتقنینای، آور بمدن تیدر خصمص الزا 

ها حاکی اا اختیااری بامدن تیادیل و بیضای حااکی اا استناد به سیاق قمانین گفت بیضی اا آن

قاانمن تنرایم در « شامد...به دولت اجاااه داده می»الزامی بمدن آن هستند. برای مثا ، عبارا  

قاانمن در « های نقدی...، قابل تیادیل اساتمیزان جریمه»، 1952 بخشی اا مقررا  مالی دولت

قانمن رسیدگی باه در « های نقدی...، قابل تیدیل استمیزان جریمه»و  1952 نرا  صنفی کشمر

مبوغ مایکمر » عبارا . در مقابل، هستند تیدیل بمدن اختیاری اا حاکی ،1953تخوفا  رانندگی 

 یمبالغ جزا» ،1911 یمال هاییتمح مم ینمن نحمه اجرادر قا «گرددی... میلماده... تید یندر ا

اا قانمن برنامه چهار  تمسیه  یدر قانمن اصال  مماد «شمدیم یلفصل... تید ینمندرج در ا ینقد

 یانمباالغ مایکمر در ا یاهکو» ،1932 یدر قانمن اممر گمرک «یابدیم ییر... تغهایمهجر» ،1951

مبواغ منادرج...، »و  1932 یدر قانمن مجاااا  اساالم «گرددیم... یل... تیدینقمان یرقانمن و سا

 بامدن الزامای اا حااکی ،1938تمسیه کشامر  یهابرنامه یمیدر قانمن اح ا  دا «شمدیم یلتید

 .هستند تیدیل

 یاا سهم قاانمن یرا ناش یزتما ینا یدتفاو  فمق وجمد ندارد، با یبرا یویچمن دل ین،وجمد ا با

 یادرا با یرتقنینایغ یتمسا  نهادهاا ینقاد یجازا یلرو، تید ینت و اا ادانس یضی  نگارش یا

 داناانحقمق یطمر کاه بیضاهمان یرادانست، ا یاریاخت ی،گیارقانمن ی همانند تما  ممارد تفم

 الاازا  مینااای بااه کنااد، تفاامی  را ماامارد اا برخاای تماناادمی مجوااس کااهاین» اندداشااته ابااراا
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 مصامبا  ایان اا عمال  مجوس سیاسی هاینرار  دلیلبه دولت ،حا  این با. نیست شمندهتفمی 

 یگایارقانمن ی به قبم  مامارد تفام یمح ، دولت الزام حقمقیِ نرر اا اما کرد، خماهد تبییت

 قاانمنی وظیفاه ناه و بامد خماهد دولت دیدمجوس، در چارچم  صال  ینیندارد و اقدا  به جانش

 را ینقامان ییاجرا نامهیینآ ینالزا  دولت به تدو بتمان شاید البته(. 229-222: 1953 یال،)ت «آن

 تهیاه داناان،حقمق  یبیضا گفتاهباه  هرچناد( 229: 1953 یال،)تا دانسات فمق قاعده استثنای

گیار، پس اا ذکار اگر قانمن»طمری که نباشد؛ به آورالزا  است مم ن نیز قمانین اجرایی نامهآیین

ناماه یا بیان تفصایل قاانمن مامرد نرار نمایاد، تصامیب ایان آیینکویا ، دولت را مأممر ت میل 

 ن،یپارو« )صامر ، اختیااری اساتاجرایی، جنبه اجباری و ت ویفی خماهد داشات و در غیار این

 (.31: 1930 ،پتفت

که هیأ  وایران ای است بر اینرویه دولت در تیدیل جزای نقدی مندرج در قمانین نیز قرینه

هایی کند؛ ایرا هیأ  وایاران در بسایاری اا مامارد، بارای ماد ی توقی میاین تیدیل را اختیار

تامان باه شده در قمانین ن رده است. برای مثاا ، میبینیهای پیشتیدیلاقدا  به نسبتا  طمالنی 

 ممارد ایر اشاره کرد:

 جزاهای تیدیل ام ان ،1952قانمن تنریم بخشی اا مقررا  مالی دولت  35که ماده اینرغما به1

 ینقاد یکرده است، جزاهاا بینییشساله پسه یهارا در دوره ینثابت مندرج در تما  قمان ینقد

قانمن تمس  قاانمن  ینامان نسخ ا تا 1910هما  یاا آلمدگ یریثابت مندرج در قانمن نحمه جومگ

 ماامرخ هااا28881 /1302 شاماره تصاامیبنامه طای باااریک، فقاا  1933پاااک در ساا   یهاما

