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رویکردها ،معیارها و چالشهای تعدیل جزای نقدی ثابت در نظام کیفری ایران
1

دکتر عبدالمجید سودمندی
2

حکیمه فرنام
تاریخ دریافت9999/9/9 :

تاریخ پذیرش9022/8/02 :

چکیده
بهر غم سابقه دیرینه جزای نقدی ثابت در ایران ،تردیدی نیست این مجاااا باهدلیل تأثیرپاییری اا تامر ،
مجاااتی مناسب نیست؛ بهویژه اینکه طبق اصل قانمنی بامدن مجاااا  ،تیادیل جازای نقادی بایاد تمسا
قانمنگیار انجا شمد و قانمنگیاری ،فرایندی طمالنی است .اا اینرو ،بسیاری اا جزاهای نقدی برای ساا ها
بدون تغییر باقی میماند و اثر باادارندگی آنها اایل میشد .خمشبختانه قانمنگیار نهایتاا باا اباداا راه اار
«پیشبینی مییارهای تیدیل جزای نقدی در قانمن» ،تمانست ضمن رعایت اصل قانمنی بمدن مجاااا  ،نرار
شمرای نگهبان درباره لزو رعایت اصل  58قانمن اساسای در واگایاری تیادیل جازای نقادی باه نهادهاای
غیرتقنینی را تأمین کند .در این نمشتار ،ضمن استخراج روی ردهای قانمنگیار درباره تیادیل جازای نقادی
ثابت ،مییارها و چالشهای این روی ردها بررسی و مالحراه شاد پیشبینای تیادیل جازای نقادی تمسا
نهادهای غیرتقنینی ا بهدلیل ابها ها و تضادهای ایان قامانین و غیرالزامای بامدن تیادیل تمسا نهادهاای
غیرتقنینی ا نتمانسته میضل تیدیل اا طریق قانمنگیاری را برطرف کند.
واژگان کلیدی :جزای نقدی ثابت ،جزای نقدی نسبی ،تیدیل جزای نقدی ،نرخ تمر  ،شاخص بهای کاالهاا
و خدما مصرفی ،هیأ وایران.
 .1استادیار گروه حقمق دانشگاه پیا نمر ،تهران ،ایران( .نمیسنده مسؤو )

 .2مربی گروه حقمق دانشگاه پیا نمر ،تهران ،ایران.

 soudmandi.jd@gmail.com
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مقدمه
ی ی اا ضمانت اجراهای کیفری ،ضمانت اجرای مالی است که در نرا حقمقی ایران به سه صامر
جزای نقدی ،مصادره امما و دیه است (نی اممنرری ،شااموم .)221 :1022 ،در ایان میاان ،جازای
نقدی که عبار است اا «اجبار مح م به اینکه مبوغ مقرر در ح م دادگاه را به خزانه دولت واریاز
نماید» (شامبیاتی ،)122 :1931 ،اا دیرباا جزء مجااا های قانمنی در نرا کیفری ایران بمده است.
برای مثا  ،در نخستین قانمن جزای عا ایران یینی قانمن مجااا عماممی مصام  ،1920جازای
نقدی با عنمان «غرامت» در مماد  12 ،3و  11برای سه دسته اا جرایم تیرفه آن امان یینی جنحاه
مهم ،جنحه کمچک و خالف ،پیشبینی شده بمد که مقدار آن برای جنحه مهام ،نامشاخص ،بارای
جنحه کمچک ،اا پنج تممان و یک قران الی پنجاه تممان و در خالف ،تا پنج تمماان بامد .در قاانمن
مجااا عمممی مصم  ،1982قانمنگیار با تغییر عنمان «غرامت» به «جازای نقادی» (مااده ،)19
ی ی اا مجااا های جنحه را جزای نقدی اا  8221ریا به باال (ماده  )3و مجااا خالف را جازای
نقدی اا  222ریا تا  8222ریا (ماده  )12تییین کرد.
پس اا پیروای انقال اسالمی و به پیروی اا فقه جزایی اسال  ،تقسیما فمق در امینة جارایم،
لغم گردید و طبق ماده  1قانمن راجع به مجااا اسالمی مصام  ،1931مجااا هاا برحساب ناما
جر به چهار دسته حدود ،قصاص ،دیا و تیزیرا تقسیم شدند و در ماده  11در تمصای جار و
مجااا تیزیری ،جزای نقدی بهعنمان ی ی اا مجااا های اصوی میرفی شد بدون آنکاه مقادار آن
مشخص شمد .اما در قانمن مجااا اسالمی مصم  ،1932با ات ا به مفهام تیزیار اا دیادگاه فقهاا،
اصمال اا مجااا های حبس و شالق بهعنمان ضمانت اجارای متاداو اساتفاده شاد و حتای در آن
دوران ،اندیشه انحصار تیزیر به شالق ،کموبیش حاکم بمد (اردبیوی .)59 :1939 ،اما در کتا پنجم
قانمن مجااا اسالمی (تیزیرا و مجااا های باادارناده) مصام  ،1918حابس و جازای نقادی،
جایگزین ممارد شالق تیزیری شد که در حا حاضر نیز این قانمن الا االجرا است.
عالوه بر قمانین کیفری عا فمق ،در بسیاری اا قمانین کیفاری خااص همچامن قاانمن تشادید
مجااا مرت بین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصم  ،1931قاانمن مجاااا جارایم نیروهاای
مسوح مصم  ،1952قانمن جرایم رایانهای مصم  1955و قانمن همای پاک مصام  1933نیاز اا
جزای نقدی استفاده شده است.
در مجمما ،میتمان گفت در حا حاضر جزای نقادی باهدلیل مزایاای آن همچامن سارعت در
اجرا ،قابویت درجهبندی و متناسب کردن با شد جر و تقصیر ،عد تحمیل هزینه به خزانه دولت
و ایجاد درآمد برای دولت (نی ممنرری ،شااموم ،)221 :1022 ،ناهتنها ی ای اا مجااا هاای اصاوی
تیزیری در نرا کیفری ایران است ،بو ه در قامانین کیفاری تقریباا تماا کشامرها اا آن اساتفاده

رویکرداه ،معیاراه و چالشاهی تعدیل جزای ...

