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مضی�ق قوانین در حقوق عمومی؛ با تأکید بر مقایس�ه
جایگاه تفس�یر
ّ
تفسیر در حقوق کیفری با حقوق اساسی و اداری

 مهری حقیقی

3

چکیده:

«تفسیر» به معنای رفع اجمال ،ابهام یا نقص قانون بوده که جایگاه خود را در حقوق کیفری
باتوج��ه به قدم��ت آن یافته و دکترین حقوقی نیز تاحدود زیادی ب��ه تنویراذهان از مصادیق
ّ
همت گماش��تهاند؛ لیکن در حقوق اساس��ی و بویژه حق��وق اداری ،که قدمت آن از چند
آن ّ
دهه نمیگذرد ،نیازمند کنکاش بیشتریس��ت .تفس��یر قانون ،مورد دشواریس��ت که نیازمند
ش��یوهای قانونمند اس��ت؛ بنابراین واگذاردن آن به سلیقه و فکرش��خصی دادرس وحقوقدان
امری شایسته نیس��ت؛ اگرچه بموجب اصل آزادیبیان ،اعالم نظر ،فاقدمنع قانونیست؛ لیکن
دربکاربردن برخی تفاس��یر از قانون ،احتیاط و محذوریت وجوددارد؛ لذا در بررس��ی موضوع،
مضیق ،در حقوقکیفری و عمومی از جایگاه
این سئوال مطرحست که آیا تفسیر ،بویژه از نوع ّ
یکس��انی برخوردار اس��ت؟ دراینخصوص ،این فرضیه مطرح اس��ت که علیرغم اختالف بین
نوع تفس��یر در حقوق عمومی و کیفری ،وجوه اش��تراکی از حیث وزن و اهمیت بین دوحوزه
مضیق در حقوق عمومی ،به همراه اصل برائت،
ٌ
مبحوثعنه وجود دارد؛ ازجمله اینکه تفس��یر ّ
اصل قانونیبودن جرم و مجازات و ...در تحدید حقوق و آزادیهای بنیادین بش��ر موردحمایت
وی��ژه در حقوق اساس��ی قرارمیگی��رد و در مباحث اداری ،از جمله انطب��اق اقدامات اداری با
مضیق ..مواجه با
ُم ّرقانون (نظیر حسابرس��ی رعایت) و رس��یدگیهای اداری ،بکارگیری تفسیر ّ
منع نمیباشد.
کلیدواژه :تفسیر؛ حقوق اداری؛ حقوق اساسی؛ حقوق کیفری؛ دیوان محاسبات؛ حسابرسی

 .1استادیار ،گروه حقوق ،دانشگاه آزاد ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه حقوق ،پیام نور ،تهران ،ایران
 .3دکترای حقوق ،حقوق عمومی ،تهران ،ایران(نویسنده مسئول) ،ایمیلhaghighimehri@yahoo.com:
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 صادق منتینژاد
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 فتحاله رحیمی

1

تاریخ دریافت99/4/21 :
تاریخ پذیرش99/5/15 :

5
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مبین سیاس��ت وی است و معموالً قانونگذار با استعمال
قانون حاوی دس��تورات کلّی مق ّنن و ّ
کلم��ات ،عبارات و جمالت صریح و روش��ن ،مقصود خود را بیان می_نماید تا دس��تورات قانونی،
توجه او بوده صادق باشد.
خالی از ابهام و اش��کال بوده و بر کلیه موارد ،اش��باه و نظایری که مورد ّ
معهذا گاهی از آن صراحتی که مورد انتظار است ،برخوردار نبوده و بصورت ناقص یا مجمل تنظیم
میگردد .گاهی هم بر کلیه اش��باه و نظایر آن صدق نکرده و گاه نیز پیش��رفت علوم ،مس��ائلی را
توجه داشتهباش��د .در کلیه
بوجود میآورد که مق ّنن به هنگام تنظیم قانون نمیتوانس��ته به آنها ّ
این موارد ،مجریان قانون ،قضات ،علماء و نویس��ندگان حقوقی ،ناگزیر از تفس��یر قانون میباشند.
(حائ��ری و دیگران )8 :1390 ،ش��یوههای مختلفی که در تفس��یر قوانین اعمال میش��ود ،دارای
اهمیتیس��ت که محتمل اس��ت منجربه بیثباتی و تزلزل در روابط حقوقی اش��خاص و یا
آنچنان ّ
پایمال ش��دن حقوق و آزادیهای شهروندان گردد؛ بنابراین ،تبیین شیوههای مختلف تفسیر بویژه
در قوانین جهت روشنشدن حدود وظایف و اختیارات قانونگذار و مخصوصاً قضات در اینخصوص
امری ضروریست( .رحیمینژاد)35 :1376 ،
تفس��یرمضیق قوانین جزایی ،یکی از مهمترین ویژگیهای تفس��یر در حقوق کیفریست که به
ّ
منظور تحدید دامنه برداشت قانونی تا حدود موردنظر قانونگذار پیشبینی شده و برابر آن ،منظور
قوانین مبهم و مجمل را بایس��تی از متن قانون و منطوق صریح آن اس��تنباط نمود و از توس��عه
دامنه آن به موارد مشکوک بجهت احتمال تحدید آزادیهای اشخاص و إعمال محدودیت نسبت به
اموال ،حیثیت و جان آنان اجتنابکرد( .حائریودیگران )17 :1390 ،ازس��ویدیگر ،بموجب اصل
 167قانون اساس��ی« ،قاضی مکلّف اس��ت کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و
اگر نیابد با اس��تناد به منابع معتبر اس�لامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند
مدونه ،از رس��یدگی ب��ه دعوا و صدور حکم
ب��ه بهانه س��کوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین ّ
امتن��اع ورزد ».همچنین وفق مدلول ماده  3قانون آییندادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در
موسع و مبسوط
امور مدنی (و ماده  597قانون مجازات اس�لامی) بصراحت تفسیر قضایی را بنحو ّ
تایید نموده ،لیکن آیین دادرس��ی کیفری درمقام بیان موضوع مقرر نموده«:دادرسی کیفری باید
مستند به قانون باشد ،حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در
ش��رایط مساوی به س��بب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند ،بصورت یکسان اعمال
ش��ود ».در ماده  4این قانون هم مقرر شده« :اصل برائت است ،هرگونه اقدام محدودکننده ،سالب
آزادی و ورود به حریم خصوصی اش��خاص جز به حکم قانون ،و با رعایت مقررات و تحت نظارت
مقام قضایی مجاز نیس��ت و درهرصورت این اقدامات نباید بگونهای اعمال ش��ود که به کرامت و
مضیق قوانین کیفری،
حیثیت اشخاص آسیب وارد کند»؛ لذا مالحظه میشود مطابق اصل تفسیر ّ
دامنه تفسیر مندرج در اصل ( )167قانون اساسی و ماده ( )3قانون آیین دادرسی مدنی ،در قانون
بشدت کاهش یافته و اگر قائل به تعارض باشیم بنظر میرسد ،اصل 167
آیین دادرس��ی کیفریّ ،
قانون اساس��ی صرفاً ناظر بر امور مدنیس��ت و به امور کیفری تس��ری ندارد .در قانون اساسی وفق
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تفس��یر ،در لغت بمعنای کشف و آشکارساختن امور پوش��یده و مخفیست(باباییمهر:1388 ،
 )168و در لسان حقوقی ،تعیین معنای دقیق و گستره قاعده حقوقییست(کاتوزیان)210 :1377 ،
و یا «کشف مراد قانونگذاراز الفاظ و عبارات مشکل و مبهم با استفاده از منطق حقوقی و قواعد و
مقررات ادبی و سوابق تاریخی»(رحیمینژاد )36 :1390 ،است.
 -1-1به اعتبار مقام تفسیرکننده

تفسیر به اعتبار ُمف َّسر آن ،شامل تفسیر قانونی ،قضایی و شخصی میباشد.