 اصال  شد. 13/22/1959

، ام ان تیدیل 1951 قانمن اصال  ممادی اا قانمن برنامه چهار  تمسیه 50که ماده رغم اینا به2

بینی کرده است، ساله پیشهای سهجزاهای نقدی ثابت مندرج در فصل نهم این قانمن را در دوره

 شاماره نامهتصامیب طایباار جزاهای نقدی مندرج در فصل نهم قانمن مزبمر تاا کنامن فقا  یک

 اصال  شد. 15/25/1935 ممرخ ها83939 /122130

، ام ان تیدیل جزاهای نقدی ثابت مندرج 1932مجااا  اسالمی قانمن  25که ماده اینرغما به9

(، 1022بینی کرده است، اما تا کنمن )ابتادای ساا  ساله پیشهای سهدر تما  قمانین را در دوره

 ماده فمق به تصمیب دولت نرسیده است. ای با استناد بههیچ تصمیبنامه

در پایان، الا  به ذکر است اختیاری بمدن تیدیل جزای نقدی تمسا  نهادهاای غیرتقنینای، 

شامد، ایارا هادف ممجب ااید شدن قمانین متضمن واگیاری تیدیل به نهادهای غیرتقنینای نمی

ست و امیناه دساتیابی باه اصوی قمانین مزبمر تسهیل و تسریع فرایند تیدیل جزای نقدی ثابت ا

این هدف در چارچم  این قمانین فراهم شده است. به عبار  دیگر، با تمجه به تمضیحا  پیشین 
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 کننادهگیاری به نهادهای غیرتقنینی، قامانین مزبامر، فقا  تیییندرباره ممنمعیت تفمی  قانمن

 ها،تیادیل میاان نیاماا فاصاوه کمترین که طمریبه هستند یرتقنینیغ ینهادها یارمحدوده اخت

مقارر در قاانمن  یلتید یاسبرابر با مق یل،تید یزانمقرر در قانمن، و حداکثر م یبرابر با دوره امان

 اا فاارغ ایارا شامند،نمی نقادی جزای تیدیل در اختال  ممجب فمق قمانین یگر،باشد. اا طرف د

 باه اقادا  رأساا  تماندیم همچنان مجوس یرتقنینی،غ یتمس  نهادها یلتید اِعما  عد  یا اِعما 

 .کند قمانین در مندرج ثابت نقدی جزای اصال 

 

 نقدی جزای تعدیل در مؤثر نهادهای. 4. 2

 نهااادااا 2 تاامر ، ناارخ کنناادهتییین نهااادااا 1: هسااتند دسااته سااه تیاادیل، باار مااؤثر نهادهااای

 .تیدیل کنندهتصمیب نهادا 9 تیدیل، پیشنهاددهنده

 

 تورم نرخ کنندهتعیین نهاد. 1. 4. 2

 رو، ایان اا اند،دانساته تیادیل مقیااس را تمر  نرخ اصمال  ایران قمانین شد مالحره که طمرهمان

 «اسات مرکازی باناک تامر ، نارخ اعال  و محاسبه مرجع جهانی، استانداردهای اساس بر» چمن

 یاینتی یبرا یتدارنهاد صالح یران،ا یاست بانک مرکز ییی(، طب003: 1938نمربخش،  ،)شاهچرا

اا قانمن برنامه چهار   یاا جموه قانمن اصال  مماد ینقمان یاساس، بیض یننرخ تمر  باشد. بر هم

 یمایو قاانمن اح اا  دا 1932 یقانمن مجااا  اساالم ،1932 یقانمن اممر گمرک ،1951تمسیه 

 .اندکرده تصریح مرکزی بانک تمس  تمر  نرخ تییین به ،1938تمسیه کشمر  یهابرنامه

 یبخش یمقانمن تنر ،1911 یمال هاییتمح مم یهمچمن قانمن نحمه اجرا ینقمان ییضب اما

باه تخوفاا   یدگیقاانمن رسا و 1952کشامر  یقانمن نراا  صانف ،1952دولت  یاا مقررا  مال

 ممجاب تمانادمی ممضاما ایان کاه اندنبرده نا  تمر  نرخ تییین مسئم  نهاد اا ،1953 یرانندگ

 اقتصادی آمارهای تهیه مسئملیت رسما  آمار مرکز و مرکزی بانک ایران، در ایرا شمد؛ نرر اختالف

 آمارهاا ایان تهیاه باه اقادا  پژوهشی مراکز بیضی همچنین و دارند برعهده را تمر  نرخ جموه اا

