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  اعتبار آئین نامھ در امور كیفري
  

مقررات خاصي است كھ خود قانون تھیھ و تنظیم آن  پس از آنكھ قانوني وضع شد در اغلب موارد اجراي آن محتاج
  . مقررات را پیش بیني میكند

موسوم است ولي آئین نامھ دیگري ھم از طرف قوھمجریھ » آئین نامھ اجرائي«این مقررات در اصطالح حقوقي بھ 
  . مینامند» اداري آئین نامھ«بطور مستقل تنظیم و بموقع اجرا گذارده میشود كھ آنرا 

نامھ اجرائي بھ منظور تعیین طرز اجراي قانون با اجازه قوه مقننھ و آئین نامھاداري براي مسائل مورد احتیاج  پس آئین
  . دولتي كھ مقررات خاصي در آن خصوص وجود ندارد مستقال از طرف قوھمجریھ تصویب میشود

  : ن مینویسدراجع بھ آئین نامھ چنی) ٢(حقوقدانان فرانسوي در كتاب حقوق اداري ) ١(لوبادر 
آئین نامھ ھا شامل قسمت اساسي . آئین نامھ ناشي از اقتدارات اداري است كھ شامل مقررات واجد جنبھ عمومي است

و یا از طرف وزیران، استانداران، ) ٣(فعالیت حقوقي اداري است كھ یا از ناحیھ رئیس كشور بشكل فرامین و احكام 
   .صادر میگردد) ۴(شھرداران بشكل تصمیمات 

مزبور باید از جنبھشخصي عاري و داراي وجھھعام و كلي باشد یعني مقررات و قواعد » تصمیمات«و » فرامین«
مخصوصي را براي عموم در نظر بگیرد و بھمین جھت است كھ تصویبنامھھاي دولتي مربوط بھ اشخاص حقیقي یا 

  . حقوقي معین خارج از شمول آئین نام است
اھمیت حقوقي آئین نامھ از نظر مادي عمومیت مقررات آن و از نظر شكلي صدور آن از طرف قدرتھاي اداري است و 

  . چون آئین نامھ طرز اجراي قانون را تعیین میكند وضع آن توحید مساعي قوه مقننھ و قوه مجریھ بشمار میآید
  : را در فرانسھ از حقوق مقامات زیر میداندباستناد قوانین مصوبھ وضع آئین نامھ ) ۵(فرھنگ مختصر حقوق 

رئیس جمھور نسبت بھ مستعمرات، رئیس دولت نسبت بھ تمام كشور، وزراء مختلف نسبت بھ امور وزارتخانھ «
مربوط، استانداران در حوزھحكومتي خود، شھرداران نسبت بھ امور شھري، مقاماتي كھ شوراي دولتي اجازه دھد 

  » نسبت بھ امور معین
آنجائیكھ نامھ نسبت بھ موارد اشتمال بھ منزلھقانون است لذا بعضي از حقوقدانان در مورد مبنا و پایھ صدور آن از 

تردید كردھاند كھ اجازه وضع مقررات بھ قوه مجریھ برخالف اصل تفكیك قوا و مداخلھ قوه مجریھ در وظائف و حقوق 
  . قوھمقننھ است

ھار میدارند آئین نامھ قانون نیست بلكھ در حكم قانون است و در مورد آئین نامھ جمعي دیگر این نظریھ را رد كرده و اظ
اجرائي خود قانون تصویب آنرا اجازه میدھد و نسبت بھ آئین نامھ اداري سنت و عرف متداول است كھ قانون اساسي 

  . پیش بیني نموده است آنرا تجویز كرده و حدود آنرا تصریح نموده و در صورت مخالف بودن با قانون الغا آنرا
  . اینك بھ بینیم قانون و آئین نامھ چھ وجوه افتراق و چھ وجوه مشابھتي با ھم دارند

  . وجوه افتراق و مشابھت قانون و آئین نامھ را بشرح زیر بیان مینماید) ٢(در كتاب حقوق اداري ) ١(رنھ فوانیھ 
  