 -1-1-1تفسیر قانونی

3

وقتی ُمف َّسر قانون ،همان مرجعی باشد که آن را وضع کرده ،تفسیر قانونی اطالق میشود .این
نوع تفسیر برای تمامی مراجع ،دادگاهها و افراد معتبر است(.رحیمینژاد)38 :1390 ،بموجب اصل
 73قانون اساس��ی« ،شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس شورای اسالمیست» .برخی
از نویس��ندگان این طرز تفسیر را بر سایر انواع آن ترجیح میدهند زیرا قانونگذار بیش از هر مقام
دیگر به مقصودی که از وضع قانون داشته ،آگاهست و تنها اوست که میتواند معنی درست قانون
را درک کند .به اضافه ،تفس��یر قانونی با اصل اس��تقالل قوای س��هگانه موافقتر است؛ زیرا برفرض
” .1هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده ،جرم محسوب نمیشود".
” .2حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد".

3. Legislative interpretation
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اص��ل « 1691اصل قانونی ب��ودن جرم» و برابر اصل  362نیز «اصل قانون��ی بودن مجازات» مورد
توجه قرار گرفته ،در این ارتباط ،طبق ماده  2قانون مجازات اس�لامی هرفعل یا ترک فعلی که در
ّ
قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ،جرم محسوب میشود؛ بنابراین ،استناد به منابع یادشده
درص��ورت س��کوت قانون ،با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاته��ا منافات دارد .در دعاوی کیفری،
فرض بر اینست تازمانیکه قانونگذار عملی را جرم نشناخته ،کسی را نباید برای آن عمل ،مجازات
مضی��ق در تبیین محدوده و
نم��ود؛ زیرا عقاببالبیانقبیح است(.هاش��می  )313 :1384تفس��یر ّ
ماهیت اصل جرم و انطباق آن با مورد و إعمال مجازات در کنار تفس��یر بهنفع متهم ،قابلاستفاده
اس��ت و درچارچوب حقوق عمومی و اصل  22قانون اساسی ،حامی حقوق و آزادیهایبنیادینبشر
مضیق در دیگر امور مربوط به حقوق اساسی از
است؛سئوالی که دراینجا مطرح است اینکه تفسیر ّ
جمله تفسیر قانون اساسی و سایر أعمال اداری از جمله اقدامات ،افعال اداری و رسیدگیهای اداری
و اتهاماتی غیر از أعمال مجرمانه (از قبیل رس��یدگی به تخلفات اداری و تخلفات مالی نزد مراجع
قضایی غیردادگستری نظیر هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور) چه جایگاهی دارد؟
مضیق درحقوق
بههرحال برای تبیین موضوع ،ابتدا انواع تفسیر و آنگاه جایگاه آن بویژه تفسیر ّ
عمومیوکیفری مدنظر قرار میگیرد.
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 -2-1-1تفسیر قضایی

1

تجسس و تفحص معنای قانون توسط قضات و دادرسان در مقام تمییز حق و تطبیق مورد با
ّ
قانون(گارو )265 :1849 ،تفس��یر قضاییست و در اصل  73قانون اساسی آمده...« :مفاد این اصل،
حق از قوانین میکنند ،نیست ».اعتبار تفسیر قضایی
مانع تفس��یری که دادرسان در مقام تمیز از ّ
ب��ه طرفین دعوا و ب��ه موضوع همان دعوا محدود اس��ت .باوجوداین ،ب��رای جلوگیری از اختالف
روی��ه قضایی و تامین وحدتنظر بین محاکم ،قانونگذار در پارهای موارد منجمله ماده  270قانون
آیین دادرس��ی کیفری ،تفسیر دیوانعالی کشور را برای دادگاهها الزامآور شناخته است(.باباییمهر،
 )176 :1388البته “دادرس��ان” مندرج در اصل مذکور بنظر میرس��د اعم از قضات دادگس��تری
قابل تفسیر باشد و دادرسان در رسیدگیهای اداری را هم شامل شود که در بخشهای بعدی مورد
تدقیق قرار میگیرد.
 -3-1-1تفسیرشخصی

2

این تفس��یر درواقع نظریه علمای حقوق (یا مجریان) قانون میباشد که فاقد اعتبار قانونیست.
اگرچه نفوذ غیرمستقیم آن بر قضات و ...غیرقابل انکار است.علمای حقوق با نظریهپردازی بهنگام
ابهام و اجمال و...قانون و مجریان قانون بهنگام اجرا ،نس��بت به ارایه الگوهای مطلوب و رویههای
عملی خاص ،مبادرت میورزند و در این مس��یر ،نقش مهمی در جایگاه تفس��یر دارندکه ش��امل
دکترین حقوقی و تفسیر اداریست:
 -1-3-1-1دکترین حقوقی

نویسندگان حقوقی بنابه ذوق و سلیقه و مشرب خاص در امور اجتماعی ،مواد قانون را تفسیر و
رویه قضایی را تجزیه و تحلیل میکنند .الب ّته این تفسیر ،جنبه رسمی ندارد و هیچ قاعده حقوقی
الزامآوری ایجاد نمیکند؛ ولی اثر آن در ایجاد قواعد حقوقی انکارناپذیر اس��ت(.باباییمهر:1388 ،
1. Judicial interpretation
2. Doctrinal interpretation
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اینک��ه مجلس قانونگذاری در وضع قانون از حدود صالحیت خویش تجاوز نماید ،باز هم مصوبات
آن در حدود قانون جدید محترم اس��ت و برای همه مراجع ،محاکم و اش��خاص الزامآور است .اما
سوال ،این مهم است که تفسیر هیات وزیران از مصوبات خود چه جایگاهی دارد؟ آیا درچارچوب
تفس��یر قانونی قرارمیگیرد؟ با اس��تناد به این قاعده که واضع هر مصوبه بهترین مفس��ر آن تلقی
میگردد؛ میتوان گفت هیات وزیران مصوبات خود را خواه با تفسیر و یا تصویب مصوبات جدید،
اصالح ،تشریح ،تنقیح و تفسیر مینمایند.
تفس��یر قانون اساسی هم ،هنگامیست که احکام قانون اساسی ،وضوح و روشنی الزم را ندارد،
مث ً
ال واژهها و سیاق جمالت و عبارات ،معانی و تعابیر مختلفی را در مقام تفسیر و اجرا تداعی کند
که در اینصورت ،باید مقصود واقعی واضع قانون اساس��ی را جستجو کرد و احراز نمود کدام معنی
و تعبیر باید اجرا شود(.طباطباییموتمنی)184 :1385 ،که تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی
تفسیر قانونی تلقی میگردد.
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 )178که گاها برخی از این نویس��ندگان حقوقی ،در سمتهای اجرایی هم دستی داشته و با اعالم
دیدگاهها و برداشتهای خود درکتب وآثار علمی ،نقشی بسزا در فرایندهای اداری ایفا میکنند.

 -2-1به اعتبار ماهیت (چگونگی)تفسیر
-1-2-1تفسیر مضیّق( 1محدود ،ادبی ،منطوقی)

یکی از قواعد مسلّم در حقوق جزا ،اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که بمنظور حمایت
از حقوق متهمان وضع شده و نتیجه اجرای این قاعده منجربه تفسیر قانون به نفع متهم گردیده،
مضیق(صانعی )115 :1372 ،از قانون است
یکی از این موارد ،تفس��یر قانون به نفع م ّتهم ،تفس��یر ّ
موسع از قانون نسبت به انتس��اب اتّهام جرم به م ّتهم ،نتوانند عملی را که
تا دادرس��ان با تفس��یر ّ
قانونگذار جرمانگاری ننموده ،جرم محس��وب کنند .این اصل از نظر ش��رعی و فقهی نیز ریشه در
«اص��ل برائت»« ،قبحعقاببالبیان» و «قاع��ده دراء» دارد و درحقیقت مدرک قانونگذار در تدوین
«تفسیرمضیق» ریشه در اصل «تفسیر
این اصل ،سه دلیل شرعی ذکرشده میباشد .بنابراین اصل
ّ
به نفع م ّتهم» دارد و اصل أخیر نیز ریشه در قاعده «قانونی بودن جرم و مجازات» و قاعده قانونی
ب��ودن جرم و مجازات نیز ریش��ه در اصل «برائت» و اصل برائت ه��م مبتنی بر قاعده «قبح عقاب
بالبیان» دارد(.اردبیلی)151 :1384 ،
مضیق ،تفسیریست که منحصر در چهارچوب الفاظ قانون بوده و از منطوق
بنابراین«،تفس��یر ّ
تسری حکم قانونگذار به
صریح آن تجاوز نمیکند ،پس این نوع تفس��یر مانع از ّ
توس��ل به قیاس و ّ
مواردیست که در زبان قانونگذار صریحاً پیشبینی نشده است)164 :1984 ،Black(».
 -2-2-1تفسیر منطقی (توضیحی ،غایی)