ژپوهشناهمحقوقکیفری/سال دوازدهم،شمارهدوم،پایزوزمستان(،0011ایپپی )40

211

میشمد (مدرس )5 :1981 ،و در بیضی کشمرها همچمن انگوستان ی ی اا رایجترین مجااا ها است
(مهرا .)993 :1935 ،رواج این مجااا در بیضی امینهها همچمن حقمق رقابت ،بیشتر مشهمد است
چنانکه گفته شده است« :روی رد بیست سا اخیر اروپا ...عد ات ا به ضامانت اجارای کیفاری در
حقمق رقابت بمده است .حتی در برخی اا کشمرها ،با اینکه قامانین رقابات ،جر انگااری را مبناای
خمد قرار داده بمد ،در اصالحا جدید ،جر ادایی ممرد تمجه قرار گرفات .باهعنمان نممناه ...قاانمن
رقابت فیوی هوند کاه در  2222اصاال گردیاد شارکتها را باا جارایم نقادی غیرکیفاری مماجاه
مینماید» (وکیوی مقد .)282 :1022 ،
البته جزای نقدی به دو صمر ثابت و نسبی است .در نرا کیفری ایران ،جزای نقدی ثابت باه
سه ش ل است1 :ا تییین مبوغی مشخص (مانند ماده  1قانمن رسیدگی به تخوفا رانندگی مصم
2 ،)1953ا تییین حداقل و حداکثر مبوغ (مانند مااده  21قاانمن رسایدگی باه تخوفاا راننادگی
9 ،)1953ا تییین حداکثر مبوغ بدون تییین حداقل مبوغ (مانند ماده  129قانمن مجااا اساالمی
.)1918
جزای نقدی نسبی نیز به دو صمر است1 :ا تییین جریمه متناسب با منفیت حاصال اا جار
(مانند ماده یک قانمن تشدید مجااا مرت بین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری 2 ،)1931ا تییاین
جریمه متناسب با درآمد مجر (مانند ماده  9قانمن مجااا جرایم نیروهای مسوح .)1952
بهرغم پییرش جزای نقدی بهعنمان ی ی اا شایعترین کیفرها و بهرغم اینکاه عیام متیادد و
مخالفتها نسبت به مجااا های اعدا و حبس ،سبب رونق فراوان جزای نقادی در دهاههای اخیار
شده است ،این مجااا دچار میایبی است .اا جموه میایب جزای نقدی این اسات کاه باادارنادگی
آن ،به وضییت مالی مجر بستگی دارد و این ایاراد درباار اشاخاص حقامقی کاه اا تماناایی ماالی
باالتری نسبت به اشخاص حقیقی برخمردارند ،مشهمدتر است .اا این رو ،کشمرهای مختو در ایان
امینه راه ارهایی را برگزیدهاند؛ چنانکه بهعنمان مثا « ،قانمنگیار ایاران باا تأسای اا رویاه نراا
کیفری فرانسه ،راهبرد سه تا شش برابر کردن و نیز دو تا چهار برابر نممدن جزای نقدی قابل اِعماا
بر اشخاص حقمقی ا بهترتیب در قبا جرایم رایانهای و سایر جرایم ا را اتخاذ کرده اسات[ ....و] در
انگوستان ،شیمه نمین به خدمت گرفتهشده برای ارتقای سطح باادارندگی جریمه اشخاص حقامقی...
کسر درصدی اا درآمد واقیی آنهاست» (شریفی ،حبیبااده.)138 :1938 ،
ایراد دیگر جزای نقدی این است که مم ن است در بیضی مامارد ،وضاییت ماالی مجار ماانع
اجرای آن باشد ،بهطمری که الا باشد مجااا های جایگزین اجرا شمد .برای مثا  ،تبصاره  2مااده
 53قانمن مجااا اسالمی مصم  1932به دادگاه اجااه داده است با تمجه به وضع ماتهم نمجامان
( 18تا  15سا ) ،بهجای ح م به جزای نقدیِ مندرج در بند «پ» این ماده ،به اقامت در مناز یاا
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نگهداری در کانمن اصال و تربیت در دو روا آخر هفته ح م دهد ،در حالی که ایان اساتثنا دربااره
جزاهای نقدی کمترِ مندرج در بندهای « » و «ث» ماده  53وجمد ندارد .در تبیاین ایان تفااو ،
گفته شده است« :به اعتقاد قانمنگیار ،جزای نقدی مقرر در بندهای « » و «ث» اا ماده  ،53چمن
پاسخ نمعا خفی است ،نمیتمان ح م به حبس پایان هفتاهای صاادر نمامد» (ساییدی ،کالنتاری،
.)111 :1933
ی ی دیگر اا میضال جزای نقدی که فق دامنگیر جزای نقادی ثابات اسات ،تاأثیر نمساانا
اقتصادی بر اراش جزا و در نتیجه باادارندگی آن است و اا این رو ،الا است مقادار جازای نقادی
ثابت در گیر امان تیدیل شمد .اما جزای نقدی نسبی که مبتنای بار پام رایاج نیسات تحتتاأثیر
نمسانا اقتصادی قرار نمیگیرد همچمن ماده یک قانمن تشدید مجااا مرت بین ارتشاء و اختالس
و کالهبرداری  1931که فرد مح م را عالوه بر حبس و ردّ ما  ،به جزای نقدی میاد ماا مامرد
کالهبرداری مح م میکند و یا ماده  9قانمن مجااا جرایم نیروهاای مساوح  1952کاه متضامن
مجااا کسر یک چهار حقمق و مزایا اا شش ماه تا یاک ساا اسات .اا ایان رو ،حقمقداناان در
مماضع مختو اا جزای نقدی نسبی در مقابل جزای نقدی ثابت ،حمایت کردهاناد؛ چنانکاه گفتاه
شده است« :ممضع قانمن ایران در امینه تییین جریمه نقدی قابل انتقاد اسات؛ مااده « 1آیینناماه
تییین میزان جرایم متناسب با عمل ارت ابی در رویه ضادرقابتی» ،ارت اا ممنمعیتهاای ممضاما
ماده  08قانمن اجرای سیاستهای کوی [اصل  ]00را مستمجب جریمة نقدی اا ده میویمن ریا تاا
یک میویارد ریا میداند که ...با تمجه به لزو تییین مجااا نقدی براساس عایدی و منافع حاصال
اا رفتار غیرقانمنی ،...مناسبتر آن بمد که قانمنگیار درصاد یاا بخشای اا مناافع حاصال اا جار را
بهعنمان جریمة نقدی تییین مینممد» (وکیوی مقد .)289 :1022 ،
در این نمشتار ،به بررسی این ممضما میپرداایم که نراا کیفاری ایاران چاه راه ااری بارای
برطرف کردن تأثیر نمسانا اقتصادی بر جزای نقدی ثابت بهکار برده است .به ایان منرامر ،ضامن
مالحره روی ردهای قانمنگیار ایران برای تیدیل جزای نقدی ثابت (بناد  ،)1باه تبیاین مییارهاا و
چالشهای تیدیل جزای نقدی ثابت در قمانین ایران میپرداایم (بند .)2
 .1رویکردهای قانونگذار ایران برای تعدیل جزای نقدی ثابت
بهرغم لزو تیدیل جزای نقدی ثابت در گیر امان ،بهویژه در کشمری همچمن ایران کاه نارخ تامر
باال است 1،قانمنگیار ایران برای دهها سا قمانینی را به تصمیب رساند که برای تغییر جزای نقادی
 .1طبق دادههای ممجمد در پمرتا بانک مرکزی ،متمس نارخ تامر سااالنه در دوره  51سااله  1913تاا 1851 ،1933
درصد بمده است.
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مندرج در آنها ،راهی غیر اا قانمنگیاری مجدد وجمد نداشت .اما در چناد دهاة اخیار ،قانمنگایار
ایران تیدیل جزای نقدی را به نهادهای غیرتقنینی واگیار کرده اسات .ایان روی ارد باه ی ای اا دو
شیمه ایر اجرا شده است1 :ا پیشبینی تیدیل جزای نقدی مندرج در یک قانمن تمسا یاک نهااد
غیرتقنینی2 ،ا پیشبینی تیدیل جزای نقدی مندرج در تما قمانین تمس یاک نهااد غیرتقنینای.
بهرغم غوبه دو روی رد مزبمر در دهههای اخیر ،قانمنگایار در بیضای مامارد ناادر ،مجاددا روی ارد
پیشبینی تیدیل جزای نقدی مندرج در یک قانمن اا طریق قانمنگیاری جدید را برگزیده است .در
ادامه به تبیین این روی ردها و مزایا و میایب آنها میپرداایم.
 .1 .1تعدیل جزای نقدی از طریق قانونگذاری
اولین راه ار قانمنگیار ایران برای حفظ اراش جزای نقدی ثابت در گیر امان ،قانمنگیاری با هدف
اصال جزای نقدی ثابت مندرج در یک قانمن بمد .ی ی اا پیامدهای این شیمه این است که بهدالیل
متیدد همچمن مشغوه فراوان قانمنگیار ،طمالنی بمدن فرایند قانمنگیاری و مداخوه نهادهای متیدد
در این فرایند ،بیضی قمانینِ حاوی جزای نقدی ثابت ،برای دهها سا بدون تغییار بااقی ماناده و اا
اینرو ،باادارندگی آنها ،کاهش یافته یا کامال اایل شده است.
با وجمد این تیدیل جزای نقدی اا طریق قانمنگایاری نمیتماناد همانناد واگایاری تیادیل باه
نهادهای غیرتقنینی ،کارآمد باشد ،اما در هر صمر  ،با متناسب کردن جزای نقدی با امان تصامیب
قانمن جدید ،میتماند اثر باادارندگی این مجااا را حداقل برای چند سا تأمین کند .ایان قامانین
را میتمان به دو دسته تقسیم کرد1 :ا اصال جزای نقادی منادرج در قاانمن گیشاته2 ،اا اصاال
جزای نقدی جایگزین حبس مندرج در قانمن گیشاته .تف یاک ایان دو دساته قاانمن اا آن جهات
دارای اهمیت است که افزایش جزای نقدی جایگزین حبس ،به نفع بزه ار است ،اما افزایش جازای
نقدی جرائم ،به ایان بزه ار است.
 .1 .1 .1اصالح جزای نقدی مندرج در قانون
تا چند دهة قبل ،روی رد غالب در جهت تیدیل جزای نقدی منادرج در یاک قاانمن ،تصامیب مااده
واحدهای با هدف اصال آن جزای نقدی یا تصمیب یک قانمنِ حاوی اصال آن جزای نقادی بامد .اا
جموه قمانین نما نخست میتمان به ماده واحده قاانمن اصاال مااده  123قاانمن مجاااا عماممی
مصم  1982اشاره کرد .اا جموه قمانین نما دو نیز میتمان باه قاانمن اح اا دایمای برناماههای
تمسیه کشمر مصم  1938اشاره کرد که بند «پ» ماده  21آن ،جزای نقدی مندرج در بند  2ماده
 00قانمن پملی و بان ی کشمر مصم  1981را اصال کرد.
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 .2 .1 .1اصالح جزای نقدی جایگزین حبس مندرج در قانون
اصال جزای نقدی جایگزین حبس نهتنها در متناسب کردن مجااا با وضاییت اقتصاادی جامیاه
مؤثر است ،بو ه تأثیر اساسی بر جمییت کیفاری انادانها دارد و اا ایانرو ،در کااهش هزیناههای
عمممی مؤثر است .اا جموه این قمانین میتمان به ممارد ایر اشاره کرد1 :ا مااده  91قاانمن اصاال
قانمن مباراه با مماد مخدر مصم  1913که جزای نقدی میاد یک روا حبس در قانمن مبااراه باا
مماد مخدر مصم  1931را اصال کرد2 ،ا ماده یک قانمن نحمه اجرای مح ممیتهای مالی مصم
 1911که جزای نقدی میاد یک روا حبس در قانمن نحمه اجارای مح ممیتهاای ماالی مصام
 1981را اصال کرد.
 .2 .1پیشبینی تعدیل جزای نقدی توسط یک نهاد غیرتقنینی
با تمجه به میضال تیدیل جزای نقدی اا طریق قانمنگیاری که پیشتر به آن اشااره شاد ،تیادیل
تمس نهادهای غیرتقنینی که فاقد تشریفا و فرایند طمالنی قانمنگیاری هستند ،میتماند راهگشا
باشد .اما این راه ار با اصل قانمنی بمدن مجااا و ممنمعیات تفامی اختیاار قانمنگایاری ،مغاایر
است .پایش اا انقاال اساالمی  ،1981اصال قاانمنی بامدن مجاااا در اصال  12قاانمن اساسای
مشروطیت بهرسمیت شناخته شده بمد .در ضمن ،اگرچه قانمن اساسی مشروطیت و ماتمم آن ،باه
ممنمعیت تفمی قانمنگیاری تصریح ن رده بمدند ،اما عد تفمی قانمنگیاری اا اصام  21و 25
متمم قانمن اساسی قابل برداشت بمد ،چنانکه «در جریان تصمیب قانمن اعطای اختیارا به شخص
آقای مصدق مصم  ،1991/8/22آیتاهلل کاشانی طی نامهای اعتراض خامد را نسابت باه تصامیب
چنین قانمنی اعال کرد .وی با استناد به دو اصل مزبمر میتقد بمد که تفمی اختیاار قانمنگایاری،
خالف قانمن اساسی مشروطه است» (کدخدایی ،آقایی طمق .)58 :1931 ،پس اا انقال  1981نیاز
اصل قانمنی بمدن مجااا در اصل  93قانمن اساسی جمهمری اسالمی ایاران بهوضام بیاان شاد و
اصل  58قانمن اساسی تفمی اختیار قانمنگیاری را به مماردی مشخص ،محدود کرد.
اا این رو ،هماکنمن فارغ اا برداشت افراطی اا اصل  11قانمن اساسای کاه مامرد اشااره بیضای
حقمقدانان قرار گرفته و طبق آن ،جز در ممارد تصریحشده در قانمن اساسی 1،هیچ مرجیای غیار اا