  . وجوه افتراق
  . رز اجراي آنرا بیان مینمایدقانون وضع قواعد میكند و آئین نامھ ط-١
  قانون ناشي از قوه مقننھ است و آئین نامھ ناشي از قوه اجرائیھ  -٢
  . قانون مي تواند آئین نامھ را ملغي سازد یا آنرا تغییر دھد ولي آئین نامھ نمیتواند قانون را تغییر دھد یا اصالح نماید -٣
ھ قانون مصوبھ شناختھ شده از بین ببرد یا تعھداتي نسبت باموال و آئین نامھ نمي تواند حقوق افراد را كھ بوسیل -۴

  . اشخاص برقرار سازد یا مجازاتي نسبت بھ افراد تعیین نماید و حال آنكھ قانون قارد باین امور است
ون محاكم میتوانند از اجراي آئین نامھ مخالف قانون خودداري كنند و حال آنكھ در مورد قانون گرچھ مخالف قان -۵

  ) ٣(اساسي باشد چنین حقي را ندارند 
  

  : وجوه تشابھ
  . آئین نامھ مثل قانون بھ منظور مصلحت ونفع عمومي تصویب میشود-١
  . آئین نامھ مثل قانون ناظر بھ آینده است -٢
  آئین نامھ مثل قانون عمومي و كلي است  -٣
  . آئین نامھ مثل قانون براي عموم اجباري است -۴

  . نامھ قابل تصویب و اجراست مواردي كھ آئین
) نھ آئین نامھ اجرائي كھ فقط طریقھ اجراي قانون را تعیین میكند(براي اینكھ بھ بینیم آئین نامھ اداري یا آئین نامھ مستقل 

  . در چھ مواردي قابل تصویب و اجراست باید بھ عقاید حقوقدانان رجوع كنیم
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یعني . اطي بھ قانون معین ندارد و باین جھت قلمرو آن باید تعیین گرددآئین نامھ مستقل آنستكھ ارتب: لوبادر میگوید
  . مواردي كھ مي توان آئین نامھ وضع كرد روشن شود

فقط در موارد ) ترادیسیون(مولف اضافھ میكند كھ قلمرو آئین مستقل بسیار تنگ و محدود است و از نظر عرف و سابق 
  : زیر میتوان آئین نامھ مستقل وضع كرد

  طرز اداره ادارات دولتي و موسسات خدمات عمومي -١
  . راجع بھ شوراي عمومي ١٩٣٩اوت  ٢٠امور خالفي و انضباطي مثل آئین نامھ  -٢
  . مقررات مربوط بھ مستعمرات -٣

قلمرو مزبور از طرف سایر حقوقدانان مخصوصًا علماي حقوق اداري تصریح و تایید گردیده است و بعالوه حقوقدانان 
در اینكھ اگر آئین نامھاي خارج از حدود خود وضع شود باطل و ملغي االثر است و در حقوق فرانسھ مرجع  متفقند

  . ابطال آن شوراي دولتي است
  

  . آئین نامھ در حقوق ایران
  . آئین نامھ اداري –آئین نامھ اجرائي : در حقوق ایران ھم آئین نامھ بر دون قسم است

اجراي » فرامین و احكام«وضع آئین نامھ اجرائي را قانون پیش بیني میكند و آن را بھ عھده دولت واگذار مینماید و 
 ۴٧متمم قانون اساسي از حقوق پادشاه است كھ پس از توشیح و صدور فرمان اجرا بموجب اصل  ۴٩قانون طبق اصل 

  . اجرا میشود» ولتقوانین و احكام بتوسط وزراء و مأمورین د«قانون مزبور 
بنابراین وقتي قانون تصویب گردید و خود قانون الزم دانست كھ براي طریقھ اجراي آن یا نامھ اي وضع شود دولت در 

  . مرحلھ اجراء آئین نامھ اجرائي تنظیم میكند
صالحیت «ل در اما آئین نامھ اداري یا آئین نامھ مستقل طبق سنن تقنیني و اداري در موضوعاتي وضع میشود كھ داخ