 در. باشاد متفااو  اسات مم ن فمق، نهادهای تمس  شدهاعال  تمر  نرخ است بدیهی و کنندمی

 اعاال  و تهیه رسمی مرجع ایران، اسالمی جمهمری مرکزی بانک»: است شده گفته خصمص این

 منااطق تف یاک به را شاخص این نیز ایران آمار مرکز اما است، ایران شهری مناطق در تمر  نرخ

 ....کندمی تهیه روستایی و شهری
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 1الساپیرس فرمام  اا مصارفی خادما  و کاالهاا بهاای شاخص محاسبه برای... مرکز دو هر

هاایی در انتخاا  خانمارهاای نممناه و اقاال  مامرد کنند. این دو مرکز هرچند تفاو می استفاده

ها در چگمنگی تهیه قیمت نسبی کاال و خادما  مامرد ترین تفاو  آنگیری دارند، اما مهمقیمت

 استفاده در فرمم  السپیرس است....

شمد ده است که یادآوری میالبته در مماردی نرخ تمر  تمس  برخی مراکز دیگر... نیز اعال  ش

های مجوس شمرای اسالمی های پژوهشی کشمر اا جموه مرکز پژوهشاعدادی که تمس  ساامان

های اقتصادی خاص و مامرد نرار آن شمد بر پایه مد تحت عنمان نرخ تمر  محاسبه و اعال  می

ری اساالمی مراکز تهیه شده است و... با روش محاسبه شاخص تمر  که در بانک مرکازی جمهام

المووی آمار... های بینایران و مرکز آمار ایران بر اساس روش استاندارد عومی و ممرد تأیید ساامان

 (.3-5: 1953 ،یمیابراه« )شمد، تفاو  ماهمی داردتهیه می

شده تمس  دو نهاد رسامی فامق، در بیضای الا  به ذکر است عالوه بر تفاو  نرخ تمر  اعال 

درباره صالحیت اعال  نرخ تمر  نیز اختالف نرر پیش آمده است. بارای مثاا ، ممارد میان آن دو 

اعال  کرد تا اطالا ثانمی اا انتشار نرخ تامر  خامدداری  1931ماه امانی که بانک مرکزی در دی

بیان مرکز آمار ایران شده تمس  اعال نرخ تمر  با را کاهش اختالف  کرد و دلیل این اقدا  خماهد

آمارها  ینو انتشار ا یدحق تمل ،خبر یکضمن انتشار  ،آمار یعال یشمرا یتخصص منیسیکم؛ کرد

گفات:  یامصاحبه یط یبانک مرکز یاداره آمار اقتصاد یرداد. در مقابل، مد یرانرا به مرکز آمار ا

 یااهایبه ن ییو انتشار آمار و پاسخگم یدتمل ینهخمد در ام یقانمن یهابانک با قم  به فیالیت ینا

 (.13/12/1931تابناک،  یتجامیه ادامه خماهد داد )وبسا
 

 تعدیل پیشنهاددهنده نهاد. 2. 4. 2

مثاا :  یاند؛ بارادر نرر گرفته ینقد یجزا یلتید یشنهادپ یمتفاو  برا یینهادها ایران، قمانین

و  یریتسااامان ماد» ،1911 یماال هااییتمح مم یدر قاانمن نحامه اجارا «یدادگستر یروا»

در  «یواار  باارگاان» ،1952دولات  یاا مقررا  مال یبخش یمدر قانمن تنر« کشمر یزیربرنامه

اا قانمن برناماه چهاار   یدر قانمن اصال  مماد «رقابت یشمرا» ،1952کشمر  یقانمن نرا  صنف

در قاانمن  «یکشامر و راه و ترابار ی،دادگساتر یهاو واارتخاناه یانترام یروین» ،1951تمسیه 

 یدر قاانمن امامر گمرکا «یایو دارا یواار  اممر اقتصااد» ،1953 یوفا  رانندگبه تخ یدگیرس

                                                           
1. Laspeyres 
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در قاانمن اح اا   «یبانک مرکاز»و  1932 یدر قانمن مجااا  اسالم «یدادگستر یروا» ،1932

 .1938تمسیه کشمر  یهابرنامه یمیدا

ممضاما برحساب  ینقاد یجزا یلتید یشنهاددهندهنهاد پ یینگیار در تیابت ار قانمن اگرچه

 پایش بندهای در که مزبمر ینمتیدد ممجمد در قمان یهااست، اما با تمجه به ابها  یقانمن، منطق