ارکان تفسیر منطقی یک ماده قانون ،عبارتست از :الف-سنجش آن ماده قانونی با مورد الحق
و س��ابق .ب-مالحظه س��یاق و نظم مواد مجاور ماده مورد تفسیر .ج-مالحظه علّت وضع آن ماده.
د-منظور نمودن سرفصل (عناوین اصلی و فرعی) ماده مورد تفسیر.
 -3-2-1تفسیر موسع

2

تفسیریس��ت که بیشتر بر اساس روح قانون صورت میپذیرد تا عبارات و الفاظ قانون .این نوع
تفس��یر ،ضرورتاً مستلزم معنایی نیس��ت که داخل در کاربردهای ادبی الفاظ قانون باشد،Black(.
1. Strict construction
2. Broad interpretation
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تفسیر مقامات اداری از قانون ،تفسیر اداریست که به دو شیوه رسمی و غیررسمی قابل تصور
است که تفسیر اداری غیررسمی ،درواقع همان تفسیر شخصیست و گاه در قالب دکترین حقوقی
و گاه تفس��یر مجری از قانون بعمل میآید و اما تفس��یر اداری رسمی ،از مراجع ذیصالح از جمله
نهاد حقوقی ریاست جمهوری و ...صادر میگردد و تبعات الزامآورتری نسبت به تفاسیر غیررسمی
دارند و در مباحث بعدی با تفصیل بررسی خواهد گردید.

یرادا و یساسا قوقح اب یرفیک قوقح رد ریسفت هسیاقم رب دیکأت اب ؛یمومع قوقح رد نیناوق قّیضم ریسفت هاگیاج

 -2-3-1-1تفسیر اداری

9
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یرادا و یساسا قوقح اب یرفیک قوقح رد ریسفت هسیاقم رب دیکأت اب ؛یمومع قوقح رد نیناوق قّیضم ریسفت هاگیاج

 -4-2-1تفسیر از طریق قیاس
رسله و هرگونه استحسانات عقلی 
شیعه ،توس
فقهای مذهب
ّ
ل به قیاس ،استحسان ،مصالح م َ
ُ
را در تفس�یر قوانین بویژه حقوق جزا مردود دانس�ته و نوعی تفس�یر به رای میدانند؛ لیکن 
علمای اهل س�نت که عمدتاً قیاس را در همه جای فقه بعنوان یک دلیل پذیرفتهاند ،در مورد 
شده و درنتیجه تفسیر موسع را پذیرفتهاند(.فیض:1371 ،
تفس�یر قوانین نیز به قیاس قایل
ّ
 )158قياس ،عبارتست از سرايت دادن يك حكم از موضوعى به موضوع ديگر كه مشابه آن
است(.جناتی)255 :1370 ،
 -2انواع تفسیر در حقوق کیفری

در رش��تههای مختل��ف حقوقی اعم از کیفری ،مدنی ،تجاری ممکن اس��ت ک��ه قانون نیاز به
تفس��یر داشته باشد ،ولی آنچه که مسلّم میباش��د ،اینست که بین تفسیر قوانین جزایی و تفسیر
مهمی وجود دارد؛ لذا این دیدگاه ایجاد ش��د ک��ه قوانین کیفری را نباید
س��ایر قوانین ،تفاوتهای ّ
تفسیر کرد؛ اگر این گفته بمعنی منع دادرس از مجازات عملی باشد که در قانون به صراحت جرم
ش��ناخته نشده ،درست اس��ت؛ زیرا در امور کیفری ،عالوه بر امور مالی ،جان ،شرف ،حیثیت و نیز
آزادیهای افراد مطرح است و شکستن مرز آزادیها باید با احتیاط صورت گیرد و از حدود قوانین
فراتر نرود؛ پس به استناد عرف و زشتی اخالقی یا تجاوز به مصالح عمومی و قیاس با جرایم قانونی،
نمیتوان کاری را که در قانون ،کیفری ندارد ،جرم ش��مرد و مجازات کرد؛ زیرا اصل قانونی بودن
جرای��م و مجازاتها و قواعد قبحعقاببالبیان و «دراء» مانع از آنس��ت ک��ه قاضی بتواند از محدوده
نظر قانونگذار فراتر رفته و دایره شمول مقررات جزایی را به مواردی که مورد نظر قانونگذار نبوده
تعمی��م دهد(گلدوزیان )96 :1377 ،بنظر میرس��د حقوق و آزادیهای اساس��ی که بنیان حقوق
عمومی محسوب میشود در حقوق کیفری مورد حمایت ویژه قرار میگیرد .بههرحال در مواردی
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موس��ع آنست که ُمف َّس��ر خود را ُمق َّید به الفاظ و متن قانون
 )100 :1984بعبارت دیگر ،تفس��یر ّ
توس��ل به قیاس و استحس��انهای عقلی و ...قانون را شامل موارد و مصادیقی نیز میداند
نکرده و با ّ
ک��ه صریحاً منظور مقنن نبوده اس��ت(.رحیمینژاد )35 :1388 ،منطوق قانون بزرگترین راهنما و
منبع حقوق جزاس��ت و قاضی نباید بدون آنکه ضرورتی ایجاب کند ،از چهارچوب آن خارج شود؛
لیک��ن واقعیات اجتماعی ایج��اب میکند که قاضی ،منظور و مقصود حقیقی مق ّنن را درک نموده
ّ
ش��ک بایس��تی نفع م ّتهم را مقدم
و به آن عمل کند .این اصل توضیح میدهد که اگرچه در موارد
دانس��ت؛ اما این امر منحصربه دالیل اتّهام است (در صورت نبودن دلیل باید رأی به تبرئه داد) نه
تفسیر قانون(محسنی)337 :1375 ،
یکی از ارکان این تفس��یر ،منظور نمودن علّت وضع ماده اس��ت .علّت وضع ماده آن چیزیست
ک��ه حکم بر مدار آن دایر(اردبیلی )157 :1384 ،اس��ت؛ چندانکه اگر علّت تحقق بیابد ،حکم نیز
ثابت خواهد بود وگرنه حکم نیز منتفی است .در برخی از آرای وحدت رویه قضایی ایران میتوان
ردپای این نوع تفسیر را پیدا کرد(.نوربها)177 :1383 ،

سال چهارم

شماره 14

زمستـان 99

نوعی تفسير قضايیست كه بموجب آن مدلول يك قانون در چهارچوب مفهوم خويش محبوس
تس��ري دادن آن به موارد س��كوت و يا مواردى كه احتمال دارد شامل آن موارد باشد،
گرديده و از
ّ
خوددارى مىشود .بعبارتی ،هرگاه در تفسير مدلول يك قانون جانب حزم و كف گيرند آن تفسير
مضيق مینامند و اگر جانب توسعه به دستآويز صالح و عقل و عدل گيرند ،آن تفسير
را تفس��ير ّ
موسع،
موس��ع میخوانند( .جعفریلنگرودی )458 :1368 ،اگر قاضى بتواند با تفس��ير ّ
را تفس��ير ّ
مواردى را كه صريحاً در قانون پيشبينى نش��ده ،مورد مج��ازات قرار دهد؛ الزم مىآيد عملى كه
مس��تقيماً مورد حكم قانون قرار نداش��ته ،مجازات گردد ....بدين ترتيب در مواردى كه حكم عمل
ارتكابى در منطوق قوانين جزايى صريحاً پيشبينى نش��ده باشد ،قاضى مكلفست كه از متهم رفع
اتهام كند و او را آزاد سازد(.صانعی)116-115 :1372 ،
غيرقابل تفس��ير بودن قوانين جزائی اختيارات قاضى را محدود س��اخته و او را موظف مىكند
ك��ه نص صريح قانون جزا را مجرى س��ازد و از هرگونه تعبير و تفس��ير خ��وددارى نمايد؛ البته از
توضيحات فوق نبايد اس��تفاده مبالغهآميز نمود؛ به اين معنا كه اگر نص ماده جزايى غيرقابلفهم
بوده يا قابل تعبير متفاوت و متناقض باش��د ،نمىتوان قاضى را منع کرد كه با مراجعه به س��وابق
تقنينی نظر واقعى مقنن را جست وجو نمايد و مفهومى براى ماده قانون پيدا كند ،بلكه باید منظور
مقنن را جستوجو نمايد و وقتى اطمينان پيدا كرد كه نظر واقعى مقنن را كشف و روح قانون را
دريافته ،نظر خود را مطابق آن اعمال كند .اين عمل درواقع تفسير به معناى عام كلمه نبوده ،بلكه
جس��توجو براى بدس��ت آوردن نظر حقيقى مقنن است؛ ولى اگر نظر حقيقى مقنن بدست نيايد
عقيده قاضى نمىتواند قائممقام آن گردد(.سمیعی)25 :1348 ،
تفسيرمضيق ،اصلى عملیست و مجراى آن ّ
شك است و دادرس پس از آنكه
خالصهبحث آنكه،
ّ
از هيچ طريق مجاز( )69-68 :2013،Ashworth & Horderنتوانس��ت به مراد مقنن دس��ت
يابد و ترديد خود را برطرف نمايد ،بايد بر اساس اين اصل به تفسير قانون بپردازد ،مشروط برآنكه
چنين تفسيرى به زيان متهم نباشد.

