
  

 
 اسالمیتعارض اصل استصحاب با قاعده درأ در قانون مجازات 

 
 ١نژاد اسمعیل رحیمی

 )٣٠/٣/٩٥: تاریخ پذیرش مقاله ـ ٢٦/١/٩٤: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

» دَرأ «ۀ، قاعد١٣٩٢ قانون مجازات اسالمی مصوب ١٢١ و ١٢٠قانونگذار ایران، در مواد 
را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسالم است، به رسمیت ) الحدود تدرأ بالشبهات(

و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و شناخته 
یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و 

، ٣٠٨، ٣٠٧با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد . مجازات دانسته است
کامی وضع کرده است که برخی از آنها  بر مبنای اصل استصحاب، اح١١٥ و ١١٤، ٣١١

مثل حکم به عمدی بودن جنایت به هنگام شک در مسلوب االختیار بودن یا نبودن 
مرتکب در حین ارتکاب جرم، حکم به ثبوت قصاص در صورت تردید در جنون مرتکب 
به هنگام ارتکاب جرم و محکومیت و مجازات مرتکب به هنگام شک در توبه وی قبل از 

این مقاله به بررسی این احکام .  درأ در تعارض استۀجرم، با مقتضیات قاعداثبات 
 .پردازد متعارض می
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  مقدمهـ١
نظام یکی از ابتکارات مهم قانونگذار ایران در راستای حفظ انسجام، یکپارچگی و کارایی 

 قانون ١٢١ و ١٢٠در مواد ) الحدود تدرأ بالشبهات( درأ ۀبینی قاعد حقوق کیفری، پیش
به موجب این دو ماده، هر گاه وقوع جرم یا برخی از .  است١٣٩٢مجازات اسالمی مصوب 

شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر 
در جرایم موجب حد . شود شود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمینفی آن یافت ن

نیز به استثنای محاربه، افساد فی االرض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و 
 .شود بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی

ت وارده در منابع روایی اهل ، که حجیت آن در منابع فقهی مستند به روایاأ درۀقاعد
 باشد سنت و امامیه، تسالم و اتفاق نظر اصحاب و مطابقت مفاد آن با اصولی عقلی می

، اجماالً به این معناست که در کلیه مواردی که مجرمیت، مسئولیت کیفری و ]٢١، ١٤[
عده گیرد، بایستی براساس این قا یا استحقاق مجازات فردی مورد شبهه و تردید قرار می
این قاعده با توجه به اطالق و . مجرمیت، مجازات و مسئولیت کیفری را منتفی دانست

ثانیاً، . شود ها اعم از حدی، تعزیری و قصاص می عمومی که دارد اوالً، شامل کلیه مجازات
شبهات اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه، شبهات مفهومیه و مصداقیه و شبهه در ارکان 

. مشمول این قاعده است) رکن، قانونی، رکن مادی و رکن روانی(تشکیل دهنده جرم 
ثالثاً، شبهه در این قاعده تمامی مراتب شبهه اعم از احتمال، شک و تردید، ظن و گمان 

تواند هم برای متهم و هم قاضی و   عالوه بر این، شبهه می].١٤[گیرد  و اعتقاد را در برمی
ای است که   در این قاعده، اعم از شک و شبههرابعاً، شبهه. یا هر دو آنها مطرح شود

 . دارای حالت سابقه یقینی است و یا فاقد این پیشینه است
 این است که موضوع این قاعده، نفس حدوث شک أنکته مهم در ارتباط با قاعده در

.  استأو شبهه است؛ به نحوی که نفس شک و شبهه تمام موضوع برای جریان قاعده در
، اصول عدمی مثل اصل عدم نسیان، عدم خطا، عدم اکراه و اضطرار در این بنابراین، اوالً

ماند   باقی نمیأ درۀدر غیر این صورت، موضوعی برای جریان قاعد. شود موارد جاری نمی
یابد و  ثانیاً، به مجرد حدوث شک و شبهه موضوع قاعده فعلیت می. آید و لغویت الزم می

 ].٢١[رسد  نمینوبت به جریان استصحابات عدمیه 
بینی این قاعده در مواد مذکور در مواد دیگر قانون مجازات  رغم پیش قانونگذار علی