مجوس ،حق قانمنگیاری ندارد (تیال ،)221 :1953 ،میتمان قانمنگیاری را به دو دسته انحصاری و
غیرانحصاری تقسیم کرد و تفمی قانمنگیاری را فق در ممارد غیرانحصاری ،قابال قبام دانسات.
برای مثا  ،گفته شده است« :در مماردی که قانمن اساسی به وضع قانمن بهصراحت تصریح کارده و
 .1ظاهرا این ممارد شامل استثنای میکمر در اصل  58قانمن اساسی و ممرد پیشبینیشده در اصل  125قاانمن اساسای
است.
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مرجع وضع آن را نیز مجوس دانسته است ...تنها مجوس میتماند مرجع وضاع آن قاانمن یاا قامانین
باشد[ .اما] در سایر ممارد ،صالحیت غیرانحصاری است ،یینی مجواس میتماناد در حادود مقارر در
اصم  58و  195قانمن اساسای ،تفامی اختیاار نمایاد» (تایال .)221 :1953 ،اا ایان رو ،فاارغ اا
اختالف نرر حقمقدانان دربار مصادیق مُجاا تفمی اختیار در امینه قانمنگیاری غیرانحصااری و
نیز بهرغم نررهای بیضا متیارض شمرای نگهبان در اینبااره (آقاایی طامق ،)3-5 :1955 ،تردیادی
نیست که تییین و تغییر مجااا  ،ی ی اا امینههای صالحیت انحصاری قانمنگایاری اسات و قابال
تفمی نیست ،ایرا همانطمر که بیان شد اصل  93قانمن اساسی ،ی ی اا ممارد 05گاناه صاالحیت
انحصاری قانمنگیاری را «اصل قانمنی بمدن مجااا » اعال کارده اسات (کدخادایی ،آقاایی طامق،
 .)53 :1931در ضمن ،تغییر مجااا مندرج در قمانین ،اصال قاانمن محسام میشامد و ی ای اا
واضحترین مصادیق امر تقنینی است (آقایی طمق )10 :1955 ،و اا این رو ،واگیاری آن به نهادهاای
غیرتقنینی مغایر اصل  58است.
در هر صمر  ،اگرچه شمرای نگهبان در بیضی ممارد ،واگیاری تییین تخو ها و میازان جریماه
آنها را به نهادهای غیرتقنینی تأیید کرده است (آقایی طمق ،)10-19 :1955 ،اما در ممارد متیادد،
مصمبه مجوس در امینه تفمی اختیار به نهادهای غیرتقنینی برای تییین و یا تغییر جزای نقدی را
مغااایر اصاال  58اعااال کاارده اساات .باارای مثااا  ،شاامرای نگهبااان در نراار شااماره  8155ماامرخ
 1912/11/23درباره تبصره  2الحاقی به ماده  33قانمن شهرداریها مصم  1912/12/23مجواس،
بیان کرد« :ذیل تبصره  2که تییین میزان جریمه را منمط به تصمیب هیأ وایران نممده مغاایر باا
اصاال  58قااانمن اساساای شااناخته شااد ».همچن این شاامرا در نراار شااماره  13/21/2285ماامرخ
 1913/23/92درباره تبصره  2ماده واحده مصام  1913/23/13مجواس دربااره «الیحاه اساتفاده
اجباری اا کمربند و کاله ایمنی» ،بیان کرد« :نرر به اینکه تبصره  ،2تییین میزان جریمه متخوفان
را به آییننامه محم کرده است و اینکه طبق اصل  93قانمن [اساسی] ،ح م به مجاااا و اجارای
آن باید تنها اا طریق دادگاه صالح و بهممجب قانمن باشد و با تمجه به اینکه مطابق اصل  58قاانمن
اساسی ،قانمنگیاری قابل تفمی به هیأ وایران نمیباشد فویا این تبصره اا این جهت نیز مخال
اصم  93و  58قانمن اساسی شناخته گردید».
با وجمد این ،قانمنگیار اا چند دهه پیش ،تیدیل جزاهای نقدی ثابت منادرج در قامانین را باه
نهادهای غیرتقنینی واگیار کرده و این ممارد به تأیید شمرای نگهبان رسیده است .راا ایان ممضاما
در این است که قمانین مزبمر ،ضماب تیدیل را مشخص کردهاند و نهادهای غیرتقنینی در چاارچم
مییارهایی میین میتمانند اقدا به تیدیل کنند .این روی رد قانمنگیار را میتمان همانناد واگایاری
تدوین آییننامه اجرایی قمانین و مبتنی بر این واقییت دانست که «تییین تما جزئیا مربامط باه
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اجرای قمانین و تنریم اممر اداری ،اوال برای مجوس همیشه مقدور نیست و ثانیا پارداختن باه ایان
مسائلِ جزئی ،مجوس را اا انجا وظای مهمتر خمد باا میدارد» (حیاتی .)82 :1953 ،در تأیید این
روی رد نیز باید گفت «باال رفتن تیداد قمانینِ در دست تهیه ،باعث میشمد که نماینادگان باا اماانِ
محدود و مشخصی که برای بررسی هر طر یا الیحه دارند ،به محتمای آنها تمجه کمتاری ب نناد.
در جبران این نقیصه ،یا تمایل بیشتری به تصمیب یک قانمن به ش ل کوی در امانی محدودتر پیادا
میشمد که مانع اا بحث و بررسی مفصل روی تک تک مماد میشمد یا پدیده تفامی قانمنگایاری
به سایر مراجع پیش میآید که طای آن ،مقانن وظیفاه تصامیب قامانین را باه نهادهاای اداری در
تصمیب آییننامهها و مصمبا اجرایی واگایار میکناد» (م اای ،برجیاان .)05-01 :1931 ،در هار
صمر  ،قانمنگیار ایران روی رد تفمی تیدیل جازای نقادی باه نهادهاای غیرتقنینای را در پایش
گرفته و این روی رد را در دو قالب انجا داده است1 :ا پیشبینی تیدیل جزای نقدی مندرج در یک
قانمن تمس یک نهاد غیرتقنینی2 ،ا پیشبینی تیدیل جزای نقدی مندرج در تما قامانین تمسا
یک نهاد غیرتقنینی.
 .1 .2 .1پیشبینی تعدیل جزای نقدی مندرج در یک قانون توسط یک نهاد غیرتقنینی
بیضی قمانین ،تیدیل جزاهای نقدی مندرج در خمد را به نهادهای غیرتقنینای واگایار کردهاناد .باه
نرر میرسد نخستینبار ماده  10قانمن نرا صنفی کشمر مصم  1952این روی رد را اتخااذ کارد.
این ماده بیان میکند« :میزان جریمههای نقدی تییینشده در این فصل ،هر سه ساا یکباار و بار
اساس نرخ تمر ساالنه بنا به پیشنهاد واار باارگانی و تأیید هیأ وایران قابل تیادیل اسات ».در
«طر نرا صنفی» که منجر به تصمیب قانمن فمق شد اشارهای باه تیادیل جریماهها نشاده بامد.
مشرو میاکرا شمر دو طر مزبمر در جوسه  1952/23/92مجوس ،حااکی اسات ممضاما فامق
تمس کمیسیمن اقتصادی مجوس به طر اضافه شد؛ البته کمیسیمن مزبمر ،تیدیل جریمهها را هار
سه سا یکبار پیشبینی کرده بامد بادون اینکاه مییاار آن را مشاخص کناد و مییاار تیادیل باا
پیشنهاد نمایندگان به طر اضافه شد.
اا جموه قمانین دیگر که اا روی رد فمق پیروی کردهاند ،میتمان به ممارد ایار اشااره کارد1 :اا
ماده  50قانمن اصال ممادی اا قاانمن برناماه چهاار تمسایه مصام 2 .1951اا مااده  22قاانمن
رسیدگی به تخوفا رانندگی 9 .1953ا ماده  183قانمن اممر گمرکی مصم 0 .1932ا بناد «پ»
ماده  21قانمن اح ا دایمی برنامههای تمسیه کشمر مصم .1938
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در پایان این بند ،الا به ذکر است بیضی قمانین ،تیدیل جازای نقادی جاایگزین حابس را باه
نهادهای غیرتقنینی واگیار کردهاند که اا نرر ماهمی شبیه قمانین فمق هستند .برای مثا  ،میتامان
به تبصره ماده یک قانمن نحمه اجرای مح ممیتهای مالی  1911اشاره کرد.
 .2 .2 .1پیشبینی تعدیل جزای نقدی مندرج در تمام قوانین توسط یک نهاد غیرتقنینی
بهترین روی رد در امینه تیدیل جزای نقدی ثابت ،این است کاه قانمنگایار ،تیادیل جازای نقادی
مندرج در تما قمانین را بهصمر ی جا و با مییارهایی ی سان به یک نهاد غیرتقنینی واگیار کند.
به نرر میرسد نخستین قانمنی که اا این روی رد پیروی کرد ،ماده  35قانمن تنرایم بخشای اا
مقررا مالی دولت مصم  1952است که بیان میکند« :به دولت اجاااه داده میشامد بار اسااس
پیشنهاد ساامان مدیریت و برنامهریزی کشمر و متناسب با عماموی همانند کاهش هزینههای دولتای
ناشی اا اصال ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تمر  ،هار ساه ساا یکباار نسابت باه
کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قمانین و مقررا در امینه میزان جرایم ،تیرفهها و
خدما دولتی ،حقمق دولتی و عناوین مشابه ،با رعایت مفاد برنامههای تمسیه اقتصاادی ،اجتمااعی
و فرهنگی جمهمری اسالمی ایران اقدا و مراتب را ابالغ نماید».
ماااده فاامق برگرفتااه اا ماااده « 12الیحااه تنراایم بخشاای اا مقااررا مااالی دولاات» مصاام
 1952/25/22هیأ وایران است که مقرر کارده بامد« :باه دولات اجاااه داده میشامد بار اسااس
پیشنهاد ساامان مدیریت و برنامهریزی کشمر و متناساب باا نارخ تامر کاه تمسا باناک مرکازی
جمهمری اسالمی ایران اعال میگردد ،هر سه سا یکبار نسبت به اصاال مباالغ ریاالی مشاخص
مندرج در قمانین و مقررا در امینه میازان جارایم ،تیرفاهها و خادما دولتای ،حقامق دولتای و
عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامههای تمسیه اقتصاادی ،اجتمااعی و فرهنگای جمهامری اساالمی
ایران اقدا و مراتب را جهت اجرا ابالغ نماید».
همانطمر که مالحره میشمد میان الیحه و قانمن مصم فمق دو تفاو مهام وجامد دارد1 :اا
الیحه فق «نرخ تمر » را در تیدیل ،مؤثر دانسته بمد ،اما قانمن مزبمر غیار اا نارخ تامر « ،کااهش
هزینههای دولتی ناشی اا اصال ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی» را نیز ماؤثر دانساته اسات.
2ا الیحه ،مرجع تییین نرخ تمر را بانک مرکزی میرفی کارده بامد ،اماا قاانمن مزبامر باه مرجیای
مشخص اشاره ن رده است .در خصمص اهمیت این دو تفاو بیدا تمضیح داده میشمد1.
قانمن دیگری که اا روی رد فمق استفاده کرده ماده  25قانمن مجاااا اساالمی مصام 1932
است که در ابتدا مقرر میکرد« :کویه مبالغ میکمر در این قانمن و ساایر قامانین اا جمواه مجاااا
 .1نگاه کنید به بندهای  1-1-2و .1-0-2
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نقدی ،به تناسب نرخ تمر اعال شده بهوسیوه بانک مرکزی هر سه ساا یکباار باه پیشانهاد وایار
دادگستری و تصمیب هیأ وایران تیدیل و در ممرد اح امی که بید اا آن صادر میشمد ،الا االجرا
میگردد»
جالب تمجه اینکه در «الیحه مجااا اساالمی (کویاا  ،حادود ،قصااص ،دیاا )» کاه بناا باه
پیشنهاد قمه قضاییه در جوسه  1953/25/22هیأ وایران به تصامیب رساید و منجار باه تصامیب
قانمن فمق شد به تیدیل جزای نقدی مندرج در قمانین اشاره نشده بمد .با تمجاه باه اینکاه الیحاه
میکمر تمس کمیسیمن قضایی و حقمقی مجوس تصمیب شد و مجوس در جوساه  1955/23/28باا
اجرای آامایشی آن به مد  8سا ممافقت کرد ،مشخص میشمد ماده فمق تمس کمیسیمن مزبمر
به الیحه اضافه شد.
اگرچه ماده  25قانمن مجااا اسالمی  1932با پیشبینی تیدیل جزای نقدی ثابات منادرج در
تما قمانین تمس هیأ وایران ،برای حل میضل تیدیل جزاهای نقدی ثابت ،راهگشا است ،اما این
ماده دچار دو ابها اساسی ایر بمد:
1ا آیا برای تیدیل جزای نقدی مندرج در قمانین مصام پایش اا  1932بایاد نارخ تامر را اا
امان تصمیب آن قمانین در نرر گرفت یا اا سا 1932؟ این ابهاا باا اصاال مااده فامق در قاانمن
کاهش مجااا حبس تیزیری مصم  1933برطرف شد .طبق اصالحیه مزبمر ،مااده فامق باه ایان
صمر در آمد« :کویه مبالغ میکمر در این قانمن و سایر قمانین اا تاریخ تصمیب آنها در ممرد تماا
جرائم و تخوفا اا جموه مجااا نقدی ،به تناسب نرخ تمر اعال شده بهوسیوه باناک مرکازی ،هار