 باه اسات، ی ساان هااآن بنیاد که را قمانینی فمق، نهادهای که دارد وجمد ام ان این شد، مطر 

 .کنند اجرا و تفسیر گمناگمن هایشیمه

 

 تعدیل کنندهتصویب نهاد. 3. 4. 2

 نمشتار این در که قمانینی تما  جموه اا ثابت، نقدی جزای تیدیل با مرتب  قمانین تما  رد ظاهرا 

 1.اسات( یارانوا یاأ )ه دولات نقدی، جزای تیدیل کنندهتصمیب نهاد گرفت، قرار بررسی ممرد

تمان باا هادف واگیاری تصمیب تیدیل جزای نقدی مندرج در تما  قمانین به هیأ  وایران را می

اهنگی در تیدیل جزای نقدی مندرج در قامانین مختوا  در راساتای سیاسات کیفاری ایجاد هم

 رود.شمار میکالن کشمر ارایابی کرد و این نقطه قم  این قمانین به

 

 نسخ و تخصیص قوانین متضمن تعدیل جزای نقدی. 5. 2

 تر مالحره شد قمانین متضمن تیادیل جازای نقادی ثابات اا بیضای جهاا طمر که پیشهمان

متفاو  هستند. البته وجمد تفاو  میان قمانین خاص این حماه ا یینی قامانینی کاه هار کادا ، 

قانمن نرا  صنفی  10همچمن ماده اند )بینی کردهتیدیل جزای نقدی را در قانمنی مشخص پیش

( ا دچاار ایاراد 1951قانمن اصال  ممادی اا قانمن برنامه چهار  تمسیه  50و ماده  1952کشمر 

باشد. همچنین تفاو  میان قانمن عا  قدیم و و هر قانمن در حماه ممضمعی خمد حاکم می نیست

دولات  یاا مقاررا  ماال یبخشا یمقانمن تنر 35ماده قانمن خاص جدید در این حماه )همچمن 

 کشامر صانفی نراا  قاانمن 10و مااده  ینمندرج در تما  قامان ینقد جزاهای تیدیل که 1952

 دچاار( انادکرده واگیا وایران هیأ  به را قانمن همینمندرج در  ینقد یجزاها یلتید که 1952

 تمجه با اما. نیست تردید جدید، خاص قانمن تمس  قدیم عا  قانمن تخصیص در ایرا نیست، ایراد

: 1953 کاتمایان،) جدید عا  قانمن تمس  قدیم خاص قانمن نسخ ام ان درباره ان نرر اختالف به

 مثا ، عنمانبه. کردمی ت وی  تییین وضییت، این وقما امان در گیارقانمن بمد الا  ،(110-118

                                                           
، تیدیل جزای نقدی جایگزین حابس باه رئایس قامه قضااییه 1911 های مالیقانمن نحمه اجرای مح ممیت. فق  در 1

 واگیار شده بمد.
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 تیادیل قاانمن، ایان چراکه داد، روی 1932 اسالمی مجااا  قانمن تصمیب امان در وضییت این

 قانمن، این آیا کرد،می مشخص باید و است کرده بینیپیش را قمانین تما  در مندرج نقدی جزای

 نه؟ یا است کرده نسخ بمدند رسیده تصمیب به آن اا پیش که را حماه ینا خاص قمانین تما 

 کاهاین رغمباه مثاا ، بارای. است فمق پرسش پاسخ بمدن منفی اا حاکی وایران هیأ  رویه

 قامانین، تماا  در منادرج نقادی جازای تیدیل ،1932 اسالمی مجااا  قانمن 25 ماده ممجببه

 مامرخ هاا83939 /122130 شاماره تصامیبنامه سات،ا «دادگساتری وایار» پیشنهاد مستوز 

 هایسیاست اجرای قانمن در مندرج نقدی جرایم تییین خصمص در وایران هیأ  15/25/1935

 اصاال  قاانمن 50 مااده باه استناد با و «رقابت شمرای» پیشنهاد به اساسی، قانمن 00 اصل کوی

 .رسید تصمیب به 1951 تمسیه چهار  برنامه قانمن اا ممادی

 

 گیری و پیشنهادنتیجه

های اراش پم  رایج کشمر بر رغم رواج جزای نقدی ثابت در قمانین کیفری ایران و تأثیر نمسانبه

 51درصاد در دوره  1851وجمد نرخ باالی تمر  در ایاران )متمسا  سااالنه  این نما مجااا ، و با