باین معني كھ چون قوه قانونگزاري مخصوص وضع قانون است و صالحیت این امر اختصاص . باشد» خاص قوه مقننھ
بآن دارد بنابراین در موضوعات مزبور نمیتوان آئین نامھ وضع كرد و بایستي قوه مقننھ آنرا تصویب نماید ولي در 

است در صورتیكھ قانوني نباشد دولت و ادارات مربوطھ » زاريصالحیت عام قوه قانونگ«موضوعاتي كھ داخل در 
  . میتوانند در آن موضوعات آئین نامھ وضع نمایند

براي اینكھ موارد صالحیت خاص و صالحیت عام روشن شود با توجھ بھ قانون اساسي و مقررات جاري آنرا بیان مي 
  : نمائیم

  
  موارد صالحیت خاص 

قوه قانونگزاري و ھم وظایف مختصھ آنست عبارتست از تكمیل حقوق و آزادیھاي موارد صالحیت خاص كھ ھم حقوق 
 –تصویب مالیاتھاي عمومي  –تشخیص و تعیین حدود و حقوق مدني  –تعیین جرائم و مجازاتھا  –فردي و اجتماعي 

رت در عملیات نظا -تصویب بودجھ كل كشور –تنظیم مقررات مالي  –تنظیم تقسیمات كشوري  –تحدید حقوق مالكانھ 
 –معامالت استقراضي از داخلھ یا خارج كشور  –تفسیر قوانین  –انتخاب ولیعھد و نایب السلطنھ  –وزراء و تعقیب آنان 

انتخاب اعضاء شوراي عالي و ھیئت نظارت  –نظارت در اندوختھ اسكناس  –استخدام اتباع بیگانھ  –احداث راه آھن 
تغییر در مرزھا  –فروش قسمتي از دارائي مملكت  –اعالن حكومت نظامي  – اجازه صدور اسكناس –سازمان برنامھ 

اعطاي امتیاز تشكیل شركت ھاي عمومي و بالجملھ  –اعطاي امتیازات و انحصاري تجارتي و فالحتي و صنعتي  –
خاص  امور و موضوعاتي كھ مطابق اصول قانون اساسي و متمم آن و موازین و سنن پارلماني جزء موارد صالحیت

  . قوه قانونگزاري است
در این موارد بطور مطلق فقط با قانون است كھ میتوان وضع مقررات كرد و با آئین نامھ اصال و ابدًا نمیتوان در این 

  . موارد مقرراتي وضع و اجراء كرد
  

  . موارد صالحیت علم
موارد نباشد دولت میتواند آئین نامھ خارج از موارد فوق صالحیت عام قوه مقننھ است كھ در صورتي كھ قانوني در آن 

عموم مسائل مربوط بھ صالح ملك و «قانون اساسي موارد صالحیت عام را با عبارت  ١۵وضع و اجراء نماید و اصل 
  . معرفي مینماید» ملت

وضع پس دولت در باب عموم مسائل مربوط بھ صالح ملك و ملت كھ قانوني در آن باب نباشد میتواند آئین نامھ مستقل 
  : نماید ولي شرط آن اینست كھ

  . اوال قانون منعي در این باب نكرده باشد
  ثانیًا برخالف قانون اساسي و عادي نباشد 

  . ثالثًا جنبھ عام و كلي داشتھ باشد
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  . ربعًا مقام صالحیت دار آنرا وضع نماید
  . خامسًا مشكل قانون محتوي فصول و مواد باشد

  . و رسمًا انتشار یابدسادسًا بھ اطالع عموم رسیده 
است اینك الزم است » مقامات صالحیتدار«با توجھ بھ مطالب فوق چون یكي از شرائط صحت آئین نامھ صدور آن از 

  . بھ بینیم مقامات مزبور كدام است
  

استانداران و  –ھر یك از وزراء  –ھیئت وزیران  –مطابق عرف و رویھ معمولي منشاء صدور آئین نامھ رئیس دولت 
انجمنھاي بلدي است كھ در حدود اختیارات خود بر  –انجمنھاي ایالتي و والیتي  –مؤسسات مستقل دولتي  –فرمانداران 