سه سا یکبار به پیشنهاد وایر دادگستری و تصمیب هیأ وایران تیدیل و در ممرد اح اامی کاه
بید اا آن صادر میشمد ،الا االجرا میگردد».
2ا ابها دیگر ماده فمق درباره محاسبه نرخ تمر در دورههای سهساله است .با تمجه باه اینکاه
این ابها ظاهرا در تما قمانین مربمط به تیدیل جزای نقدی وجمد دارد ،بیدا آن را تمضیح خاماهیم
داد1.
 .3 .1پیشبینی تعدیل جزای نقدی مندرج در یک قانون از طریق قانونگذاری
بهرغم این که چند سالی است در قمانین متیدد ،تیدیل جزای نقدی به نهادهای غیرتقنینای واگایار
شده است ،اما حداقل در یک ممرد ،قانمنگیار مجددا چنین تیدیوی را نیاامند تصمیب قاانمن کارد.
ماده  99قانمن همای پاک مصم  1933مقرر میکند« :صاد درصاد ( )%122درآمادهای حاصال اا
اجرای این قانمن به حسا خزانهداری کل کشمر واریاز تاا صارفا در قالاب بمدجاه سانماتی جهات
 .1نگاه کنید به بند .9-1-2
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ت الی این قانمن و مقابوه با منابع آلمدهکننده هما هزینه شمد ....تیدیل میزان جریماه خساار های
وارده به محی ایسات منادرج در ایان قاانمن هار دو ساا یکباار تمسا سااامان باا هم ااری
دستگاههای ذیرب تهیه و در الیحه بمدجه به تصمیب مجوس شمرای اسالمی میرسد».
جالب تمجه اینکه «الیحه اصال قانمن نحمه جومگیری اا آلمدگی هاما» مصام 1939/23/29
هیأ وایران که منجر به تصمیب قانمن فمق شد ،تیدیل مبالغ ریالی مندرج در ایان قاانمن (اعام اا
جریمه و خسار ) را به هیأ وایران واگیار کرده بامد؛ تبصاره یاک مااده  23الیحاه مزبامر مقارر
میکرد« :جرایم و خسارا نقدی قیدشده در مماد مختو این قانمن هر سه سا یکبار بار اسااس
نرخ تمر ساالنه اعالمی اا سمی بانک مرکزی جمهمری اسالمی ایران تمس هیاأ وایاران تیادیل
میگردد».
تغییر فمق ناشی اا اقدا کمیسیمن کشاورای ،آ و منابع طبییی مجوس بامد کاه مییاار نارخ
تمر منادرج در الیحاه را حایف کارد .تبصاره فامق در مصامبه کمیسایمن مزبامر کاه در جوساه
 1933/21/23مجوس مطر شد ،بیان میکرد« :تیدیل میزان جریمه خسار های وارده به محای
ایست مندرج در این قانمن هر دو سا یکبار تمس ساامان با هم اری دستگاههای ذیرب تهیاه
میشمد و به تصمیب هیأ وایران میرسد ».همانطمر که پیشتر بیان شد ،واگیاری تیدیل جازای
نقدی به نهادهای غیرتقنینی بدون تییین مییار تیدیل ،برخالف اصل  58قانمن اساسی اسات و بار
همین اساس ،در جوسه فمق با پیشنهاد رییس مجوس ،تیدیل فمق ممکم به پیشبینای در الیحاه
بمدجه شد .با تمجه به تمضیحا پیشین مبنی بر مناسب بمدن تیدیل جزای نقدی تمس نهادهاای
غیرتقنینی ،بسیار بجا بمد با افزودن مییار تیدیل به ضابطه فامق ،تیادیل مزبامر باه هیاأ وایاران
واگیار میشد .در ضمن ،با تمجه به پیشبینی تیدیل جزای نقدی مندرج در تماا قامانین در مااده
 25قانمن مجااا اسالمی  ،1932ماده فمق میتمانست بهطمر کامل حیف شمد.
اکنمن که با روی ردهای قانمنگیار ایران برای تیدیل جزای نقدی ثابت آشنا شدیم ،باه بررسای
مییارها و چالشهای این تیدیل میپرداایم.
 .2معیارها و چالشهای تعدیل جزای نقدی ثابت در قوانین ایران
در مماردی که قانمنگیار وظیفه تیدیل جزای نقدی ثابت را خمد برعهده میگیرد ،با تمجه به اختیار
عا قانمنگیاری میتماند با در نرر گرفتن تما جمانب ممضما ،هرگمناه تغییاری در جازای نقادی
ثابت اعما کند .اما همانطمر که مالحره شد ،بهدلیل میضال تیدیل جزای نقادی ثابات تمسا
قانمنگیار ،راه ار بهتر واگیاری تیدیل به نهادهای غیرتقنینی است .اماا ایان واگایاری در صامرتی
قابل قبم است که ضمن رعایت اصل قانمنی بمدن مجااا و اصل  58قاانمن اساسای ،همااهنگی و
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ی پارچگی سیاست جزایی کشمر را حفظ کند و ضماب تیادیل ،اا وضام و دقات کاافی برخامردار
باشند.
در این بند ،میزان رعایت این شرای را اا جها ایر بررسی میکنیم1 :ا مقیاس تیدیل جازای
نقدی2 ،ا دورههای امانای تیدیل9 ،ا الزامای بمدن تیدیل جزای نقدی تمس نهاااد غیرتقنیناای،
0ا نهادهای مؤثر در تیدیل جزای نقدی8 ،ا نسخ و تخصیص قمانین متضمن تیدیل جزای نقدی.
 .1 .2مقیاس تعدیل جزای نقدی
همانطمر که پیشتر مالحره شد شمرای نگهبان واگیاری تییین و تغییر جزای نقدی باه نهادهاای
غیرتقنینی را مغایر اصل  58قانمن اساسی دانسته است ،اما قمانین متضمن واگیاری تیادیل جازای
نقدی ثابت به نهادهای غیرتقنینی را تأیید کرده است که دلیل آن ،وجمد «مقیاس تیدیل» در ایان
قمانین است .ن ا قابل تمجه درباره مقیاس تیدیل عبار اند اا1 :ا نما مقیاس2 ،ا رابطه تیدیل باا
مقیاس9 ،ا نحمه محاسبه مقیاس.
 .1 .1 .2نوع مقیاس
همانطمر که در بند  1مالحره شد ،قمانین ایران اصمال «نرخ تمر » را باهعنمان «مقیااس تیادیل»
جزای نقدی ثابت در نرر گرفتهاند .بیضی اا این قمانین همچمن قانمن نحمه اجرای مح ممیتهاای
مالی  ،1911قانمن نرا صنفی کشمر  ،1932قانمن رسیدگی به تخوفاا راننادگی  1953و قاانمن
مجااا اسالمی  1932صراحتا به نرخ تمر اشاره کردهاند .اما بیضی دیگر اا قمانین همچمن قاانمن
اصال ممادی اا قانمن برنامه چهار تمسیه  1951و قانمن اح ا دایمای برناماههای تمسایه کشامر
 1938که «شاخص بهای کاالها و خدما مصارفی» و قاانمن امامر گمرکای  1932کاه «شااخص
قیمتها» را بهعنمان مقیاس تیدیل در نرر گرفتهاناد ،باهطمر ضامنی حااکی اا اعماا نارخ تامر
هستند؛ ایرا «درصد تغییر ساالنه شاخص بهای کاالها و خدما مصرفی» همان «نرخ تامر » اسات
(ابراهیمی .)1 :1953 ،البته اا این جهت ،قانمن اممر گمرکی  1932که «شاخص قیمتها» را مییار
تیدیل دانسته تاحدودی مبهم است ،ایرا مشخص نیست منرمر قانمنگایار ،شااخص قیمات تماا
کاالها و خدما است یا شاخص قیمت کاالها و خدما مصرفی .الا به ذکر است ایان دو شااخص
متفاو هستند ،ایرا در شاخص قیمت کاالها و خدما مصرفی ا برخالف شاخص قیمت کل کاالها
و خدما ا اراش خرید خانه ،امین ،سها و کاالهایی که خانمار برای کسب درآمد استفاده میکند،
در نرر گرفته نمیشمد (ابراهیمی .)5 :1953 ،با وجمد این ،با تمجه به رو قامانین میتامان گفات،
منرمر قانمن فمق نیز همانند سایر قمانین ،شاخص بهای کاالها و خدما مصرفی است.
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البته ظاهرا بیضی قمانین اا عماموی غیر اا نرخ تمر نیز بهعنمان مقیاس تیدیل استفاده کردهاند.
برای مثا  ،قانمن تنریم بخشی اا مقررا ماالی دولات  ،1952عاالوه بار «نارخ تامر »« ،عاماموی
همانند کاهش هزینههای دولتی ناشی اا اصال ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی» را نیاز بارای
تیدیل مبالغ ریالی مندرج در قمانین در نرر گرفته است .در این خصمص ،باید گفات ظااهرا عمامال
نا بردهشده فمق غیر اا نرخ تمر  ،مقیاس تیدیل جزاهای نقدی نیساتند ،بو اه فقا بارای تیادیل
«تیرفهها و خدما دولتی ،حقمق دولتی و عناوین مشابه» میکمر در این قانمن ممرد اساتفاده قارار
میگیرند.
 .2 .1 .2رابطه تعدیل با مقیاس
اگرچه اکثر قمانینِ حاوی تیدیل جزای نقدی ،نرخ تمر را بهعنمان مقیاس تیدیل در نرر گرفتهاناد،
اما این پرسش قابل طر است که آیا مقدار تیدیل باید دقیقا «برابر» با نرخ تامر باشاد؟ در پاساخ
باید گفت بسیاری اا قمانین اا جموه قانمن نحمه اجرای مح ممیتهای ماالی  ،1911قاانمن تنرایم
بخشی اا مقررا مالی دولت  ،1952قانمن اصاال مامادی اا قاانمن برناماه چهاار تمسایه ،1951
قانمن رسیدگی به تخوفا رانندگی  1953و قانمن مجااا اسالمی  1932اا «تناساب» تیادیل باا
نرخ تمر سخن گفتهاند .البته بیضی قمانین همچامن قاانمن نراا صانفی کشامر  1952کاه بیاان
میکند« :میزان جریمههای نقدی ...بر اساس نرخ تمر سااالنه ...قابال تیادیل اسات» ،قاانمن امامر
گمرکی  1932که مقرر میدارد« :جریمهها ...بر اساس شاخص قیمتها ...تغییار مییاباد» و قاانمن
اح ا دایمی برنامههای تمسیه کشمر  1938کاه بیاان میکناد« :مبواغ منادرج ...بار اسااس رشاد
شاخص بهای کاالها و خدما مصرفی ...تیدیل میشمد» ،بهصراحت اا «تناسب» تیدیل با نرخ تمر
سخن نگفتهاند.
می تمان گفت تما قمانین فمق اا نرر میزان دقیق تیدیل ،دچار ابها هستند؛ ایارا ،اوال عباار
«بر اساس نرخ تمر ساالنه»« ،بر اساس شاخص قیمتها» و «بر اساس رشد شاخص بهای کاالهاا و
خدما مصرفی» در سه قانمن اخیر ،به «برابری» میزان تیدیل با نرخ تمر تصریح ن ردهاناد .ثانیاا،
«تناسب» تیدیل با نرخ تمر که در سایر قمانین فمق آمده است نیز لزوما به مینای «برابری» تیدیل
با نرخ تمر نیست .البته بدیهی است تیدیل به میزانی بیش اا نرخ تمر  ،قابل قبم نیست ،ایارا در
این صمر  ،هیچ محدودیتی برای اِعما تیدیل وجمد نخماهد داشت و این نما تیدیل ،قانمنگایاری
محسم میشمد و قابل انجا تمس نهادهای غیرتقنینی نیست .اماا باه نرار میرساد تیادیل باه
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میزانی کمتر اا نرخ تمر  ،نق این قمانین محسم نمیشمد .این استنتاج وقتی تقمیت میشمد که
طبق تمضیحا آینده ،میتقد باشیم انجا تیدیل تمس نهادهای غیرتقنینی اصمال الزا آور نیست1.
 .3 .1 .2نحوة محاسبه مقیاس
ی ی اا ن ا مبهم در قمانینِ حاوی ضماب تیدیل جزای نقدی ،محاسبه «نرخ تامر » در دورههاای
چندساله است .در واقع ،با تمجه به اینکه عامل اصوی تییین «نرخ تمر » و «تغییر شااخص قیمات
کاالها و خدما مصرفی»« ،دوره امانی» است و باه عباارتی «نارخ تامر  ،بیاانگر درصاد تغییارا
شاخص قیمتها در یک دوره امانی میین است» (امانااده ،)21 :1930 ،نحمه محاسبه نارخ تامر
(تغییر شاخص قیمت کاالها و خدما مصرفی) در یک دوره امانی چندسااله بارای تیادیل جازای
نقدی ،به چند ش ل قابل تصمر است1 :ا نرخ تمر (تغییر شاخص قیمتها) در آخرین سا (یا ی ی
اا سا های) دوره امانی2 ،ا میانگین ساالنه نرخ تمر (تغییر شاخص قیمتها) در دوره اماانی9 ،اا
جمع نرخهای تمر ساالنه (تغییر شاخص قیمتها) در دوره امانی0 ،اا تغییار شااخص قیمتهاای
انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره که میتمان آن را «نرخ تمر تجمّیی» نامید.
با انتخا هر یک اا چهار شیمه فمق ،میزان تیدیل در یک دوره امانی چندساله ،متفاو خماهد
بمد؛ در ضمن ،این تفاو ها بید اا اِعما در چند دوره ،بسیار بیشتر خماهد شد .برای مثا  ،اگر قرار
بمد طبق ماده  25قانمن مجااا اسالمی  ،1932جزای نقادی منادرج در بناد «ث» مااده  53ایان
قانمن ( 152225222ریا ) در سا  1938اصال شمد ،با تمجه به جدو نرخ تمر و شااخص بهاای
کاالها و خدما مصرفی اعال شده تمس بانک مرکزی ،جزای فمق طبق روشهای چهارگاناه فامق
به جریمههای ایر تبدیل میشد:
نرخ تمر اعال شده تمس بانک مرکزی
سا