ای نقدی ثابت مندرج در (، جای بسی تیجب است که تا چند سا  پیش، جز1933تا  1913ساله 

رسد ماند. به نرر میها سا  بدون اصال  باقی میبسیاری اا قمانین، برای چندین سا  و بیضا  ده

 گیاری نیاز اصامال گیاری برای اصال  جزای نقدی بمد و قانمندلیل اصوی این رویداد، لزو  قانمن

راه ار ظاهرا  آساان بارای رفاع  نهادهای مختو  است. اگرچه همستوز  فرایندی طمالنی و مداخو

 یانا یر مغاا دلیلباهاماا  میضل فمق، واگیاری تیدیل جزای نقدی به نهادهای غیرتقنینی بامد،

 یکعنمان به ،و چه پس اا آن 1981اا انقال   یشبمدن مجااا  که چه پ یبا اصل قانمن واگیاری

 یقانمن اساسا 93اصل  و مشروطیت اساسی قانمن 12)اصل  بمد شدهشناخته  ناپییریاصل تخط

 اا پیش چه که گیاریقانمن تفمی  ممنمعیت با آن مغایر  همچنین و( یرانا یاسالم یجمهمر

و اصال  مشروطیت اساسی قانمن متمم 25 و 21)اصم   بمد حاکم آن اا پس چه و 1981 انقال 

 شامرای یازنقابل تحقق نبامد. در عمال  یواگیار ینا ،(یرانا یاسالم یجمهمر یقانمن اساس 58

باه  ینقاد یجازا ییارتغ یاا یاینتی یمصمبه مجوس را که متضمن واگیار ممرد، چند در نگهبان

 اعال  کرد. 58و  93اصم   مغایر ،بمد یرتقنینیغ ینهادها

 و قاانمن در ینقاد یجازا تیادیل مییارهاای بیناییشبا ابداا راه ار پ گیارقانمن یت،نها در

را فاراهم کارد.  نهادهاا اینبه  یلتید یام ان واگیار قنینی،غیرت نهادهای اختیار محدوده تییین

 بارای را ممضاما ایان 1911 مصام  یماال هاییتمح مم یقانمن نحمه اجرا بارینظاهرا  نخست
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 تیادیل ام ان ،متیدد ینقمان در آن اا پسکرد و  بینییشپ حبس، جایگزین نقدی جزای تیدیل

 .شد فراهم یرانوا یأ تمس  ه ینقد یجزا

 مااده یژهومتیدد به ینقمان در وایران هیأ  تمس ثابت  ینقد یجزا یلتید بینییشپ رچهاگ

 که 1932 یقانمن مجااا  اسالم 25 ماده و 1952دولت  یاا مقررا  مال یبخش یمقانمن تنر 35

 یجهات نرار اااناد، کرده بینایپیش را ینتماا  قامان در منادرج ینقاد هاایجزا یلام ان تید

 یالنشاد. دل گمناهیناما در عمل ا کند،برطرف  را یگیارقانمن یقاا طر یلتید میضل تمانستیم

 کندنمی یلموز  به تید را یرانوا یأ ه تیدیل، تفمی  ،اوال  که است این قمانین این تمفیق عد 

 دچاارو  «تیادیل پیشانهاددهنده نهااد» در تفااو  همچمن هاییتفاو دچار  ینقمان این یا ،و ثان

 در تامر  نارخ محاسبه نحمه» و «تمر  نرخ با تیدیل برابری لزو » درباره ابها  همچمن هاییابها 

 که نقدی جزای تیدیل متضمن قمانین کرد مالحره تمانمی رو، این ااهستند.  «امانی دوره یک

 هایفاصاوهممرد  در تفاو  این و اندشده اجرا گمناگمن هایشیمه به عمل در دارند، مشابه بنیادی

 یسبب اختالف نرر نهادها یفمق حت هایابها مشهمد است.  یاربس یل،تید یزانو م تیدیل یامان

 ابطاا  در اداری عادالت دیمان عمممی هیأ  رأیبه  تمانمی جموه آنشده است که اا  یح ممت

 اشاره کرد. رانندگی هایجریمه افزایش امینه در وایران هیأ  مصمبه

 جازای تیادیل متضامن قامانین تضاادهای و هاابها  اگر تیح که است ذکر به الا  یان،پا در

 نقادی جزای حاوی قمانین فراوان تیداد ایرا بمد، نخماهد راهگشا راه ار، این شمد، برطرف نقدی

 یژهوباه کناد،یم دشامار یرانوا هیأ  و تیدیل یشنهاددهندهپ ینهادها یرا برا یلکار تید ثابت،