  . حسب وظیفھ و ماموریتي كھ دارند میتوانند آئین نامھ وضع كنند
اداره امور براي » نظامنامھداخلي«قانون اساسي میتواند  ١۴بعالوه مقامات مزبور مجلس شوراي ملي ھم طبق اصل 

پیداست كھ منظور از نظامنامھ ھا نظامنامھ (نظامنامھ ھاي مجلس سنا را ھم تصویب نماید  ۴۴خود وضع و طبق اصل 
  ) انتخابات و امور داخلي و سایر امور مربوط بھ تشكیل و اداره مجلس سناست

د گوئیم كھ ھمانطور كھ بیان شد آئین در استنتاج از مطالب فوق و تعیین مواردي كھ نسبت بھ آنھا آئین نامھ وضع میشو
نامھ اجرائي مربوط بھ طریقھ اجراي قانون است و آئین نامھ مستقل مربوط بھ اموري است كھ وارد در صالحیت خاص 

بنابراین مواردي كھ مقامات مذكور در فوق میتوانند نسبت بآنھا . قوه مقننھ نبوده و قانوني ھم در موارد وضع نشده باشد
ھ وضع كنند محدود و طبق سنت جاري و اصول حقوقي در موارد مربوط بھ امور سازماني ادارات و تشكیالت آئین نام

داخلي مؤسسات و امور انتظامي و بھداشتي و تعیین كیفر كارھاي خالفي و وصول عوارض و تصمیمات مربوط بھ 
  . منافع و فوائد عمومي و محاكمات اداري و نظائر این امور است

  
  : اكم در برابر آئین نامھ خالف قانونتكلیف مح

علي االصول ھر آئین نامھ مستقل براي استحكام پایھ حقوقي خود اتكاء بیك اصل یا مادھقانوني میكند یعني با توجھ بیكي 
از اصول حقوقي یا مواد قانوني آئین نامھ اي در آن خصوص وضع میشود و بھر صورت اگر آئین نامھ برخالف قانون 

  . رجھ اعتبار ساقط استباشد كھ د
تصمیمي گرفتھ و  ١٣٢۵خرداد  ٧براي اینكھ آئین نامھھا و حفظ جنبھھاي اصولي و قانوني آن ھیئت وزیران در جلسھ 

كلیھ آئین نامھ ھائي كھ وزارتخانھ ھا تنظیم مي نمایند باید قبل از اجراء «تصویبنامھاي صادر كرده اند كھ بموجب آن 
ستري واقع شده باشند مگر آئین نامھاي كھ مربوط بھ اجراي قانوني باشد كھ اختیار تنظیم آن مورد موافقت وزارت دادگ

  . »برحسب ھمان قانون بھ وزارتخانھ اعال شده باشد
بنابراین آئیننامھھائي كھ با رعایت اصول و موازین مذكور در مورد شرائط اساسي صحت آنھا برخالف این تصویبنامھ 

تري نرسیده باشد معتبر و الزم االجراء نیست و مطلبي كھ در این تصویبنامھ قابل انتقاد است بھ تصویب وزارت دادگس
استثناء آئین نامھھاي اجرائي از حكم كلي مندرج در تصویبنامھ است زیرا ھیچ فرقي بین آئین نامھ اداري و آئین نامھ 

صویبنامھ است وجود ندارد و مجاز بودن وزارتخانھ اجرائي از لحاظ انطابق آنھا با اصول و موازین قانوني كھ مد نظر ت
از طرف قانون براي تنظیم آئین نامھ اجرائي منافات با این امر ندارد كھ در تنظیم آن وزارت دادگستري نظارت داشتھ 

  . باشد
البتھ در قانون مجازات عمومي براي وضعي و اجراي آئین نامھ خالف قانون محكومیت كیفري خاصي تعیین شده 

ھرگاه یكي از وزراء یا مستخدمین دولتي در ھر رتبھ و منصب كھ باشند «: قانون مزبور میگوید ٢٨٠چنانكھ ماده 
قانون را تغییر دھند یا تفسیر نمایند از . …بوسیلھ وضع نظامنامھ یا تصویبنامھ یا صدور متحد المال و اوامر كتبي دیگر