شاخص بهای کاالها و خدما مصرفی

نرخ تمر

1930

32

1153

1939

52

1853

1932

125313

9051

جزای نقدی بند «ث» ماده  53قانمن مجااا اسالمی ( 152225222ریا ) پاس اا اصاال در ساا
1938
 .1نگاه کنید به بند .9-2
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با اعما نارخ با اعما نارخ با اعما نارخ با اعما متمسا
تمر  1932تمر  1939تمر  1930نرخ تمر سه سا
1،901،222

1،183،222

1،113،222

1،221،999

229

با اعماا جماع
بااا اعمااا ناارخ تاامر
ناارخ تاامر سااه
تجمیی سه سا
سا
1،322،222

1،102،091

رویة هیأ وایران در تیدیل جزای نقدی نیز بیانگر استفاده دایمی اا ی ی اا چهار شیمه فمق
نیست .برای مثا  ،هیأ وایران در تصمیبنامه شماره 28881 /1302ها ممرخ  1959/22/13با
استناد به ماده  35قانمن تنریم بخشی اا مقررا مالی دولت  ،1952اکثر جریمههای منادرج در
قانمن نحمه جومگیری اا آلمدگی هما مصم  1910را  022درصد افزایش داد یینی تقریبا برابر با
«نرخ تمر تجمیی» دوره امانی  1910تا  1952که  010درصد بمد .این در حالی است که هیأ
وایران در تصمیبنامه شماره 82935 /191885ها مامرخ  ،1930/12/21جریماههای راننادگی
مندرج در تصمیبنامه شماره 03105 /133092ک ممرخ  1932/25/25وارای عضام کمیسایمن
اممر اجتماعی و دولت ال ترونیک را با ات اء به مااده  22قاانمن رسایدگی باه تخوفاا راننادگی
 ،1953بیضا  122درصد افزایش داد یینی تقریبا برابار باا «جماع نرخهاای تامر » دوره اماانی
 1932تا  1939که  122درصد بمد.
جالب تمجه اینکه نه تنها رویة هیأ وایران در این امینه ثبا نادارد ،بو اه دیادگاه هیاأ
عمممی دیمان عدالت اداری نیز با نرر هیأ وایران ،سااگار نیست .این هیأ در دادنامه -1239
 1230ممرخ  ،1930/12/11مصمبه فمق الیکر هیأ وایران درباره تیدیل جریمه های راننادگی را
ابطا کرد و نرخ تمر آخرین سا دوره امانی فمق (سا  ) 1939را قابل اعما دانست.
بررسی عمو رد نهادهای غیرتقنینی در اجرای قمانین متضمن تیدیل جزای نقدی و دستیابی
به تفسیر درست این قمانین در امینه نحمه محاسبه نرخ تامر در دورههاای چندسااله ،نیاامناد
بررسی دقیق و مفصل است که در این نمشتار فرصت پارداختن باه آن نیسات .اماا میتامان باه
اختصار گفت هیچیک اا قمانین ایران اا این ابها  ،مبرا نیست .برای مثا  ،ناه تنها ماتن مااده 35
قانمن تنریم بخشی اا مقررا مالی دولت  ،1952ماده  10قانمن نرا صنفی کشمر  ،1952ماده
 50قانمن اصال ممادی اا قانمن برنامه چهار تمسیه  ،1951ماده  22قانمن رسیدگی به تخوفا
رانندگی  ،1953ماده  183قانمن اممر گمرکی  ،1932ماده  25قاانمن مجاااا اساالمی  1932و
بند «پ» ماده  21قانمن اح ا دایمی برنامههای تمسایه کشامر  1938کاه در ایان نمشاتار باه
تشریح آنها پرداختیم ،این ممضما را روشن ن ردهاند ،بو ه در میاکرا مجوس شامرای اساالمی
در اماااان تصااامیب ماااماد فااامق در جوساااا ،1953/21/23 ،1952/23/92 ،1952/12/23
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 1932/23/23 ،1932/21/91 ،1953/29/29 ،1955/23/28و  1938/21/13نیز هیچگمنه بحثی
در این خصمص انجا نشده است.
البته فرایند تصمیب تبصره ماده یک قانمن نحمه اجرای مح ممیتهای مالی  1911و ماده 99
قانمن همای پاک  1933بهطمر ضمنی مؤید اعما نرخ تمر تجمیی است .در تمضیح ایان مامارد
باید گفت:
ا بهرغم اینکه تبصره ماده یک قانمن نخست فمق ،دوره امانی تیدیل جزای نقدی میاد یک
روا حبس را «سه سا » در نرر گرفتاه اسات ،اماا «طار اصاال مااده  1قاانمن نحامه اجارای
مح ممیتهای مالی و تبصرههای آن» که منجر به تصمیب قانمن فامق شاد ،تیادیل فامق را باه
صمر «ساالنه» پیشبینی کرده بمد .اا این رو ،اگر تبصره فمق بهصمر پیشبینیشده در طر ،
به تصمیب رسیده بمد ،تیدیل مزبمر در دورههای چندساله میاد اعما نرخ تمر تجمیی میشد.
ا اگرچه ماده  99قانمن دو فمق ،تیدیل جزای نقدی را دو سا یکبار در نرر گرفته اسات،
اما سخنان نمایندگان مخال و ممافاق مااده مزبامر در مایاکرا جوساه  1933/21/23مجواس،
حاکی اا این است که تیدیل دو سا یکبار بهمنرمر تسهیل اجرای قانمن بامد و ناه باه میناای
اعما تیدیل دو ساالنه با نرخ تمر یک سا .
در ض من ،برداشت واار دادگستری باهعنمان مرجاع پیشانهاددهنده تیادیل جازای نقادی
مندرج در تما قمانین در چارچم ماده  25قاانمن مجاااا اساالمی  ،1932اِعماا نارخ تامر
تجمیی است .در پیشنهاد ممرخ  1933/29/21وایر دادگستری در این امینه آمده است :با لحاظ
صراحت ماده  25قانمن مجااا اسالمی ،تیدیل جزای نقدی اا سا تصامیب قاانمن مربمطاه تاا
سا محاسبه آن [سا جاری] و بر مبنای نرخ تمر محاسابه شاده اسات .نحام اقادا همانناد
محاسبه مهریه میباشد که عبار است اا:
نرخ جدید جزای نقدی = جزای نقدی قبوی × شااخاص بهاای کاال و خدماا در اماان تیدیال
شاخص بهای کاال و خدما در سا تصمیب قانمن
 .2 .2دورههای زمانی تعدیل
دورههای امانی تیدیل اا آن جهت حایز اهمیت هستند که در طم ایان دورههاا ،جازای نقادی
مندرج در قانمن تغییر نمیکند و اا این رو ،هرچه ایان دورههاا طامالنیتر باشاند ،اراش جازای
نقدی و باادارندگی آن در طم این دورهها بیشتر کاهش مییاباد .هماانطمر کاه مالحراه شاد
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قمانین ایران اصمال دورههای تیدیل جزای نقدی را سه ساا یکباار مقارر کرده اناد و اا ایان رو،
اراش جزای نقدی در طم این دورههای سهساله ،کاهش مییابد.
بهرغم اهمیت ممضما فمق ،عمو رد نهادهای مسئم تیدیل جزای نقدی ،حااکی اا آشافتگی
در رعایت دورههای امانی تیدیل است .اگرچه این نهادها در بیضی ممارد تقریبا در سررسایدهای
مشخصشده ،اقدا به تیدیل کردهاند ،اما در بیضی ممارد خمد را موز به رعایت دورههای تیدیل
ندانستهاند .برای مثا  ،بهرغم اینکه دولت بر اساس ماده  21قانمن رسیدگی به تخوفا رانندگی
 ،1953جریمههای رانندگی را طی تصمیبنامه شماره 03105 /133092ک ممرخ 1932/25/25
به تصمیب رساند و بهرغم اینکه ماده  22قانمن مزبمر ،تیدیل جریمههای مندرج در این قانمن را
در دورههای سهساله پیشبینی کرده است ،اما عمال تا کنمن ،این جریمهها با اِعماا فاصاوههای
تقریبا چهارساله طی تصمیبنامههای شماره 82935 /191885ها ممرخ  1930/12/21و شاماره
81032 /332ها ممرخ  1933/21/23اصال شدهاند.
 .3 .2الزامی بودن تعدیل جزای نقدی توسط نهاد غیرتقنینی
در خصمص الزا آور بمدن تی دیل جزای نقدی واگیارشاده باه نهادهاای غیرتقنینای ،میتامان باا
استناد به سیاق قمانین گفت بیضی اا آن ها حاکی اا اختیااری بامدن تیادیل و بیضای حااکی اا
الزامی بمدن آن هستند .برای مثا  ،عبارا «به دولت اجاااه داده میشامد »...در قاانمن تنرایم
بخشی اا مقررا مالی دولت « ،1952میزان جریمه های نقدی ،...قابل تیادیل اسات» در قاانمن
نرا صنفی کشمر  1952و «میزان جریمه های نقدی ،...قابل تیدیل است» در قانمن رسیدگی باه
تخوفا رانندگی  ،1953حاکی اا اختیاری بمدن تیدیل هستند .در مقابل ،عبارا «مبوغ مایکمر
در این ماده ...تیدیل ...میگردد» در قانمن نحمه اجرای مح ممیتهای مالی « ،1911مبالغ جزای
نقدی مندرج در این فصل ...تیدیل می شمد» در قانمن اصال ممادی اا قانمن برنامه چهار تمسیه
« ،1951جریمهها ...تغییر مییابد» در قانمن اممر گمرکی « ،1932کویاه مباالغ مایکمر در ایان
قانمن و سایر قمانین ...تیدیل ...میگردد» در قانمن مجاااا اساالمی  1932و «مبواغ منادرج،...
تیدیل میشمد» در قانمن اح ا دایمی برنامههای تمسیه کشامر  ،1938حااکی اا الزامای بامدن
تیدیل هستند.
با وجمد این ،چمن دلیوی برای تفاو فمق وجمد ندارد ،باید این تمایز را ناشی اا سهم قاانمنی
یا ضی