یرادا و یساسا قوقح اب یرفیک قوقح رد ریسفت هسیاقم رب دیکأت اب ؛یمومع قوقح رد نیناوق قّیضم ریسفت هاگیاج

 -1-2تفسیرمضیق

11
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نمیتوان تفکیکی بین این موارد در حقوق عمومی و کیفری قایل شد.
در ذیل ،انواع تفس��یر در حقوق کیفری-که در راس��تای حمایت از حقوق و آزادیهای بنیادین
در حقوق عمومی هم مورد تأیید و تأکید است -را برمیشماریم ،با این تفاوت که اصوالً در حقوق
مضیق تفس��یر قانون ارجح است ،اما
کیفری بدلیل ماهیت جرمانگاری و اتّهام بر اش��خاص ،جنبه ّ
در حقوق عمومی در موارد تضییق حقوق و آزادیها ،همین رویکرد قابل اس��تناد؛ ولیکن در موارد
موسع مواجه با مانعی باشد .بطور مثال ،اینکه در
حمایت از آنها ،بنظر نمیرس��د توس��عه و تفسیر ّ
تفس��یر آزادی بیان ،آیا بیان ش��امل اظهارنظر در فضای مجازی هم هس��ت و مشمول حمایت از
موس��ع و تعمیم این حمایت به آزادی بیان در فضای مجازی هیچ
حقوق بنیادین بش��ر ،با تفسیر ّ
منعی نیست.

سال چهارم
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 -2-2تفسیر به نفع متهم

یرادا و یساسا قوقح اب یرفیک قوقح رد ریسفت هسیاقم رب دیکأت اب ؛یمومع قوقح رد نیناوق قّیضم ریسفت هاگیاج

 -3انواع تفسیر در حقوق عمومی

مفهوم س��رعت در حقوق اداری بصورت اصل «سرعت در پاسخگویی» یا «ممنوعیت تاخیر»
حق دارد تا تقاضایش در فرایند رس��یدگی اداری
متجلّ��ی میگردد .مطابق اصل س��رعت هرکس ّ
بگونهای مناسب و کافی و در کوتاهترین و سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود(هداوند و آقایی
طوق)188 :1389 ،
یکی از اصولی که با مفهوم س��رعت ارتباط دارد« ،اصل تداوم و استمرار»” است .تامین تداوم
دولت ،هدف اولیه حقوق عمومیس��ت؛(گرجی )125 :1385 ،لذا این تدوام نمیتواند نقص ،اجمال
و ابهام قانون را برتابد و یا منتظر صدور قانون جهت رفع موارد اشاره شده گردد؛ لذا تفسیر قوانین

1

1. Time limits
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این اصل نيز اصلى عملیست و مجراى آن ّ
شك مىباشد و مبناى آن ،اصل قانونى بودن جرايم
مضيق
مضيق تا آنجاست كه برخى ،تفسير ّ
و مجازاتهاس��ت .نزديكى تفس��ير به نفع متهم و تفسير ّ
را تفس��ير به نفع متهم تعريف كردهاند؛ بدينجهت که وجوه مش��ترك اين دو بسيار زياد است .از
س��وى ديگر ،اصل تفس��ير به نفع متهم ريش��ه در اصل برائت دارد .در حقوق كيفرى ،اصل برائت
مهمترين و پرثمرترين اصل از اصول عمليه چهارگانه بوده و عبارت از اينست كه هرگاه در ثبوت
تكليفى ّ
شك داشته باشيم ،اصل بر عدم تكليف است .تكليف مشكوك ممكنست از سنخ وجوب يا
حرمت باشد؛ مث ً
ورزش خاصى حرام است يا مباح ،اصل بر عدم حرمت است
ال هرگاه مردد باشيم
ِ
ّ
ش��ك داشته باش��يم در قتل خطائى ،پرداخت خس��ارت زايد بر ديه واجب است يا نه ،اصل
و اگر
بر عدم وجوب است(.قیاس��ی )10 ،اصول مصرح در حقوق کیفری بدلیل جایگاه مهم خود که در
حقوق عمومی در راستای حمایت از حقوق و آزادی بنیادین مورد تصریح واقع میگردد ،در اسناد
بینالمللی هم مورد حمایت قرار میگیرد از جمله ،ماده  11اعالميه جهانى حقوق بش��ر (مصوب
1948م ).س��ازمان ملل متحد و ماده  9اعالميه حقوق بش��ر (مصوب 1789م ).در اصل  37قانون
اساسى جمهورى اسالمى هم بيان شده:
«اصل برائت اس��ت و هيچكس از نظر قانون مجرم ش��ناخته نمىش��ود؛ مگر اينكه جرم او در
دادگاه صالح ثابت گردد».
همچنین مواد  2قانون مجازات اس�لامی 1257 ،قانون مدنى و  356قانون آئيندادرسىمدنى
و مواد ديگرى نيز بدين اصل اشاره كردهاند.
بههرحال ،اصل تفسير به نفع متهم و اصل برائت به نتيجه واحدى منجر مىشود .اصل مذكور
ک��ه در مرحله اثبات جرم بكار مىرود ،در مرحله تعيين مجازات نيز قابل اعمالس��ت؛ نهايت آنكه
اجراى آن منوط بدانس��ت ك��ه ميان مجازاتهاى مختلفى كه در تعيين آنها دچار ترديد هس��تيم،
قدرمتيق ّنى وجودداشته باشد(.قیاسی)10 :1387 ،
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در حقوق عمومی ،امری ضروری بنظر میرس��د“ .در حقوق اداری ،خدمات عمومی باید به ش��کل
مس��تمر ارایه شوند ،برای مثال بیمارس��تانها نمیتوانند از پذیرش بیمار در شب خودداری کنند؛
زیرا اینگونه خدمات بایس��تی بشکل مستمر ارایه ش��وند(امامی و استوارسنگری )38 :1389 ،لذا
بیمارس��تان نمیتواند نقص ،ابهام واجمال قانون را در عدم ارایه خدمت ،دستآویز قرار دهد؛ زیرا
“تخلف از آن میتواند منجر به دعوی علیه مقامات دس��تگاههای اداری و ایش��ان را تابع الزامات و
محدودیتهای خاصی بنماید(امامی)171 :1389 ،
ماده 90قانون مدیریت خدمات کش��وری را میتوان مس��تند «اصل س��رعت در انجام وظایف
اداری» دانست .البته در مواد  36و  38همان قانون هم به این موضوع اشاره شده ،طبق ماده 36
«دس��تگاههای اجرایی موظفند فرایندهای موردعمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش
بهرهوری نیروی انسانی و کارامدی فعالیتها مانند سرعت به مورد اجرا گذارند» و مطابق قسمتی از
ماده « 38بمنظور تسریع و سهولت در ارایه خدمات به مردم ،واحدهای خدمترسانی الکترونیکی
از طریق بخش دولتیوغیردولتی در مراکز شهرس��تانها ایجاد میگردد(».هداوند و کاظمی:1392 ،
)72با لحاظ مراتب پیشگفته لزوم تفس��یر در اجرا انکار ناپذیر اس��ت« .هرچند قانونگذار در موقع
تنظیم و تدوین س��عی میکند که با بکاربردن کلمات و جمالت صریح و روش��ن ،مقصود خود را
بی��ان کند تا مفاد آن بر کلیه مصادیق و موارد و اش��باه و نظایری که م��ورد توجه او بوده ،صادق
باشد؛ با وجود این ،گاهی قانون ،از وضوح و قاطعیت الزم برخوردار نبوده و ناقص ،مجمل و مبهم
تنظیم میش��ود و در مواردی قانون قادر به پیشبینی همه مسایل نبوده و در برخی موارد ساکت
اس��ت .دراینصورت ،مجریان قانون و محققان ناگزیر از تفس��یر قانون هستند(”.گلدوزیان:1377 ،
)95کلمات «مجریان قانون» و «محققان» اش��اره به تفسیر قضایی ،اداری و دکترین حقوقی دارد.
دراینبین اگر تفس��یر قضات از قانون از س��ایر مجریان تفکیک گردد ،دس��ته عظیمی از مجریان
(بویژه در قوه مجریه) به هنگام اجرا ،همواره درحال تفسیر هستند که برخی بطور رسمی از جمله
معاونت حقوقی رییس جمهور و ..اقدام به تفس��یر مینمایند و برخی نیز بطور غیررسمی در عمل
به تفسیر آن میپردازند کمااینکه ح ّتی کارکنان رده پائین دولت ،تفسیری از قانون ارایه میکنند
که با تفسیر نهاد همعرض یا باالتر متفاوت است و آنان با تفسیری دیگر از قانون ،نحوه اجرا و آثار
تبعی آن را تغییر میدهند .درخصوص تفسیر مقامات مافوق از جمله وزیر و ..که در قالب بخشنامه
و ...ص��ورت میگیرد ،امکان بازبینی و نقد و بررس��ی وج��ود دارد؛ بطور مثال حکم بند ه ماده 23
قانون دیوان محاس��بات کشور موضوع بررس��ی «تصمیم نادرست» احتمال ورود به بررسی تفسیر
مقام تصمیمگیر از قانون را مطرح میکند؛ لیکن در موارد بس��یاری تفسیر صورت میپذیرد بدون
معین آن را تحدید نماید.
اینکه چارچوبی ّ
تفس��یر قانون اساسی از طریق ش��ورای نگهبان در قالب تفس��یر قانونی جای گرفته و تفسیر
ش��ورای نگهبان از قانون اساسی در حکم خود قانون تلقی میگردد؛ معهذا ،میتوان گفت درحقوق
عمومی تفسیر در هر سه قالب حقوقی آن شامل ،تفسیر قانونی ،قضایی و تفسیر حقوقدانان بعمل
میآید؛ لیکن بطورویژه میتوان س��ه تفس��یر را به حقوق عمومی منتس��ب کرد-1 :تفسیر اداری
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 -1-3تفسیر اداری