  » .خدمات دولتي دائمًا منفصل خواھند شد
اصل . متمم قانون اساسي دادگاھھا را از اجراي آئین نامھھاي خالف قانون ممنوع داشتھ  ٨٩بر مراتب فوق اصل عالوه 

دیوانخانھھاي عدلیھ و محكمھھا وقتي احكام و نظامنامھھاي عمومي و ایالتي و والیتي و بلدي را مجرا «: مزبور میگوید
  . »خواھند داشت كھ مطابق قانون باشند

كم مكلف ھستند از اجراي آئین نامھھاي مخالف قانون خودداري نمایند و رعایت ھمین اصل ضمانت بنابراین محا
اجرائي دیگري براي جلوگیري از وضع آئین نامھھاي مخالف قانون بوده و اجراي آن میتنواند منشاء تحول عظیمي در 

دالت و استحكام مباني و اصول قانوني حفظ و صیانت حقوق افراد و تامین اسقالل و امنیت قضائي و توسعھ دامنھ ع
  . گردد

قانون مجازات عمومي بھ اھمیت قوه قضائیھ و محاكم  ٢٨٠متمم قانون اساسي و ماده  ٨٩در اینجا با توجھ بھ اصل 
. دادگستري در مورد حفظ استقالل قضائي از یك طرف و صیانت قانون و حقوق افراد از طرف دیگر میتوان پي برد

م است آراء محاكم ایجاد رویھ قضائي میكند كھ خود بمنزلھ قانون میباشد بنابراین اگر دستگاه قضائي با زیرا آنچھ مسل
اتكاء بھ قدرت محاكم كنترل خود را بر روي اقدامات تقنیني قوه مجریھ كھ بشكل وضع آئین نامھ عملي میكند برقرار 
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ي قانون و حقوق افراد تعدي و تجاوز نماید جلو او را با سازد و در مواردي كھ دولت بخواھد با وضع آئین نامھ بھ حرم
تعقیب كیفري از یكطرف و عدم اجراي آئین نامھ از طرف دیگر بگیرد طبعًا قوه مجریھ اصرار در وضع و اجراي آئین 

  . نامھ خالف قانون نخواھد داشت
اگر چنانچھ این تذكر مورد توجھ قرار گیرد احتمال قوي میرود زمینھ ایجاد سازمان عالي قانوني یعني شوراي دولتي 
براي رسیدگي بھ درخواست ابطال احكام و فرامین و مقررات و آئین نامھ و تصویبنامھ و ھر نوع تصمیم اداري خالف 

لتي ھمین موضوع است چنانكھ در فرانسھ ھم ابطال و الغاء آئین قانون فراھم آید، زیرا یكي از وظائف اصلي شوراي دو
در این زمینھ قانون فرانسھ مقرر میدارد كھ اگر از . نامھھا و تفسیر آنھا بوسیلھ محاكم و شوراي دولتي انجام میگیرد

) كیفري یا مدني اعم از امور(طرف یكي از منتتداعبین بھ دادگاه اعتراض شود كھ چون آئین نامھ مورد استناد مدعي 
برخالف قانون است از اجراي آن خودداري نماید دادگاه مكلف است كھ نسبت بھ این ایراد تصمیم اتخاذ و قراري صادر 
كند و در ھر صورت یعني اعم ازینكھ راي بھ قانوني بودن یا غیر قانوني بودن آئین نامھ بدھد باید قرار را بھ ذینفع 

كھ نسبت بھ آن شكایت استینافي و تمیزي بعمل آورد و این موضوع استثنائي ندارد جز در  ابالغ نماید و بوي امكان دھد
محكمھ خالف ھم كھ مجري آئین نامھھاي خالفي است مكلف با . قانون مجازات ۴٧١مورد پیش بیني شده در ماده 

یا بدرخواست افراد حقیقي یا ھمچنین شوراي دولتي راسا . اصغاء اعتراض در این زمینھ و اتخاذ تصمیم نسبت بھ آنست
  . حقوق مكلف بھ رسیدگي و اتخاذ تصمیم مبني بر ابطال در مورد آئین نامھھا و تصمیمات اداري خالف قانون است