نگارشی دانست و اا این رو ،تیدیل جازای نقادی تمسا نهادهاای غیرتقنینای را بایاد

همانند تما ممارد تفمی

قانمنگیاری ،اختیاری دانست ،ایرا همان طمر کاه بیضای حقمقداناان

ابااراا داشااتهاند «اینکااه مجوااس میتمانااد برخاای اا ماامارد را تفاامی

کنااد ،بااه مینااای الاازا
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تفمی شمنده نیست .با این حا  ،دولت بهدلیل نرار های سیاسی مجوس عمال اا ایان مصامبا
تبییت خماهد کرد ،اما اا نرر حقمقیِ مح  ،دولت الزامی به قبم مامارد تفامی

قانمنگایاری

ندارد و اقدا به جانشینی مجوس ،در چارچم صال دید دولت خماهد بامد و ناه وظیفاه قاانمنی
آن» (تیال .)229-222 :1953 ،البته شاید بتمان الزا دولت به تدوین آییننامه اجرایی قامانین را
استثنای قاعده فمق دانسات (تایال )229 :1953 ،هرچناد باه گفتاه بیضای حقمقداناان ،تهیاه
آییننامه اجرایی قمانین نیز مم ن است الزا آور نباشد؛ بهطمری که «اگر قانمن گیار ،پس اا ذکار
کویا  ،دولت را مأممر ت میل یا بیان تفصایل قاانمن مامرد نرار نمایاد ،تصامیب ایان آیینناماه
اجرایی ،جنبه اجباری و ت ویفی خماهد داشات و در غیار این صامر  ،اختیااری اسات» (پاروین،
پتفت.)31 :1930 ،
رویه دولت در تیدیل جزای نقدی مندرج در قمانین نیز قرینه ای است بر این که هیأ وایران
این تیدیل را اختیاری توقی می کند؛ ایرا هیأ وایاران در بسایاری اا مامارد ،بارای ماد هایی
نسبتا طمالنی اقدا به تیدیلهای پیشبینی شده در قمانین ن رده است .برای مثاا  ،میتامان باه
ممارد ایر اشاره کرد:
1ا بهرغماینکه ماده  35قانمن تنریم بخشی اا مقررا مالی دولت  ،1952ام ان تیدیل جزاهای
نقدی ثابت مندرج در تما قمانین را در دورههای سهساله پیشبینی کرده است ،جزاهاای نقادی
ثابت مندرج در قانمن نحمه جومگیری اا آلمدگی هما  1910تا امان نسخ این قانمن تمس قاانمن
هامای پاااک در ساا  ،1933فقا یکبااار طای تصاامیبنامه شاماره 28881 /1302هااا ماامرخ
 1959/22/13اصال شد.
2ا به رغم اینکه ماده  50قانمن اصال ممادی اا قانمن برنامه چهار تمسیه  ،1951ام ان تیدیل
جزاهای نقدی ثابت مندرج در فصل نهم این قانمن را در دورههای سهساله پیش بینی کرده است،
جزاهای نقدی مندرج در فصل نهم قانمن مزبمر تاا کنامن فقا یکباار طای تصامیبنامه شاماره
83939 /122130ها ممرخ  1935/25/15اصال شد.
9ا بهرغماینکه ماده  25قانمن مجااا اسالمی  ، 1932ام ان تیدیل جزاهای نقدی ثابت مندرج
در تما قمانین را در دورههای سهساله پیش بینی کرده است ،اما تا کنمن (ابتادای ساا ،)1022
هیچ تصمیبنامه ای با استناد به ماده فمق به تصمیب دولت نرسیده است.
در پایان ،الا به ذکر است اختیاری بمدن تیدیل جزای نقدی تمسا نهادهاای غیرتقنینای،
ممجب ااید شدن قمانین متضمن واگیاری تیدیل به نهادهای غیرتقنینای نمی شامد ،ایارا هادف
اصوی قمانین مزبمر تسهیل و تسریع فرایند تیدیل جزای نقدی ثابت ا ست و امیناه دساتیابی باه
این هدف در چارچم این قمانین فراهم شده است .به عبار دیگر ،با تمجه به تمضیحا پیشین
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درباره ممنمعیت تفمی

قانمن گیاری به نهادهای غیرتقنینی ،قامانین مزبامر ،فقا تییینکنناده
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محدوده اختیار نهادهای غیرتقنینی هستند بهطمری که کمترین فاصاوه اماانی میاان تیادیلها،
برابر با دوره امانی مقرر در قانمن ،و حداکثر میزان تیدیل ،برابر با مقیاس تیدیل مقارر در قاانمن
باشد .اا طرف دیگر ،قمانین فمق ممجب اختال در تیدیل جزای نقادی نمیشامند ،ایارا فاارغ اا
اِعما یا عد اِعما تیدیل تمس نهادهای غیرتقنینی ،مجوس همچنان میتماند رأساا اقادا باه
اصال جزای نقدی ثابت مندرج در قمانین کند.
 .4 .2نهادهای مؤثر در تعدیل جزای نقدی
نهادهااای مااؤثر باار تیاادیل ،سااه دسااته هسااتند1 :اا نهاااد تییینکننااده ناارخ تاامر 2 ،اا نهاااد
پیشنهاددهنده تیدیل9 ،ا نهاد تصمیبکننده تیدیل.
 .1 .4 .2نهاد تعیینکننده نرخ تورم
همانطمر که مالحره شد قمانین ایران اصمال نرخ تمر را مقیااس تیادیل دانساتهاند ،اا ایان رو،
چمن «بر اساس استانداردهای جهانی ،مرجع محاسبه و اعال نارخ تامر  ،باناک مرکازی اسات»
(شاهچرا ،نمربخش ،)003 :1938 ،طبییی است بانک مرکزی ایران ،نهاد صالحیتدار برای تییاین
نرخ تمر باشد .بر همین اساس ،بیضی قمانین اا جموه قانمن اصال ممادی اا قانمن برنامه چهار
تمسیه  ،1951قانمن اممر گمرکی  ،1932قانمن مجااا اساالمی  1932و قاانمن اح اا دایمای
برنامههای تمسیه کشمر  ،1938به تییین نرخ تمر تمس بانک مرکزی تصریح کردهاند.
اما بیضی قمانین همچمن قانمن نحمه اجرای مح ممیتهای مالی  ،1911قانمن تنریم بخشی
اا مقررا مالی دولت  ،1952قانمن نراا صانفی کشامر  1952و قاانمن رسایدگی باه تخوفاا
رانندگی  ،1953اا نهاد مسئم تییین نرخ تمر نا نبردهاند کاه ایان ممضاما میتماناد ممجاب
اختالف نرر شمد؛ ایرا در ایران ،بانک مرکزی و مرکز آمار رسما مسئملیت تهیه آمارهای اقتصادی
اا جموه نرخ تمر را برعهده دارند و همچنین بیضی مراکز پژوهشی اقادا باه تهیاه ایان آمارهاا
میکنند و بدیهی است نرخ تمر اعال شده تمس نهادهای فمق ،مم ن اسات متفااو باشاد .در
این خصمص گفته شده است« :بانک مرکزی جمهمری اسالمی ایران ،مرجع رسمی تهیه و اعاال
نرخ تمر در مناطق شهری ایران است ،اما مرکز آمار ایران نیز این شاخص را به تف یاک منااطق
شهری و روستایی تهیه میکند....
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هر دو مرکز ...برای محاسبه شاخص بهاای کاالهاا و خادما مصارفی اا فرمام

الساپیرس1

استفاده می کنند .این دو مرکز هرچند تفاو هاایی در انتخاا خانمارهاای نممناه و اقاال مامرد
قیمت گیری دارند ،اما مهم ترین تفاو آن ها در چگمنگی تهیه قیمت نسبی کاال و خادما مامرد
استفاده در فرمم السپیرس است....
البته در مماردی نرخ تمر تمس برخی مراکز دیگر ...نیز اعال شده است که یادآوری میشمد
اعدادی که تمس ساامان های پژوهشی کشمر اا جموه مرکز پژوهش های مجوس شمرای اسالمی
تحت عنمان نرخ تمر محاسبه و اعال می شمد بر پایه مد های اقتصادی خاص و مامرد نرار آن
مراکز تهیه شده است و ...با روش محاسبه شاخص تمر که در بانک مرکازی جمهامری اساالمی
ایران و مرکز آمار ایران بر اساس روش استاندارد عومی و ممرد تأیید ساامانهای بین المووی آمار...
تهیه می شمد ،تفاو ماهمی دارد» (ابراهیمی.)3-5 :1953 ،
الا به ذکر است عالوه بر تفاو نرخ تمر اعال شده تمس دو نهاد رسامی فامق ،در بیضای
ممارد میان آن دو درباره صالحیت اعال نرخ تمر نیز اختالف نرر پیش آمده است .بارای مثاا ،
امانی که بانک مرکزی در دیماه  1931اعال کرد تا اطالا ثانمی اا انتشار نرخ تامر خامدداری
خماهد کرد و دلیل این اقدا را کاهش اختالف با نرخ تمر اعال شده تمس مرکز آمار ایران بیان
کرد؛ کمیسیمن تخصصی شمرای عالی آمار ،ضمن انتشار یک خبر ،حق تملید و انتشار این آمارها
را به مرکز آمار ایران داد .در مقابل ،مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی طی مصاحبهای گفات:
این بانک با قم به فیالیتهای قانمنی خمد در امینه تملید و انتشار آمار و پاسخگمیی به نیااهای
جامیه ادامه خماهد داد (وبسایت تابناک.)1931/12/13 ،
 .2 .4 .2نهاد پیشنهاددهنده تعدیل
قمانین ایران ،نهادهایی متفاو برای پیشنهاد تیدیل جزای نقدی در نرر گرفته اند؛ بارای مثاا :
«وایر دادگستری» در قاانمن نحامه اجارای مح ممیتهاای ماالی « ،1911سااامان مادیریت و
برنامهریزی کشمر» در قانمن تنریم بخشی اا مقررا مالی دولات « ،1952واار باارگاانی» در
قانمن نرا صنفی کشمر « ،1952شمرای رقابت» در قانمن اصال ممادی اا قانمن برناماه چهاار
تمسیه « ،1951نیروی انترامی و واارتخاناههای دادگساتری ،کشامر و راه و تراباری» در قاانمن
رسیدگی به تخوفا رانندگی « ،1953واار اممر اقتصاادی و دارایای» در قاانمن امامر گمرکای