 در تامانمیچاالش را  یانت ارار شامد. نممناه ا باریکسا  هر چند  یلتید ینکه الا  است اآن

 کارد؛ مالحره 1932 اسالمی مجااا  قانمن 25 ماده اجرای در دادگستری واار  اقدا  نخستین

 25مااده  یدر اجارا»آمده است:  ینهام یندر ا دادگستری وایر 21/29/1933 ممرخ پیشنهاد در

 یجازا یدارا یایو ماماد جزا ینعنااو یمست،پبه  ،1933مصم   یقانمن مجااا  اسالم یاصالح

آن، سه سا  گیشته است جهت طر  در  یلامان تید یناا آخر یانشده  یلکه تاکنمن تید ینقد

 یای،اجرا یهادساتگاه یممرد نرر باا هم اار ی.... مماد قانمنگرددیم یمتقد یرانمحتر  وا یأ ه

 یاهاا کو 2/1/35مامرخ  13520خصامص باه شار  ناماه شاماره  یانشده اسات. در ا یگردآور

 یمبوغ جازا یب،سا  تصم یتمرتب  آن حماه را با رعا یندرخماست شد قمان ییاجرا یهادستگاه

را اعاال   یقبو یلگیشته دارند، امان تید یهادر سا  ینقد یجزا یلو چنانچه سابقه تید ینقد

 تصامیبنامهانمن و قا 83در  ینقاد یجزا تیدیل یحاو یشنهادپ این کهینجالب تمجه ا.« یندنما

 .است
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حرکت  آن، تیدیل و ثابت نقدی جزایبه  مربمطاا میضال   رفتبرون راه یک رسدینرر م به

 استفادهام ان  که است مماردی به ثابت نقدی جزایانحصار  و ینسب ینقد یتمسیه جزا سمیبه

 قارار قتصاادیا نمساانا  تأثیر تحت نسبی نقدی جزای چراکه ندارد؛ وجمد ینسب ینقد جزایاا 

 نقادی جزای میضال  رفع برایراه ار جامع  اما. نیست امان گیر در اصال  نیاامند و گیردنمی

. در اسات دیاه مجاااا  امینه در ایران گیارقانمن و شارا شیمه با مشابه ایشیمه به تمسل ثابت،

 کااال قوام شش بر مبتنی دیه مجااا  شییه، فقهای نرر طبقگفت که  یدبا یشنهادپ ینا یحتمض

 231 ماده و 1931 اسالمی مجااا  قانمن 9 مادهاا شارا، در  یرویبه پ یزن یرانگیار ا. قانمناست

 هزار گاو، دویست شتر، صدیک گانهششاا اقال   ی ی شامل را دیه 1912 اسالمی مجااا  قانمن

 .است دانسته درهم هزار ده یا دینار هزار یمانی، حُوَّه دویست گمسفند،

 یاساسا تفاوتی اما نبرده، نا  فمق اقال  اا اگرچه نیز 1932 اسالمی مجااا  قانمن 803 هماد

 تییین شرا مقررا  در که است همان کامل دیه ممارد: »کندمی بیان ایرا ندارد، پیشین ینبا قمان

 مقاا  نرر اساس بر تفصیل به قضاییه قمه رئیس تمس  سا  هر ابتدای در آن میزان و است شده

 اا شاارا هادف دربااره فقها دیدگاه تفاو  رغمبه صمر ، هر در.« شمدمی اعال  و تییین بریره

 است، کاال نما چند شامل دیه کهینتمجه به ا با ها،آن گزینش نحمه و فمق گانهشش اقال  تییین

 . است نبمده تغییر و تیدیل نیاامند کنمن، تا اسال  صدر در آن تشریع امان اا

 تمسا  سااالنه صمر به دیه ریالی مبوغ تییینبر  مبنی 803 ماده پایانی تقسم خصمص در

 است حویراه بو ه نیست، مجااا  این تیدیل مینای به ممضما، این گفت باید قضاییه قمه رئیس

 ایجاد نیز و فمق گانهشش اقال  اا ی ی گزینش شیمه درباره فقهی هایدیدگاه اختالف رفع جهت

 .هادادگاه در دیه ریالی اراش نتییی در ی سان رویه

 باه ینثابت مندرج در تما  قامان ینقد یجزاها اگرفمق،  یحا تمجه به تمض باهر صمر ،  در

 شامند، تییاین( نقاره یاا طاالقوم کاال )همچامن  یک اااساس مقدار مشخص  بر یج،پم  را یجا