  
  ھاي كیفري  آئین نامھ

یكي بھ حالت شكلي و دیگري بھ حالت : آئین نامھ چھ در امور مدني و چھ در امور كیفري بدو حالت میتواند دیده شود
یعني آئین نامھ یا ناظر بھ طرز رسیدگي امور در محاكم است اعم از دادگاھھاي مدني، جزائي، انتظامي، اداري . ويماھ

یا ناظر بھ ماھیت و حكم امور مطروحھ و در ھر دو حال وقتي الزم االتباع و مجراست كھ واجد شرایط اصولي و 
  . قانوني باشد

حث در مورد آئین نامھھاي مدني و انتظامي و اداري صرف نظر كرده و بھ ما در اینجا براي رعایت موضوع مقالھ از ب
  . بحث در آئیننامھاي كیفري و ارزیابي قانوني و قضائي آنھا میپردازیم

  آئین نامھ در امور كیفري یا مربوط بھ اصول محاكمات است یا مربوط بھ تشخیص موارد جزائي و تعیین مجازات 
ن دادرسي كیفري و قوانین مربوط بھ تشكیل و طرز رسیدگي در محاكم جنایي و دیوان در باب اصول محاكمت چون آئی

كیفر مطابق قانون وضع و تصویب شده بنابراین غیر از اصول محاكمات مصوب بوسیلھ قوه مقننھ ھیچ نوع آئین 
ل قانون اساسي یا متمم زیرا در ھیچیك از اصو. دادرسي دیگري اعتبار قضائي نداشتھ و در محاكم پذیرفتھ نخواھد بود

بلكھ برعكس بموجب اصول متمم قانون . آن اجازه تشكیل محاكم و اجراي اصول رسیدگي بوسیلھ آوین نامھ داده نشده
رجوع شود بھ اصول (اساسي مربوط بھ اقتدارات محاكمات تشكیل دادگاھھا و انجام دادرسي ھا باید بموجب قانون باشد 

  ) نون اساسيمتمم قا ٨٩الي  ٧١و  ١٢و  ١١
بعالوه اگر آئین نامھ در امور مربوط بھ اصول محاكمات وضع و اجراء شود عالوه بر آنكھ برخالف قانون رفتار شده 

 –تضییع و اتالف حقوق  –اساسا معایب فراواني بر آن مترتب است كھ عمدھترین آنھا انحراف از اصل انفكاك قوا 
از بین رفتن استقالل و امنیت قضائي و  –تزلزل اصول حكومت قانوني  – بیاعتباري قانون و قوه مقننھ در نظر عامھ

  . باالخره ایجاد ھرج و مرج در اركان و شئون اجتماعي است
باین جھت است كھ اگر الزم شود اصول محاكمات جزائي اصالح گردد یا تغییر پیدا نماید باید بوسیلھ قوه مقننھ بعمل آید 

وردي وضع و اجراي آن را بوسیلھ وضع آئین نامھ بھ عھده یكي از اركان قوه مجریھ ولي اگر پارلمان قانوني در م
بگذارد و ركن مزبور آئین نامھاي در حدود دستور خود قانون وضع كند چنین آئین نامھاي قانوني شناختھ میشود چنانكھ 

و دزد و جیب بر و امثال آنھا را قانون تشدید مجازات اشخاص بد سابقھ و شرور از قبیل چاقوكش «بموجب ماده واحده 
و در ذیل ماده بھ .»كھ سابقھ ارتكاب اینگونھ اعمال را دارند براي مدت معیني از دو ماه تا دو سال تبعید یا زاداشت نماید

وزارت دادگستري و وزارت كشور اجازه داده شده است كھ آئین نامھاي براي اجراي قانون مزبور وضع و بھ تصویب 
تصویب و بموقع اجرا گذارده شده است كھ آئین  ٢۶/۶/٢٢– ١٣۵۶۴آوین نامھ مربوط بشماره . برسانند ھیئت وزیران