1. Laspeyres
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« ،1932وایر دادگستری» در قانمن مجااا اسالمی  1932و «بانک مرکازی» در قاانمن اح اا
دایمی برنامههای تمسیه کشمر .1938
اگرچه ابت ار قانمنگیار در تییین نهاد پیشنهاددهنده تیدیل جزای نقادی برحساب ممضاما
قانمن ،منطقی است ،اما با تمجه به ابها های متیدد ممجمد در قمانین مزبمر که در بندهای پایش
مطر شد ،این ام ان وجمد دارد که نهادهای فمق ،قمانینی را که بنیاد آنهاا ی ساان اسات ،باه
شیمههای گمناگمن تفسیر و اجرا کنند.
 .3 .4 .2نهاد تصویبکننده تعدیل
ظاهرا در تما قمانین مرتب با تیدیل جزای نقدی ثابت ،اا جموه تما قمانینی که در این نمشتار
ممرد بررسی قرار گرفت ،نهاد تصمیبکننده تیدیل جزای نقدی ،دولات (هیاأ

وایاران)

اسات1.

واگیاری تصمیب تیدیل جزای نقدی مندرج در تما قمانین به هیأ وایران را میتمان باا هادف
ایجاد هم اهنگی در تیدیل جزای نقدی مندرج در قامانین مختوا در راساتای سیاسات کیفاری
کالن کشمر ارایابی کرد و این نقطه قم این قمانین بهشمار میرود.
 .5 .2نسخ و تخصیص قوانین متضمن تعدیل جزای نقدی
همان طمر که پیش تر مالحره شد قمانین متضمن تیادیل جازای نقادی ثابات اا بیضای جهاا
متفاو هستند .البته وجمد تفاو میان قمانین خاص این حماه ا یینی قامانینی کاه هار کادا ،
تیدیل جزای نقدی را در قانمنی مشخص پیشبینی کردهاند (همچمن ماده  10قانمن نرا صنفی
کشمر  1952و ماده  50قانمن اصال ممادی اا قانمن برنامه چهار تمسیه  )1951ا دچاار ایاراد
نیست و هر قانمن در حماه ممضمعی خمد حاکم می باشد .همچنین تفاو میان قانمن عا قدیم و
قانمن خاص جدید در این حماه (همچمن ماده  35قانمن تنریم بخشای اا مقاررا ماالی دولات
 1952که تیدیل جزاهای نقدی مندرج در تما قامانین و مااده  10قاانمن نراا صانفی کشامر
 1952که تیدیل جزاهای نقدی مندرج در همین قانمن را به هیأ وایران واگیا کردهاناد) دچاار
ایراد نیست ،ایرا در تخصیص قانمن عا قدیم تمس قانمن خاص جدید ،تردید نیست .اما با تمجه
به اختالف نرر ان درباره ام ان نسخ قانمن خاص قدیم تمس قانمن عا جدید (کاتمایان:1953 ،
 ،)118-110الا بمد قانمنگیار در امان وقما این وضییت ،تییین ت وی میکرد .بهعنمان مثا ،
 .1فق در قانمن نحمه اجرای مح ممیتهای مالی  ،1911تیدیل جزای نقدی جایگزین حابس باه رئایس قامه قضااییه
واگیار شده بمد.
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این وضییت در امان تصمیب قانمن مجااا اسالمی  1932روی داد ،چراکه ایان قاانمن ،تیادیل
جزای نقدی مندرج در تما قمانین را پیشبینی کرده است و باید مشخص میکرد ،آیا این قانمن،
تما قمانین خاص این حماه را که پیش اا آن به تصمیب رسیده بمدند نسخ کرده است یا نه؟
رویه هیأ وایران حاکی اا منفی بمدن پاسخ پرسش فمق است .بارای مثاا  ،باهرغم اینکاه
بهممجب ماده  25قانمن مجااا اسالمی  ،1932تیدیل جازای نقادی منادرج در تماا قامانین،
مستوز پیشنهاد «وایار دادگساتری» اسات ،تصامیبنامه شاماره 83939 /122130هاا مامرخ
 1935/25/15هیأ وایران در خصمص تییین جرایم نقدی مندرج در قانمن اجرای سیاستهای
کوی اصل  00قانمن اساسی ،به پیشنهاد «شمرای رقابت» و با استناد باه مااده  50قاانمن اصاال
ممادی اا قانمن برنامه چهار تمسیه  1951به تصمیب رسید.
نتیجه گیری و پیشنهاد
به رغم رواج جزای نقدی ثابت در قمانین کیفری ایران و تأثیر نمسان های اراش پم رایج کشمر بر
این نما مجااا  ،و با وجمد نرخ باالی تمر در ایاران (متمسا سااالنه  1851درصاد در دوره 51
ساله  1913تا  ،) 1933جای بسی تیجب است که تا چند سا پیش ،جز ای نقدی ثابت مندرج در
بسیاری اا قمانین ،برای چندین سا و بیضا ده ها سا بدون اصال باقی می ماند .به نرر میرسد
دلیل اصوی این رویداد ،لزو قانمن گیاری برای اصال جزای نقدی بمد و قانمن گیاری نیاز اصامال
مستوز فرایندی طمالنی و مداخوه نهادهای مختو

است .اگرچه راه ار ظاهرا آساان بارای رفاع

میضل فمق ،واگیاری تیدیل جزای نقدی به نهادهای غیرتقنینی بامد ،اماا باهدلیل مغاایر ایان
واگیاری با اصل قانمنی بمدن مجااا که چه پیش اا انقال  1981و چه پس اا آن ،بهعنمان یک
اصل تخطیناپییر شناخته شده بمد (اصل  12قانمن اساسی مشروطیت و اصل  93قانمن اساسای
جمهمری اسالمی ایران) و همچنین مغایر آن با ممنمعیت تفمی

قانمنگیاری که چه پیش اا

انقال  1981و چه پس اا آن حاکم بمد (اصم  21و  25متمم قانمن اساسی مشروطیت و اصال
 58قانمن اساسی جمهمری اسالمی ایران) ،این واگیاری قابل تحقق نبامد .در عمال نیاز شامرای
نگهبان در چند ممرد ،مصمبه مجوس را که متضمن واگیاری تییاین یاا تغییار جازای نقادی باه
نهادهای غیرتقنینی بمد ،مغایر اصم  93و  58اعال کرد.
در نهایت ،قانمنگیار با ابداا راه ار پیشبینای مییارهاای تیادیل جازای نقادی در قاانمن و
تییین محدوده اختیار نهادهای غیرتقنینی ،ام ان واگیاری تیدیل به این نهادهاا را فاراهم کارد.
ظاهرا نخستینبار قانمن نحمه اجرای مح ممیتهای ماالی مصام  1911ایان ممضاما را بارای
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تیدیل جزای نقدی جایگزین حبس ،پیشبینی کرد و پس اا آن در قمانین متیدد ،ام ان تیادیل
جزای نقدی تمس هیأ وایران فراهم شد.
اگرچه پیشبینی تیدیل جزای نقدی ثابت تمس هیأ وایران در قمانین متیدد بهویژه مااده
 35قانمن تنریم بخشی اا مقررا مالی دولت  1952و ماده  25قانمن مجااا اسالمی  1932که
ام ان تیدیل جزاهاای نقادی منادرج در تماا قامانین را پیشبینای کردهاناد ،اا جهات نراری
میتمانست میضل تیدیل اا طریق قانمنگیاری را برطرف کند ،اما در عمل اینگمناه نشاد .دلیال
عد تمفیق این قمانین این است که اوال ،تفمی