 فق صمر ،  ین. در ابمد ماهندنخ تیدیل نیاامند رو، ایناا  و ندارد اثرها بر آن اقتصادینمسانا  

 رئایس)همچامن  ح اممتی نهاد یک یه،همانند د مجااا ، این ی سان اِعما منرمر است به الا 

 .کند اعال ساالنه  صمر بهنقره( را  یا)طال  کاال آن پایه مقدار قیمت ،(قضاییه قمه

 

 منابع

 ششام، سا  ،برنامه نامهتههف ،«تمر  نرخ محاسبه فنی مسایل بررسی» ،(1953) رضا ابراهیمی،

 .12-1 ص ،228 شماره
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 .میزان نشر: تهران او ، چاپ ،(سوم جلد) عمومی جزای حقوق ،(1939) محمدعوی اردبیوی،

 نگهباان شامرای هاینرریاه در تقنینای و اجرایی اممر مراشناسی» ،(1955) مسوم طمق، آقایی

 ششام، ساا  ،حق وقی انیرس اطالع فصلنامه ،(«اساسی قانمن 58 اصل ممردی مطالیه)

 .11-1 ص ،15-11 شماره

 بر تأکید با وایران هیأ  مصمبا  بر تقنینی نرار  حدود» ،(1930) آرین پتفت، خیراهلل؛ پروین،

 ،08 دوره ،عمومی حقوق مطالعات ،«ایران اسالمی جمهمری اساسی قانمن 195 و 58 اصم 

 .52-39 ص ،1 شماره

 جمهامری در قاما تیامال اساوم  در قاانمن ابت اار باه دولت زا ال ارایابی» ،(1953) پروانه تیال،

 .292-219 ص ،11 شماره ،حقوقی هایپژوهش ،«ایران اسالمی

 بر نرار  م انیسم و تصمیبنامه و نامهآیین وضع در دولت صالحیت» ،(1953) عباسعوی حیاتی،

 .81-81 ص ،12 شماره ،گواه حقوقی فصلنامه ،«آن

 ،اقتص اد ه ایتازه ،«ایاران اقتصااد در تمر  دههشش نگاریتاریخ» ،(1930) حمید ااده،امان

 .20-21 ص ،108 شماره

 بزه ااری باه کیفاری حقامق جایگزین هایپاسخ» ،(1933) کیممرث کالنتری، محمد؛ سییدی،

 .123-129 ص او ، شماره یاادهم، سا  ،کیفری حقوق پژوهشنامه ،«سا  15 ایر بالغان

 ، چاپ ششم، تهران: انتشارا  مجد.3حقوق جزای عمومی (، 1931شامبیاتی، همشنگ )

اندااه بانک و ثابت عمو رد بان ی در شاب ه باان ی »(، 1938شاهچرا، مهشید؛ نمربخش، فاطمه )

 .083-021، ص 23، سا  نهم، شماره های پولی   بانکیپژوهش، «کشمر

 اشاخاص نقادی جازای تییاین مییارهاای» ،(1938) محمادجیفر ااده،حبیاب محسن؛ شریفی،

 هفاتم، سا  ،کیفری حقوق پژوهشنامه ،«انگوستان و آمری ا ایران، کیفری نرا  در حقمقی

 .132-138 ص او ، شماره

نشریه داخلی ک انون ، «نقد و بررسی برخی مبالغ و مقادیر قانمنی»(، 1951ااده، محممد )شیخ

 .109-128، ص 12، دوره جدید، شماره وکالی دادگستری

چااپ هفتااد و  ،رانیا یمقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق(، 1953ناصار ) ن،ایکاتما

 انتشار. یششم، تهران: شرکت سهام

 گایاریقانمن تفامی  عد  اصل مفهم  یینتب»(، 1931طمق، مسوم ) ییآقا ی؛عباسیو ،ییکدخدا

 حقوق شپژوه فصلنامه ،«نگهباان شمرای رویه بر نقدی اساسی؛ قانمن برتری اصل پرتم در

 .33-11 ص ،95 شماره ،عمومی
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 .19-1 ص ،103 شماره ،قضایی مهنامه ،«نقدی جزای» ،(1981) فخر مدرس،

 ،51 شاماره ،حق وقی تحقیقات فصلنامه ،«حقمق تمر » ،(1931) عوی برجیان، ایجان؛ م ای،

 .30-98 ص

 حقامقی بنیاد :تهران او ، چاپ ،انگلستان کیفری عدالت المعارف یرةدا ،(1935) نسرین مهرا،

 .میزان

  کارکردهای بر ت یه با حقمقی اشخاص اجراهای ضمانت» ،(1022) باقر شاموم، امین؛ نی ممنرری،

 ساا  ،کیف ری حقوق پژوهشنامه ،«آمری ا و انگوستان ایران، کیفری حقمق نرا  در کیفر

 .293-213 ص او ، شماره دواادهم،

 هاینرا  روی رد و رقابت حقمق در انگاری جر هایبایسته» ،(1022) محمدحسین مقد ، وکیوی

-283 ص او ، شاماره دواادهام، ساا  ،کیفری حقوق پژوهشنامه ،«آن به نسبت حقمقی

291. 