  ) ١(رسیدگي خاصي فقط در مورد پیش بیني شده بموجب ماده واحده است
قیب باین ترتیب اگر آئیننامھ اي بدون اجازه قانون وضع شود و ترتیب رسیدگي را تغییر دھد و یا بھ مقامات صالحیت تع

  . و كشف جرم تفویض كند آن آئین نامھ از اعتبار قانوني ساقط میباشد و قابل اتباع و اجراء در محاكم نیست
اما در مورد آئین نامھ از نظر جرم و مجازات یعني آئیننامھاي كھ اعمالي را جرم بشناسد و براي آنھا مجازاتي تعیین 

  : و ملغي االعتبار است زیرانماید چنین آئین نامھاي بكلي فاقد جنبھ قانوني 
كلیھ حقوقدانان متفقند در اینكھ تشخیص عمل بھ عنوان جرم و تعیین مجازات فقط در صالحیت قوه مقننھ است الغیر -١

  . چنانكھ ھمھ جرمشناسان و مولفین حقوق جزا و حقوق اداري جز این اظھار نظري نكردھاند
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ین نظر است چنانكھ بموجب اصل عملي جرم است كھ قانون آنرا اصول و قواعد حقوق حاكي از صحت و اعتبار ا -٢

  . قاعده مجازات تعیین نمیشود مگر بموجب قانون“ Nulla pocne sine lege”جرم شناختھ شده باشد و بموجب 
  . پس ھم موضوع جرم و ھم موضوع مجازات باید بوسیلھ قانون شناختھ گردد و آئین نامھ نمیتواند جانشین قانون باشد

و » حكم و اجراي ھیچ مجازاتي نمیشود مگر بھ موجب قانون«: متمم قانون اساسي مقرر داشتھ است كھ ١٢اصل  -٣
احكام صادره از محاكم باید مدلل و موجھ و محتوي فصول قانونیھ كھ بر طبق آنھا «: قانون مزبورك  ٧٧مطابق اصل 

حاكي از اینست كھ در باب صدور حكم یعني رسیدگي و  و این دو اصل. »حكم صادر شده است بوده و عینًا قرائت شود
  . تشخیص جرم و تعیین مجازات فقط باید بھ قانون استناد شود و صحبتي از آئین نامھ در بین نیست

ھیچ عملي را نمیتوان جرم دانست مگر آنچھ كھ بموجب قانون جرم شناختھ «:قانون مجازات عمومي ٢طبق ماده  -۴
…» مجازات باید بموجب قانوني باشد كھ قبل از ارتكاب آن عمل مقرر شده «: ھمان قانون ۶و مطابق ماده » شده

  . بنابراین بموجب دو مادھصریح قانون مجازات تشخیص جرم و تعیین كیفر فقط مبتني بھ قانون است
حق مداخلھ  قانون اساسي وضع مقررات جزائي را داخل در صالحیت خاص قوه مقننھ قرار داده و ھیچ مقام دیگر -۵

  . در موارد صالحیت این قوه را ندارد
  . متمم قانون اساسي است ٢٧وضع آئین نامھ مجازاتي مخالف نظریھ انفكاك قوا و مخالف مدلول اصل  -۶
فرض آنكھ قوه مقننھ حق تشخیص جرم و تعیین مجازات را بھ مرجع دیگر یا قوه مجریھ واگزار نماید نیز مخالف  -٧

ق است زیرا نمایندگان ملت وكیل مردم در وضع و تصویب قوانین و انجام وظائف محولھ بموجب اصول و مباني حقو
  . قانون اساسي ھستند و این حق فقط بھ خود آنان تفویص شده و قابل توكیل نیست

این اصل مخصوصًا در مودر مقررات جزائي اعم از شكلي و مادي حتمي االجراء و انصراف ناپذیر است و بھمین 
نباید اختیار وضع مقررات جزائي بھیچ مقامي تفویض گردد و در صورت عدول از اصل مزبور المحالھ باید  جھت