تیدیل ،هیأ وایران را موز به تیدیل نمیکند

و ثانیا ،این قمانین دچار تفاو هایی همچمن تفااو در «نهااد پیشانهاددهنده تیادیل» و دچاار
ابها هایی همچمن ابها درباره «لزو برابری تیدیل با نرخ تمر » و «نحمه محاسبه نارخ تامر در
یک دوره امانی» هستند .اا این رو ،میتمان مالحره کرد قمانین متضمن تیدیل جزای نقدی که
بنیادی مشابه دارند ،در عمل به شیمههای گمناگمن اجرا شدهاند و این تفاو در ممرد فاصاوههای
امانی تیدیل و میزان تیدیل ،بسیار مشهمد است .ابها های فمق حتی سبب اختالف نرر نهادهای
ح ممتی شده است که اا آن جموه میتمان به رأی هیأ عمممی دیمان عادالت اداری در ابطاا
مصمبه هیأ وایران در امینه افزایش جریمههای رانندگی اشاره کرد.
در پایان ،الا به ذکر است که حتی اگر ابها ها و تضاادهای قامانین متضامن تیادیل جازای
نقدی برطرف شمد ،این راه ار ،راهگشا نخماهد بمد ،ایرا تیداد فراوان قمانین حاوی جزای نقادی
ثابت ،کار تیدیل را برای نهادهای پیشنهاددهنده تیدیل و هیأ وایران دشامار میکناد ،باهویژه
آنکه الا است این تیدیل هر چند سا یکبار ت ارار شامد .نممناه ایان چاالش را میتامان در
نخستین اقدا واار دادگستری در اجرای ماده  25قانمن مجااا اسالمی  1932مالحره کارد؛
در پیشنهاد ممرخ  1933/29/21وایر دادگستری در این امینه آمده است« :در اجارای مااده 25
اصالحی قانمن مجااا اسالمی مصم  ،1933به پیمست ،عنااوین و ماماد جزایای دارای جازای
نقدی که تاکنمن تیدیل نشده یا اا آخرین امان تیدیل آن ،سه سا گیشته است جهت طر در
هیأ محتر وایران تقدیم میگردد ....مماد قانمنی ممرد نرر باا هم ااری دساتگاههای اجرایای،
گردآوری شده اسات .در ایان خصامص باه شار ناماه شاماره  13520مامرخ  35/1/2اا کویاه
دستگاههای اجرایی درخماست شد قمانین مرتب آن حماه را با رعایت سا تصمیب ،مبوغ جازای
نقدی و چنانچه سابقه تیدیل جزای نقدی در سا های گیشته دارند ،امان تیدیل قبوی را اعاال
نمایند ».جالب تمجه اینکه این پیشنهاد حاوی تیدیل جزای نقادی در  83قاانمن و تصامیبنامه
است.
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به نرر میرسد یک راه برونرفت اا میضال مربمط به جزای نقدی ثابت و تیدیل آن ،حرکت
بهسمی تمسیه جزای نقدی نسبی و انحصار جزای نقدی ثابت به مماردی است که ام ان استفاده
اا جزای نقدی نسبی وجمد ندارد؛ چراکه جزای نقدی نسبی تحت تأثیر نمساانا اقتصاادی قارار
نمیگیرد و نیاامند اصال در گیر امان نیست .اما راه ار جامع برای رفع میضال جزای نقادی
ثابت ،تمسل به شیمهای مشابه با شیمه شارا و قانمنگیار ایران در امینه مجاااا دیاه اسات .در
تمضیح این پیشنهاد باید گفت که طبق نرر فقهای شییه ،مجااا دیه مبتنی بر شش قوام کااال
است .قانمنگیار ایران نیز به پیروی اا شارا ،در ماده  9قانمن مجااا اسالمی  1931و ماده 231
قانمن مجااا اسالمی  1912دیه را شامل ی ی اا اقال ششگانه یکصد شتر ،دویست گاو ،هزار
گمسفند ،دویست حُوَّه یمانی ،هزار دینار یا ده هزار درهم دانسته است.
ماده  803قانمن مجااا اسالمی  1932نیز اگرچه اا اقال فمق نا نبرده ،اما تفاوتی اساسای
با قمانین پیشین ندارد ،ایرا بیان میکند« :ممارد دیه کامل همان است که در مقررا شرا تییین
شده است و میزان آن در ابتدای هر سا تمس رئیس قمه قضاییه به تفصیل بر اساس نرر مقاا
رهبری تییین و اعال میشمد ».در هر صمر  ،بهرغم تفاو دیدگاه فقها دربااره هادف شاارا اا
تییین اقال ششگانه فمق و نحمه گزینش آنها ،با تمجه به اینکه دیه شامل چند نما کاال است،
اا امان تشریع آن در صدر اسال تا کنمن ،نیاامند تیدیل و تغییر نبمده است.
در خصمص قسمت پایانی ماده  803مبنی بر تییین مبوغ ریالی دیه بهصمر سااالنه تمسا
رئیس قمه قضاییه باید گفت این ممضما ،به مینای تیدیل این مجااا نیست ،بو ه راهحوی است
جهت رفع اختالف دیدگاههای فقهی درباره شیمه گزینش ی ی اا اقال ششگانه فمق و نیز ایجاد
رویه ی سان در تییین اراش ریالی دیه در دادگاهها.
در هر صمر  ،با تمجه به تمضیحا فمق ،اگر جزاهای نقدی ثابت مندرج در تما قامانین باه
جای پم رایج ،بر اساس مقدار مشخص اا یک قوم کاال (همچامن طاال یاا نقاره) تییاین شامند،
نمسانا اقتصادی بر آنها اثر ندارد و اا این رو ،نیاامند تیدیل نخماهند بمد .در این صمر  ،فق
الا است بهمنرمر اِعما ی سان این مجااا  ،همانند دیه ،یک نهاد ح اممتی (همچامن رئایس
قمه قضاییه) ،قیمت مقدار پایه آن کاال (طال یا نقره) را بهصمر ساالنه اعال کند.
منابع
ابراهیمی ،رضا (« ،)1953بررسی مسایل فنی محاسبه نرخ تمر » ،هفتهنامه برنامه ،سا ششام،
شماره  ،228ص .12-1
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اردبیوی ،محمدعوی ( ،)1939حقوق جزای عمومی (جلد سوم) ،چاپ او  ،تهران :نشر میزان.
آقایی طمق ،مسوم (« ،)1955مراشناسی اممر اجرایی و تقنینای در نرریاههای شامرای نگهباان
(مطالیه ممردی اصل  58قانمن اساسی)» ،فصلنامه اطالعرس انی حق وقی ،ساا ششام،
شماره  ،15-11ص .11-1
پروین ،خیراهلل؛ پتفت ،آرین (« ،)1930حدود نرار تقنینی بر مصمبا هیأ وایران با تأکید بر
اصم  58و  195قانمن اساسی جمهمری اسالمی ایران» ،مطالعات حقوق عمومی ،دوره ،08
شماره  ،1ص .52-39
تیال ،پروانه (« ،)1953ارایابی الزا دولت باه ابت اار قاانمن در اساوم تیامال قاما در جمهامری
اسالمی ایران» ،پژوهشهای حقوقی ،شماره  ،11ص .292-219
حیاتی ،عویعباس (« ،)1953صالحیت دولت در وضع آییننامه و تصمیبنامه و م انیسم نرار بر
آن» ،فصلنامه حقوقی گواه ،شماره  ،12ص .81-81
امانااده ،حمید (« ،)1930تاریخنگاری ششدهه تمر در اقتصااد ایاران» ،تازهه ای اقتص اد،
شماره  ،108ص .20-21
سییدی ،محمد؛ کالنتری ،کیممرث (« ،)1933پاسخهای جایگزین حقامق کیفاری باه بزه ااری
بالغان ایر  15سا » ،پژوهشنامه حقوق کیفری ،سا یاادهم ،شماره او  ،ص .123-129
شامبیاتی ،همشنگ ( ،)1931حقوق جزای عمومی  ، 3چاپ ششم ،تهران :انتشارا مجد.
شاهچرا ،مهشید؛ نمربخش ،فاطمه ( « ،)1938اندااه بانک و ثابت عمو رد بان ی در شاب ه باان ی
کشمر» ،پژوهش های پولی بانکی ،سا نهم ،شماره  ،23ص .083-021
شریفی ،محسن؛ حبیابااده ،محمادجیفر (« ،)1938مییارهاای تییاین جازای نقادی اشاخاص
حقمقی در نرا کیفری ایران ،آمری ا و انگوستان» ،پژوهشنامه حقوق کیفری ،سا هفاتم،
شماره او  ،ص .132-138
شیخ ااده ،محممد ( « ،)1951نقد و بررسی برخی مبالغ و مقادیر قانمنی» ،نشریه داخلی ک انون
وکالی دادگستری ،دوره جدید ،شماره  ،12ص .109-128
کاتمایان ،ناصار ( ،)1953مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ،چااپ هفتااد و
ششم ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
کدخدایی ،عباسیوی؛ آقایی طمق ،مسوم (« ،)1931تبیین مفهم اصل عد تفامی

قانمنگایاری

در پرتم اصل برتری قانمن اساسی؛ نقدی بر رویه شمرای نگهباان» ،فصلنامه پژوهش حقوق
عمومی ،شماره  ،95ص .33-11
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مدرس ،فخر (« ،)1981جزای نقدی» ،مهنامه قضایی ،شماره  ،103ص .19-1
م ای ،ایجان؛ برجیان ،عوی (« ،)1931تمر حقمق» ،فصلنامه تحقیقات حق وقی ،شاماره ،51
ص .30-98
مهرا ،نسرین ( ،)1935دایرة المعارف عدالت کیفری انگلستان ،چاپ او  ،تهران :بنیاد حقامقی
میزان.
نی ممنرری ،امین؛ شاموم ،باقر (« ،)1022ضمانت اجراهای اشخاص حقمقی با ت یه بر کارکردهای
کیفر در نرا حقمق کیفری ایران ،انگوستان و آمری ا» ،پژوهشنامه حقوق کیف ری ،ساا
دواادهم ،شماره او  ،ص .293-213
وکیوی مقد  ،محمدحسین (« ،)1022بایستههای جر انگاری در حقمق رقابت و روی رد نرا های
حقمقی نسبت به آن» ،پژوهشنامه حقوق کیفری ،ساا دواادهام ،شاماره او  ،ص -283
.291
قوانین و مقررات
اصالحا و تغییرا و تتمیم قانمن اساسی مصم .1935 ،1985
تصمیبنامه شماره 83939 /122130ها ممرخ  1935/25/15هیأ وایران.
تصمیبنامه شماره 82935 /191885ها ممرخ  1930/12/21هیأ وایران.
تصمیبنامه شماره 28881 /1302ها ممرخ  1959/22/13هیأ وایران.
تصاامیبنامه شااماره 03105 /133092ک ماامرخ  1932/25/25وارای عضاام کمیساایمن اماامر
اجتماعی و دولت ال ترونیک.
تصمیبنامه شماره 81032 /332ها ممرخ  1933/21/23هیأ وایران.
قانمن اح ا دایمی برنامههای تمسیه کشمر.1938 ،
قانمن اساسی جمهمری اسالمی ایران.1985 ،
قانمن اصال قانمن مباراه با مماد مخدر و الحاق ممادی به آن مصام جوساه  1931/5/9مجماع
تشخیص مصوحت نرا .1913 ،
قانمن اصال ماده  123قانمن مجااا عمممی.1982 ،
قانم ن اصال ممادی اا قانمن برنامه چهار تمسیه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهمری اسالمی
ایران و اجراء سیاست های کوی اصل چهل و چهار ( )00قانمن اساسی.1951 ،
قانمن اممر گمرکی.1932 ،

رویکرداه ،معیاراه و چالشاهی تعدیل جزای ...
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قانمن پملی و بان ی کشمر.1981 ،
قانمن تشدید مجااا مرت بین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری.1931 ،
قانمن تنریم بخشی اا مقررا مالی دولت.1952 ،
قانمن جرایم رایانهای.1955 ،
قانمن راجع به مجااا اسالمی.1931 ،
قانمن رسیدگی به تخوفا رانندگی.1953 ،
قانمن کاهش مجااا حبس تیزیری.1933 ،
قانمن مباراه با مماد مخدر.1931 ،
قانمن مجااا اسالمی (دیا ).1931 ،
قانمن مجااا اسالمی مبحث چهار در تیزیرا .1932 ،
قانمن مجااا اسالمی.1912 ،
قانمن مجااا اسالمی.1932 ،
قانمن مجااا جرایم نیروهای مسوح.1952 ،
قانمن مجااا عمممی.1920 ،
قانمن مجااا عمممی.1982 ،
قانمن نحمه اجرای مح ممیتهای مالی.1981 ،
قانمن نحمه اجرای مح ممیتهای مالی.1911 ،
قانمن نرا صنفی کشمر.1952 ،
قانمن همای پاک.1933 ،
کتا پنجم قانمن مجااا اسالمی (تیزیرا و مجااا های باادارنده).1918 ،
متمم قانمن اساسی (مشروطیت).1253 ،
رأی قضایی
دادنامه  1230-1239ممرخ  1930/12/11هیأ عمممی دیمان عدالت اداری.
نظر شورای نگهبان
شماره  13/21/2285ممرخ .1913/23/92
شماره  32/92/02222ممرخ .1932/22/15
شماره  8155ممرخ .1912/11/23
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وبسایت
بانک مرکزی جمهمری اسالمی ایران« ،نرخ تمر و شاخص بهای کاالها و خدما مصرفی» ،تاریخ
استخراجhttps://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_fa.aspx ،1933/25/21 :

وبسایت تابناک (« ،)1931/12/13دعمای مرکز آمار و بانک مرکزی باال گرفت؛ وظیفه اعال نارخ
تاااااامر بااااااا چااااااه نهااااااادی اساااااات؟» ،تاااااااریخ اسااااااتخراج،1933/25/21 :
https://www.tabnak.ir/fa/news/868058