تفس��یری که مقامات اداری از قانون دارند ،تفس��یر اداریس��ت؛ مانند تفس��یر آییننامه توسط
هیاتوزیران .بنظر میرس��د مقامی ک��ه آییننامه را وضع کرده صالحیت تفس��یر آن را هم دارد.
درتعدیل این نظریه ،باید افزود که این تفس��یر درصورتی اعتبار دارد که بوس��یله انشای آییننامه
دیگ��ری ،مقررات س��ابق تکمیل ی��ا توضیح داده ش��ود .اظهارنظر وزیران اگر همراه با تش��ریفات
مخصوص به انش��ای آن آییننامه نباش��د ،جنبه رسمی ندارد و در شمار تفسیرهای شخصی است.
(باباییمهر )178 :1388 ،اگرچه در راس��تای اجرای قوانین در دستگاههای اجرایی موارد نقص و
ابهام واجمال کم نمیباشد ،لیکن جهت اجرا ،موارد بیشماری از تفسیر مقامات اداری اعم از مافوق
تنوع نحوه اجراهای مختلف ،منجربه ایجاد تبعات متفاوت ناشی
و مادون بوجود میآید که ضمن ّ
از تفاسیر مختلف میگردد .بنابراین بهنظر میرسد؛
حق دادخواهی هس��تند و
ال�ف -م��رور زمانها و مهلتهای قانون��ی و قضایی ،محدودکننده ّ
حق مسلم هر فرد است؛ لذا دادخواهی ،اصل است و مرور زمانها و مهلتهای
ازآنجاکه دادخواهی ّ
قانونی و قضایی ،خالف اصل و امری اس��تثنائی بش��مار میروند و هر استثنایی نیز باید محدود به
مضیق تفس��یر و اجرا ش��ود و ح ّتی از ابتدا نباید با وضع قانون ایجاد شوند و
نص باش��د و بصورت ّ
یا اینکه بایس��تی نادیده گرفته ش��وند تا اعمال حق دادخواهی و دسترسی آسان به محاکم قضایی
درحدکمال برای همگان و بدون هر مانعی فراهم شود.
ب -در دادرس��ی اداری این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا به جهت نابرابری
رابطه طرفین (دولت در مقابل مردم) ،اساساً حقوق اداری و بالطبع دادرسی اداری ،ماهیت حمایتی
دارند و از طرف ضعیفتر در مقابل طرف قویتر حمایت میکند تا این رابطه متوازن و متعادل شود.
پ -دادرس��ی اداری ،ع�لاوه ب��ر اینکه یک منفع��ت خصوصی (حق ش��خصی) و یک منفعت
دولتی(انجام وظایف محوله قانونی) در آن در مقابل یکدیگر قرار میگیرند ،در اغلب موارد ،دارای
یک جنبه عمومی نیز میباش��د و همین تقابل س��هگانه منافع شخصی ،دولتی و عمومی ،خصلت
ویژه دادرس��ی اداریس��ت که آن را از دادرس��یهای مدنی و تا حدودی از دادرس��ی کیفری متمایز
میکند؛ لذا از این منظر نیز با هدف حمایت از منفعت عمومی ،ایجاد محدودیت بر حق دادخواهی
از طریق برقراری مرورزمانها و مهلتهای محدودکننده ،خالف اصل و امری استثنایی است.
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-2تفسیر نهادهای مشورتی -3تفسیر سیاسی.
اگرچه با توجه به سازوکارهای دادرسیهای اداری از قبیل هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری،
سازمان امور مالیاتی ،هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور ،کمیسیون ماده  5شهرداری و...
که در واقع در مقام حل و فصل امور هس��تند تفس��یری موازی با تفسیر قضایی در مقام دادرسی
انجام میدهندلذا صرفنظر از اینکه دادرس��ان اداری پایه قضایی ندارند و رس��یدگی مذکور قضایی
محسوب نمیگردد با مسامحه میتوان با توجه به فصل اختالف،تفسیر قضایی را پذیرفت و خارج
از تفسیر اداری تلقی نمود.
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تفس��یر قانون توسط برخی از نهادهای مشورتی همچون کمیس��یون استفتائات شورای عالی
قضایی(درگذش��ته) یا اداره حقوقی دادگس��تری ،امری رایج است و تأثیر فراوانی در شرح و تبیین
قانون داشتهودارد .چنین تفسیری ،نه تفسیر قضاییست؛ زیرا در محاکم و در مقام دادرسی صورت
نمیگیرد و نه تفسیریست قانونی؛ زیرا بموجب قانون نبوده و الزامآور نیست ،بلکه بیشتر به تفسیر
علمای حقوق شبیه است .علت اینکه این نوع تفسیر ،تفسیر نهادهای مشورتی نامیده شده ،آنست
که در عمل و نه بطور قانونی ،در محاکم مورد اتباع است و از سوی دیگر ،توسط نهاد دولتی صورت
میگیرد .نگاهی گذرا به آرای محاکم ،کتابهای حقوقی و اس��تناد فراوان به نظریههای مش��ورتی،
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 -2-3تفسیر نهادهای مشورتی
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بنا به مراتب فوقاالشعار؛
 -1ایجاد مرورزمانها و محدودیتهای زمانی برای دادخواهی در دادگاههای اداری و در تمامی
موجه و قابلپذیرش نیست؛ لذا مق ّنن نیز علیالقاعده نباید
دادخواهیهای مردم علیه دولت ،اصوالً ّ
تاجایی که ممکنست ،چنین محدودیتهایی را در قوانین پیشبینی و تحمیل کند.
- 2الگوبرداری از دادرس��ی مدنی یا کیفری برای دادرس��ی اداری در ای��ن زمینهها و همانند
توجه به خصلت حمایتی و رابطه نابرابر
بس��یاری از زمینههای دیگر اشتباه است و ناش��ی از عدم ّ
طرفین دعوا از یکسو و ضرورت حمایت از خیر عمومی در دادرسیهای اداری از سوی دیگر است.
 -3ح ّتی اگر مصالحی همچون جلوگیری از اطاله دادرس��ی و غیره ،پیشبینی برخی مهلتها
را ض��روری و اجتن��اب ناپذیر کند ،این مهلتها باید در حداکثر زمانی ممکن و بیش از مهلتهای
متعارف در دادرسیهای مدنی و کیفری باشند.
 -4در ص��ورت ض��روری بودن برقراری مرورزمان ،ضمانتاجرای آن بایس��تی حداقلی در نظر
گرفته ش��ود و مث ً
حق دادخواهی از اش��خاص ،در همان پرونده موجب توقّف
ال بجای س��لب کلی ّ
دادرسی شود ،اما مانع دادخواهی مجدد نگردد و یا اینکه بجای ضمانتاجرای صدور قرار رد دعوی
و عناوین مش��ابه ،از ضمانتاجراهایی همچون تعلیق دادرسی تا زمان رفع موانع دادرسی استفاده
شود تا بدین ترتیب امکان احیا مجدد رسیدگی و تداوم آن در آینده فراهم گردد.
 -5دادرسان اداری در مقام دادرسی اداری ،با توجه به اینکه مرور زمانها و مهلتهای قانونی
حق مسلم هر فرد است ،لذا
حق دادخواهی هستند و ازآنجاکه دادخواهی ّ
یا قضایی محدودکننده ّ
باید مرور زمانها و مهلتهای قانونی و قضایی را بصورت مضیق تفس��یر و اجرا و به متیقّن اکتفا
حق دادخواهی بر مرور زمانها و مهلتها ترجیح داده شود.
گردد و درهرحال ّ
حق دادخواهی تردید شود ،باید
 -6هرجایی که در وجود مرورزمان یا مهلتهای محدودکننده ّ
بر نبود چنین محدودیتهایی تفسیر گردد.
 -7هرجایی که در اصل وجود مرورزمان تردیدی نیست ولی در میزان و مدت آن تردید شود،
حق
مدتی که بیش��تر است بر مدتیکه کمتراس��ت ،ترجیح داده شود تاحداکثر مهلت ممکن برای ّ
دادخواهی فراهم گردد( .کانال )@dr_hadavand
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 -3-3تفسیر سیاسی