  . مصوبات مزبور بوسیلھ قوه مقننھ تصویب و تایید گردد و باالخره نام قانون بخود بگیرد
ن جرم و تعیین مجازات بنا مراتب مزبور اگر آئین نامھاي در امور جزائي بمنظور تعیین عمل یا اعمالي بھ عنوا

  . تصویب شود فاقد اعتبار و قدرت قانوني است و محاكم دادگستري نمي توانند بھ استناد آن حكم صادر نمایند
این قاعده استثناء پذیر نیست و بھیچ تأویل و تفسیري نمیتوان بھ آئین نامھ جزائي ترتیب اثر داد و فقط در مورد امور 

امور خالفي كھ با اجازه . قانون مجازات عمومي میتوان آئین نامھ تصویب و اجراء كرد ٢٧۶خالفي است كھ طبق ماده 
ماده مزبور تصویب و اجراء شده ناظر بھ نظامات صحي و بلدي و انتظامي و تخلف از مقررات شھرداري و شھرباني 

ي براي متخلفین از دو تا ده و بھداري است كھ بوسیلھ وزارت دادگستري و كشور آئین نامھ مربوط تصویب و مجازاتھائ
روز حبس تكدیري و پنجاه تا دویست ریال غرامت تعیین كرده است و ناگفتھ پیداست كھ امور خالفي غیر از امور 

  . جزائي مي باشد
باالخره آنچھ مسلم است وضع آئین نامھ در امور جزائي برخالف قانون و فاقد اعتبار و واضع آن مستلزم تعقیب كیفري 

  . ب انفصال ابداز خدمات دولتي استو مستوج
در خاتمھ باید این نكتھ را اضافھ كرد كھ وظائف محاكم در برابر چنین آئین نامھ اي عدم اجراي آنست چنانكھ دیوان 

اما الغاء آن . بھ بي اعتباري و غیر قابل اجراء بودن چنین آئین نامھ راي داده است ١٨/٢/١۶ – ٩۴۶٠كشور طي حكم 
ان مقامي است كھ وضع كرده و اگر چنانچھ از الغاء آن استنكاف نماید بجھت عدم اجراء و اعالم بي در صالحیت ھم

  . اعتباري آن از طرف محاكم عمال ملغي خواھد بود
یك مسئلھ دیگر ھم در این مورد قابل ذكر است كھ بوسیلھ آئین نامھ میتوان طرز اجراي مجازات ھاي قانوني را تعیین 

كھ با آئین نامھ طریقھ اجراي مجازات مثال كیفیت حبس تأدیبي یا حب در دارالتادیب یا حب مجرد یا  باین معني. كرد
حبس با اعمال شاقھ و یا طریقھ اخذغرامت و نحوه تبعید و اقامت اجباري و بالجملھ آنچھ كھ جنبھ اداري صرف و طریقھ 

  . اجراي حكم و قانون را دارد میتوان تعیین كرد
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بعضي از حقوقدانان اجراي قانون عادي مخالف با قانون عادي مخالف با قانون اساسي یا اصول اساسي را برخالف  -٣

شان قضا میدانند و اینطور استدالل میكنند كھ چون قانون شخصي قاضي را مكلف ساختھ است كھ در موقع تعارض بین 
تشخیص و انتخاب بین دو قانون اساسي و عادي از حیث ده قانون تشخیص و انتخاب نماید پس بطیق اولي مكلف بھ 

تناقض و تعارض است و چون قانون اساسي مصون و تعرض ناپذیر است بنابراین حق اینست كھ قاضي بتواند از 
رجوع شود بھ كتاب قانون و مقررات تالیف آلبر كاھن ص . اجراي قانون متعارض ومخالف اساسي خودداري نماید

  . و ما بعد ٣٨٢
محتاج بھ تذكر است كھ خود ماده واحده كھ رسیدگي بھ اتھام را از اختیار قوه قضائیھ خارج كرده و متھم را بھ مرجع -١

  . متمم قانون اساسي است ١١و  ١٠دیگري حوالت داده برخالف اصول 
  
  

  )وكیل دادگستري (دكتر حسینقلي كاتبي   :نویسنده
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