 

 قوانین و مقررات

 .1935 ،1985مصم   یقانمن اساس میو تتم را ییاصالحا  و تغ

 .وایران هیأ  15/25/1935 ممرخ ها83939 /122130 شماره تصمیبنامه

 .وایران هیأ  21/12/1930 ممرخ ها82935 /191885 شماره امهتصمیبن

 .وایران هیأ  13/22/1959 ممرخ ها28881 /1302 شماره تصمیبنامه

 اماامر کمیساایمن عضاام وارای 25/25/1932 ماامرخ ک03105 /133092 شااماره تصاامیبنامه

 .ال ترونیک دولت و اجتماعی

 .وایران یأ ه 23/21/1933 ممرخ ها81032 /332 شماره تصمیبنامه

 .1938 کشمر، تمسیه هایبرنامه دایمی اح ا  قانمن

 .1985قانمن اساسی جمهمری اسالمی ایران، 

مجماع  9/5/1931قانمن اصال  قانمن مباراه با مماد مخدر و الحاق ممادی به آن مصام  جوساه 

 .1913تشخیص مصوحت نرا ، 

 .1982قانمن مجااا  عمممی،  123قانمن اصال  ماده 

ن اصال  ممادی اا قانمن برنامه چهار  تمسیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهمری اسالمی قانم

 .1951( قانمن اساسی، 00های کوی اصل چهل و چهار  )ایران و اجراء سیاست

 .1932قانمن اممر گمرکی، 
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 .1981قانمن پملی و بان ی کشمر، 

 .1931داری، قانمن تشدید مجااا  مرت بین ارتشاء و اختالس و کالهبر

 .1952قانمن تنریم بخشی اا مقررا  مالی دولت، 

 .1955ای، قانمن جرایم رایانه

 .1931قانمن راجع به مجااا  اسالمی، 

 .1953قانمن رسیدگی به تخوفا  رانندگی، 

 .1933 تیزیری، حبس مجااا  کاهش قانمن

 .1931 مخدر، مماد با مباراه قانمن

 .1931 ،(دیا ) اسالمی مجااا  قانمن

 .1932 تیزیرا ، در چهار  مبحث اسالمی مجااا  قانمن

 .1912 اسالمی، مجااا  قانمن

 .1932 اسالمی، مجااا  قانمن

 .1952 مسوح، نیروهای جرایم مجااا  قانمن

 .1920 عمممی، مجااا  قانمن

 .1982 عمممی، مجااا  قانمن

 .1981 مالی، هایمح ممیت اجرای نحمه قانمن

 .1911 مالی، هایمح ممیت یاجرا نحمه قانمن

 .1952 کشمر، صنفی نرا  قانمن

 .1933 پاک، همای قانمن

 .1918 ،(باادارنده هایمجااا  و تیزیرا ) اسالمی مجااا  قانمن پنجم کتا 

 .1253 ،(مشروطیت) اساسی قانمن متمم

 قضایی رأی

 .اداری عدالت دیمان عمممی هیأ  11/12/1930 ممرخ 1230-1239 دادنامه

 نگهبان شورای ظرن

 .92/23/1913 ممرخ 2285/21/13 شماره

 .15/22/1932 ممرخ 02222/92/32 شماره

 .23/11/1912 ممرخ 8155 شماره
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 وبسایت

 تاریخ ،«مصرفی خدما  و کاالها بهای شاخص و تمر  نرخ» ایران، اسالمی جمهمری مرکزی بانک

 https://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_fa.aspx ،21/25/1933: استخراج

 نارخ اعال  وظیفه گرفت؛ باال مرکزی بانک و آمار مرکز دعمای» ،(13/12/1931) تابناک وبسایت

 ،21/25/1933: اسااااااتخراج تاااااااریخ ،«اساااااات؟ نهااااااادی چااااااه بااااااا تاااااامر 
https://www.tabnak.ir/fa/news/868058 