تفسیری که علمای حقوق سیاسی و مقامات عالی حکومتی از امور عمومی دارند ،مثل تفسیر
اصل اطاعت از اولیاالمر ،امر به چیزی ،امر به لوازم آن هم هس��ت ،چون خداوند امر به اطاعت از
اولیاالمر کرده ،پس آنچه از مقررات (مانند قوانین اساس��ی و قوانین اداری ،قوانین آیین دادرسی
مدنی ،کیفری و انتظامی و متون عهدنامههای بینالمللی و جز اینها) که برای تمشیت و تدبیر امور
جامعه تحتنظر و نظارت وی به تصویب برس��د ،مش��روع و متبع است ،مشروط به اینکه مصلحت
نظ��ام و جامعه را رعایت کند ،با رعایت ش��رط زم��ان و مکان(.جعفریلنگرودی )84 :1387 ،این
حوزه از حقوق عمومی با گستردگی بیشتری مواجه است و در تقابل با علوم سیاسی قرار میگیرد
که از حوزه بحث مقاله حاضر خارج است.
 -4انحصار یا عدمانحصار تفسيرمضيّق به قوانين كيفرى

بطورکلی ممکنس��ت قوانین در حوزههای مختلف حقوقی نیاز به تفس��یر داشته باشد .قاضی
دادگاه باید کوش��ش کند ،مراد قانونگذار را دریابد تا بتواند حکم هر قضیه را بیابد .در امور مدنی،
مطابق ماده  3قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ،قضات اجازه دارند
درصورتیکه قوانین موضوعه کش��ور ،کامل یا صریح نباش��د یا متناقض باش��د یا اصوالً قانونی در
قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ،موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلّم ،قضیه
اهمیت کمی برخوردار اس��ت؛ اما در امور جزایی،
را حل و فصل نمایند .بنابراین ،تفس��یر قانون از ّ
تفسیر قوانین از اهمیت بیشتری دارد ،همان علل و جهاتی که موجب تفاوت حقوق جزا و اهداف
آن با س��ایر رش��تههای حقوق شده ،موجب میشود که بین تفس��یر قوانین جزایی با سایر قوانین
تفاوتهای بزرگی وجود داشته باشد .در امور کیفری ،عالوه بر امور مالی افراد ،امور دیگری از قبیل
حیثیت،ش��رف ،آزادی و حتی جان آنان در معرض رس��یدگی قرار میگیرد .بهمین علّت تفس��یر
قوانین در امور کیفری از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد (محسنی )327 :1375 ،اگرچه قاضی
کیف��ری نیز مانند قاضی مدنی مجبور به رسیدگیس��ت ،اما در قوانی��ن کیفری ،اصل قانونی بودن
مجازاتها و جرائم ،منع عقاببالبیان ،و تدرأ الحدود بالش��بهات ،مانع از آنس��ت که قاضی بتواند
از محدود ه نظر قانونگذار فرات��ر برود(گلدوزیان )76 :1377 ،درحالیکه در حقوق عمومی میتوان
هردو تفسیر را اتخاذ نمود و با توجه به نوع و جایگاه نوع عمل اداری ،مضیق یا موسع تفسیر نمود
همانند برخورد با آزادیهای بنیادین که هر دو رویکرد قابل استفاده و بکارگیریست.
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اهمیت این نوع تفس��یر را روش��ن میسازد ،بخصوص آنکه ،این تفس��یر اغلب توسط مجربترین و
باس��ابقهترین دادرسان صور ت میگیرد(قیاسی )33 :1379 ،این تفسیر هم بدون الزامآوری برای
همگان در اجرا و نیز بدون پاسخگویی نسبت به اقدام مقامات اداری در بکارگیری این تفسیر ،اگر
آثار تبعی آن مغایر با اصل حاکمیت قانون باش��د ،طیف وس��یعی از أعمال اداری را در بر میگیرد
که گستره و دامنه آن نامحدود و نامعین میباشد.
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 .1نظريه تفس��يري ش��ماره  76/21/583مورخ 1376/3/10؛ منتش��ر شده در روزنامه رس��مي شماره  15239مورخ
.1376/3/10
 .2آشنایی با شورای نگهبان ،وبسایت شورای نگهبان
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در تفس��یر قانون اساسی هم ،از نظر شوراي نگهبان «مقصود از تفسير ،بيان مراد مق ّنن است؛
1
بنابراين تضييق و توس��عة قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيس��ت ،تفس��ير تلقي نميشود»
البته تفسير قانون اساسي را نبايد وظيفه مستمر و روزانه شوراي نگهبان تلقّي كرد و نبايد انتظار
داشت كه درصورت بروز هر مشكلي ،شوراي نگهبان تفسيري از قانون اساسي ارائه و مشكل مزبور
را برطرف كند .بعبارت ديگر ،در مورد تفسير نبايد سخاوتمندانه عمل نمود ،بلكه فقط در صورتي
جدي بوجود آمده باشد(مدنی)229 :1374 ،
بايد اقدام به تفسير قانون اساسي نمود كه بن بست ّ
مصوبهاي با قانون اساسي يا شرع مغايرت
ازآنجاكه قانون عادي به آساني قابل تغيير است ،لذا اگر ّ
مصوبهاي ديگر ،آن را
داشت ،ولي شوراي نگهبان با تمام دقّت ،متوجه آن نشد ،براحتي ميتوان با ّ
لغو و فسخ كرد .تفسير قانون اساسي ،در حكم خود قانون اساسي است؛ بنابراين اگر اين تفسير هم
قابل تغيير باش��د ،به بيثباتي و بياعتباري قانون اساسي ميانجامد .برهميناساس ،گرچه تفسير
قانون اساسي ،امری مجاز و يك وسيله در دسترس است ،ولي بايد در موارد حساس و ضروري به
مضیق میتوان این دو را از یک سنخ دانست و
اين وسيله
متوسلشد که با ّ
ّ
توجه به مفهوم تفسیر ّ
توسعه مصادیق هر دو را با محدودیت مواجه دانست؛ بویژه اصل عدم صالحیت در حقوق عمومی
در برداش��ت و اتخّ اذ این نظر ،ما را همراهی میکند .لذا توس��عه قانون اساسی بر مصادیق بیشتر،
باید توأم با احتیاط و رعایت چهارچوب «تفس��یر مضیق» صورت بپذیرد؛ پس میتوان مدعی شد
مضیق در الفاظ و عبارات قانون اساس��ی قابلیت اعمال دارد ،اما در قوانین عادی وضعیت
تفس��یر ّ
متفاوت و موارد عدیدهای مطرح میشود.
به داللت مفاد اصل  73قانون اساس��ی ش��رح و تفس��ير قانون عادي ،بر عهده مجلس شوراي
اسالميس��ت؛ زيرا قوانين عادي را مجلس تدوين و تصويب ميكند .همچنین تفسير قانون اساسي
ني��ز علیالقاعده بايد بر عهده تدوينكنندگان آن (مجلس مؤسس��ان) باش��د ،لیكن از آنجاكه در
ايران ،مجلس مؤسس��ان يا بعبارتي مجلس بررس��ي نهايي قانون اساس��ي ،وجود موقّت و ناپايدار
داش��ته و پس از تدوين قانون اساس��ي منحل شده ،عم ً
ال ممكن نيست تا در مورد سكوت ،ابهام يا
اجمال بعضي از اصول قانون اساس��ي از قانونگذار اساسي ،استفسار شود؛ پس بايد مرجع ديگري
براي اين منظور پيشبيني میگردید(.هاش��می )303 :1375 ،در اينخصوص ماده  20آييننامة
ع درخواستكنندة تفسير و
داخلي ش��ورا مقرر ميدارد« :نظرهاي تفسيري شوراي نگهبان ب ه مرج 
رئيسجمهور اعالم ميگردد و براي روزنامة رس��مي و رس��انههاي همگاني فرستاد ه ميشود».پس
از اعالم و انتش��ار نظرات تفس��يري ش��وراي نگهبان ،تمام آثار قانون اساس��ي بر اين نظريات بار
خواهد ش��د و نهادهاي مربوط بايد آن را دقيقاً اجرا كنند ،متخلفين تحت پيگرد قرار گيرند و در
قانونگذاري عادي و وضع ساير مقررات به نظر تفسيري نيز توجه و مقررات مخالف با آن ،بياعتبار
2
قلمداد شود.
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 .1اصل  169قانون اساس��ی مقرر میدارد»:هیچ فعل یا ترک فعلی به اس��تناد قانونی که بعد از آن وضع ش��ده است
جرم محسوب نمیشود».
 .2ماده  4قانون اداره صدا و س��یما ی جمهوری اس�لامی ایران مصوب  59/10/8مقرر میدارد« :نمایندگان قوای سه
گانه برای دو سال تعیین میشوند».
 .3ماده  23قانون دیوان محاسبات کشور مصوب  61/11/11به شرح ذیل است:
«م��وارد ارجاعی که در هیاتهای مستش��اری مورد رس��یدگی و اعالم نظر قرار میگیرد ع�لاوه بر موارد مذکور در این
قانون عبارتند از:
ه -سوءاس��تفاده و غفلت و تس��امح در حفظ اموال و اس��ناد و وجوه دولتی و یا هر خرج نادرس��ت که باعث اتالف یا
تضییع بیتالمال بشود.
تبصره -این هیاتها در صورت احراز وقوع جرم و یا تخلف از ناحیه مسئول یا مسئولین ضمن اعالم رای پرونده را جهت
صدور حکم مقتضی به مراجع صالحه ارسال خواهند داشت».
 .4ماده  25قانون دیوان محاس��بات عمومی مصوب  61/11/11به ش��رح ذیل اس��ت« :هرگاه دیوان محاسبات کشور
ضمن انجام وظایف به یکی از جرایم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات
کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعالم نماید».
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در موارد مذکور ،متون تفس��یری کلی و متون تفسیرهایی که در مقام تطبیق قوانین عادی با
قانون اساسی صورت میگیرد ،میتواند جزء منابع حقوق اساسی بشمار آید؛ لیکن در مورد قوانين
عادي ش��رح و تفس��ير طبق اصل  173همان قانون در صالحيت مجلس شوراي اسالمي میباشد.
این اصل صرفا صالحیت مجلس برای تفس��یر قوانین عادی را بیان داش��ته و در مورد جزییات کار
مجلس دراینخصوص و محدودیتهای احتمالی پیشروی مجلس بمنظور تفس��یر قانون اش��ارهای
فسر قانون اساسی و پاسدار قانون
ندارد(.تقیزاده ،بانش��ی)3-2 :1394،ازآنجاکه شورای نگهبان ُم ّ
اساس��ی در برابر مصوبات تفسیری مجلس است ،محدودیتهای احتمالی بر صالحیت اخیر مجلس
را میتوان از نظرات ش��ورای نگهبان بدس��ت آورد .مجلس ش��ورای اسالمی گاهی در مقام تفسیر
قانون ،قواعد جدیدی وضع میکند .بررسی نظرات شورای نگهبان در مقام تفسیر قانون اساسی و
نظارت اساسی بر مصوبات مجلس شورای اسالمی ،مؤید آنست که شورای نگهبان در مقام تفسیر و
اجرای قانون اساسیست که میتوان از آن با عنوان «ممنوعیت تقنین جدید مجلس در مقام تفسیر
قانون» یاد کرد .تا پیش از صدور این نظریه ،اگر ش��ورای نگهبان ایرادی به تقنین مجلس شورای
اس�لامی در مقام تفسیر قانون وارد میکرد ،به س��بب مغایرت محتوای آن با شرع یا اصول قانون
اساس��ی جز اصل  73بوده است 1پس از صدور نظر تفس��یری مذکور ،شورای نگهبان قانونگذاری
جدید مجلس در مقام تفسیر قانون را مغایر با اصل  73قانون اساسی اعالم کرده و این نظر هم با
تکرار بصورت یک رویه قانون اساسی ظاهر شده است 2.بنظر شورای نگهبان عطف بماسبق شدن
تفس��یر مجلس از قانون ،محدود به مواردیس��ت که موضوع مختومه نباشد 3و تفسیر قانون باید با
رعایت حقوق مکتس��ب اشخاص انجام گیرد 4.در رعایت این حقوق مکتسب ،بویژه در حقوق جزا،
مضیق و تفسیر به نفع متهم جوالن بیشتری پیدا میکند؛ لیکن در سایر موارد اعم از حقوق
تفسیر ّ
مضیق مالک عمل
عمومی و خصوصی و ...همچنین در خصوص تضییق حقوق مکتس��ب ،تفس��یر ّ
میباش��د .در حوزه حقوق عمومی ،اصل بر عدم صالحیت مقامات اداری است؛(طباطباییموتمنی،
فس��ر در مقام تفس��یر م��واد قانون باید به اصل ع��دم صالحیت ،که یک
 )409 :1384ازاین��روُ ،م ّ
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توجه داشته باشد و تفسیر خود را با لحاظ این اصل انجام دهد.
قاعده اساس��ی حقوق عمومیستّ ،
(باباییمهر)196-168 :1388 ،
آزادیها ،حقوق بنیادین بش��ر در حقوق عمومی و حقوق مدنی -سیاسی مفهومیست که ریشه
در تاری��خ نهضتهای آزادیخواهانه و انقالبات رهاییبخش دارد .نقطه اوج این جریان را میتوان در
انقالبهای قرن هیجدهم و دستآوردهای ارزشمند اعالمیه استقالل  1776آمریکا و بویژه اعالمیه
حقوق بش��ر و شهروند  1789فرانسه دانست که با پش��توانههای فکری و عملی آن ،ساختار نوین
سیاس��ی مبتنی بر «اصالت فرد انسانی» 1و «قرارداد اجتماعی» 2بنیانگذاری شد .پدیداری آغازین
«نس��ل اول حقوق بش��ر» را تحت عنوان «حقوق مدنی و سیاسی» میتوان در دو جلوه ذیل مورد
توجه قرار داد:
ّ
حقوق مدنی عبارت از اینست که هریک از افراد جامعه ،بطور مستقل از قدرت عمومی و دیگر
افراد ،از آزادی و امنیت الزم و کافی برخوردار و دارای «ابتکار عمل» باشند .از این آزادی میتوان
تحت عنوان «آزادی استقالل» یاد کرد.
حقوق سیاس��ی ،عبارت از اینست که افراد جامعه ،با اس��تعداد معاشرتجویی خویش ،همراه
با آزادی اندیش��ه و بیان ،ارتباطات و اجتماعات و انتخابات آزاد حاکمان ،در سرنوش��ت اجتماعی
خویش مشارکت دارند .از این آزادی نیز اصطالحاً تحت عنوان «آزادی – مشارکت» یاد میشود.
برخورداری از حقوق مذکور مستلزم عدم دخالت قدرت عمومی در این حقوق و متقاب ً
ال تکلیف
دولت در پاس��داری از آنها میباش��د .این حقوق ،عموماً ش��امل امنیت حیثیت ،جان ،مال ،شغل،
مس��کن ،خلوت و اقامت اس��ت که از طریق اصل حاکمیت قانون و امنیت قضایی تامین میگردد
و خود از طریق اصل برائت ،تعقیب قانونی ،دادرس��ی عادالنه ،قانونی بودن جرایم و مجازاتها ،منع
آزار و ش��کنجه ،منع هتک حرمت به متهمین و محکومین مورد مطالبه واقع میش��ود .ازآنجا که
حقوق کیفری بخش��ی از حقوق عمومی تلقی میگردد ،لذا این س��وال که آیا تفس��یر مضیق در
حقوق کیفری و عمومی مجزاست ،بنظر میرسد سوال صحیحی نباشد؛ زیرا رابطه حقوق کیفری
و عمومی ،رابطه منطقی عموموخصوص منوجه است و هرآنچه در حقوق کیفری جا دارد ،ناگزیر
بخش��ی از حقوق عمومی هم تلقی میگردد و حقوق عمومی گس��ترهای فراتر از حقوق کیفری را
مضیق ،اختصاص به حقوق جزا و مقولههای مورد حمایت آن ندارد و در
دربرمیگیرد؛ لذا تفس��یر ّ
مواقع و مواردی بدلیل إعمال ُم ّر قانون میتوان قایل به آن ش��د .بطور نمونه در دیوان محاس��بات
توجه به نوعی از حسابرسی که به «حسابرسی رعایت» شهرت دارد ،دقیقاً رعایت ُم ّر قانون
کشور با ّ
مدنظر حس��ابرس قرار خواهد گرفت و اقدام دستگاه اجرایی در صورت عدم انطباق با قانون بدون
لحاظ س��ایر ش��رایط از جمله اثربخشی و ...بعنوان تخلف از قانون محسوب میگردد بنظر میرسد
مضیق از قانون میباشد ،لذا صرفنظر از اینکه مبحث
مقولههایی از این دست قابل انطباق با تفسیر ّ
مضیق در حقوق جزا ،خارج از حقوق عمومی نمیباشد ،مقولهها و مباحث صرف اداری هم
تفسیر ّ
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نتیجهگیری

در حقوق عمومی میتوان بیان داش��ت که س��ه دسته تفسیر کلی وجود دارد  -1تفسیر قانون
اساس��ی ،که مرجع تفس��یر آن ش��ورای نگهبان است-2 .تفس��یر قانون عادی ،که بوسیله مجلس
ش��ورای اسالمی صورت میگیرد  -3تفس��یر مقامات اداری در مرحله اجرا ،که خود شامل دو نوع
تفس��یر رسمی و غیر رس��می است فارغ از دو تفس��یر اولیه که فیالواقع تفسیر قانونی میباشند،
تفس��یر اداری ممکنس��ت بصورت تصمیم مقام��ات در اعمال اداری متجلی گ��ردد که میتواند با
خروج از حدود قانونی صالحیت و اختیار ،جلوه “سوءاس��تفاده از اختیار” یا “تصمیم نادرس��ت” و..
بهخود بگیرد و نوعا در قالب تفس��یر قضایی یا ش��خصی جای گیرد .بههرحال ،تفسیر اداری غالباً
بغیر از برخی موارد ،از جمله تفس��یر نهادهای مش��ورتی ،بموجب قانون در قالب تفس��یر شخصی
قرار میگیرد .بااینحال باید توجه داش��ت که هر س��ه دس��ته از این تفاسیر ،از حیث شیوه تفسیر،
مضیق و موسع را دارند و در مواردی از جمله تفسیر قانون اساسی ،حقوق
امکان برگزیدن تفسیر ّ
مضیق همراه با الزام بیشتری خواهند بود.
و آزادیهای بنیادین بشر و حقوق مکتسب اتخاذ تفسیر ّ
فهرست منابع
الف -منابع فارسی:

1 .1اردبیلی،محمدعلی.)1384(.حقوق جزای عمومی.ج.1چ .8میزان.
2 .2امامی،محمد .استوارسنگری،کوروش.)1389(.حقوق اداری.چ.،12میزان.
3 .3باباییمهر،علی«.)1388(.تفسیر ،اصول و مبانی آن در حقوق عمومی».حقوق خصوصی .سال .6شماره.14
4 .4گارو ،رنه.)1849( .مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا.ج .1ترجمه ضیاءالدین نقابت ،تهران:ابنسینا.
5 .5تقیزاده ،جواد .بانشی،حس��ن«.)1394( .حدود صالحیت مجلس ش��ورای اسالمی در مقام تفسیر قانون از منظر
شورای نگهبان .دو فصلنامه دانش حقوق عمومی.سال.4شماره .10
6 .6جعفریلنگرودی ،محمدجعفر .)1368(.ترمینولوژی حقوق.چ.4گنجدانش.
7 .7جعفریلنگرودی ،محمدجعفر.)1387(.روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق.چ.1تهران:گنجدانش.
8 .8جناتی ،محمدابراهیم.)1370(.منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالم.چ.1کیهان.
9 .9حائری ،محمدحسن .جوانجعفری ،عبدالرضا.رضایی ،فاطمه«.)1390(.رابطه تفسیر مضیق و اصل برائت در فقه
و جزا»فصلنامه الهیات و معارف اسالمی.شماره.2
1010سمیعی ،حسین.)1348(.حقوق جزا.چ.4شرکت مطبوعات.
1111رحیم نژاد ،اسمعیل«.)1376(.روش تفسیری در قوانین کیفری»نامه مفید .شماره .12
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مضیق را دارد.اگرچه برخ��ی معتقدند ،در تمام کتب حقوقى
قابلی��ت گنجاندن در مبحث تفس��یر ّ
مضيق است؛ مفهوم چنين سخنى
بدين نكته اشاره مىشود كه در قوانين كيفرى ،اصل بر تفسير ّ
موسع در قوانين
مضيق در قوانين مدنى الزامى نيس��ت و بعبارتديگر ،تفسير ّ
آنس��ت كه تفس��ير ّ
مدنى جايز است و ح ّتى برخى بدين نكته تصريح كردهاند؛ لیکن چنين سخنى صحيح نيست؛ زيرا
تمس��ك به قانون در مصاديق مش��كوك جايز نيست؛ بعبارتديگر ،اين
ح ّتى در قوانين مدنى نيز ّ
مصداقى خود عام يا مطلق جايز نيست ،به
تمسك به عام يا مطلق در شبهه مفهومى يا
ِ
قاعده كه ّ
قوانين كيفرى اختصاص ندارد(.قیاسی)60 :1387 ،

سال چهارم

شماره 14

زمستـان 99

یرادا و یساسا قوقح اب یرفیک قوقح رد ریسفت هسیاقم رب دیکأت اب ؛یمومع قوقح رد نیناوق قّیضم ریسفت هاگیاج
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