، بر مبنای اصل استصحاب مقرراتی ١١٥ و ١١٤، ٣١١، ٣٠٨، ٣٠٧اسالمی از جمله مواد 



  ٧٩  در قانون مجازات اسالمیتعارض اصل استصحاب با قاعده درأ 

برای روشن .  در تعارض استأرا وضع کرده است که در مواردی با مقتضیات قاعده در
ضوع الزم است در این مقدمه، نخست به تعریف استصحاب و انواع شدن بیشتر این مو

 : آن بپردازیم
استصحاب مصدر باب استفعال و از ریشه کلمه صحبت گرفته شده و به معنای به 

 ].١١، ٦[همراه خود داشتن، طلب همراهی، صحبت و معاشرت کردن است 
ترین و   کوتاهدر علم اصول تعاریف مختلفی از استصحاب به عمل آمده است که

ابقای «: از نظر وی استصحاب عبارت است از. ترین آنها تعریف شیخ انصاری است دقیق
 در بقای آن شک و تردید حکم به بقای حالت یقینی سابق که بعداً« یعنی ]٤[» ماکان

هر : از نظر برخی دیگر از اصولیان، استصحاب عبارت است از اینکه. ]٧[شود  ایجاد می
گذشته متیقن الوجود یا در حکم آن بوده و بعداً در زوال و بقای آن تردید گاه امری در 

ای دیگر نیز در تعریف استصحاب  عده. ]٨[کنند، فرض و بنا را بر بقای آن بگذارند 
هرگاه یقین داشته باشیم که چیزی در زمانی وجود داشته است و در زمان بعد «: اند گفته

دهیم و آن چیز  رد یا نه؟ یقین سابق را ترجیح میاز آن شک داشته باشیم که وجود دا
توان  با توجه به عدم جامعیت خیلی از این تعاریف، می. ]١٦، ٣ [کنیم را موجود فرض می

هر گاه یقین به وجود یا عدم چیزی در گذشته : استصحاب را به شرح زیر تعریف کرد
نا را بر بقا و دوام وضعیت داشته باشیم و بعداً در زوال یا حدوث آن دچار تردید شویم ب

 . کنیم سابق گذاشته و آن را موجود یا معدوم فرض می
بندی  بندی شده است که یکی از آنها تقسیم استصحاب از جهات مختلف تقسیم

بندی به اعتبار خود  استصحاب به استصحاب وجودی و عدمی و دیگری تقسیم
قبالً قطعی و یقینی استصحاب وجودی آن است که وجود چیزی که . مستصحب است

بوده در زمان الحق مورد تردید قرار گیرد؛ مثالً اگر برحسب دالیل، دینی در گذشته 
ثابت و محقق باشد و سپس در بقا یا سقوط آن دین تردید حاصل شود یا اینکه نسبت 
به حیات شخصی در گذشته یقین وجود داشته باشد و بعد زنده بودن چنین شخصی 

. یرد، بر مبنای استصحاب آن دین و یا شخص را موجود فرض کنندمورد تردید قرار گ
استصحاب عدمی هم عبارت است از اینکه، عدم چیزی که در گذشته مسلم بوده، 

مانند . وجودش در زمان الحق مورد شک قرار گیرد و آن را معدوم فرض کنند
 .]١٦، ١٣، ٤[استصحاب عدم ضمان 

ه هستی هر چیزی محتاج دلیل است و استصحاب عدمی بر این اصل متکی است ک
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در صورت تردید باید عدم سابق را باقی دانست؛ به عبارت دیگر هر چیز حادثی مسبوق 
به عدم است، بنابراین در مقام تردید، براساس استصحاب عدمی باید ادامه حالت سابق 

بندی دیگر، تقسیم استصحاب به اعتبار شک  تقسیم. ]١٣[یعنی عدم استصحاب شود 
بر این اساس، گاهی شک در مقتضی یا قابلیت دوام و بقای مستصحب . الحق است

 سالگی مفقود گشته و مدتی از آن ٧٠است؛ مثل شک در حیات فردی که در سن 
) با وجود یقین به قابلیت دوام و بقای مستصحب(گذشته است و گاهی شک در رافع 

و شک در رافعیت رافع تقسیم است که خود به دو نوع شک در اصل حدوث رافع و مانع 
شود؛ مثل شک در توبه یا عدم توبه مرتکب جرم و شک در مؤثر بودن یا نبودن توبه  می

 .بعد از اثبات جرم
، ١[اند  اکثریت قریب به اتفاق اصولیان هم استصحاب وجودی و هم عدمی را پذیرفته

ی یا رافعیت رافع لکن بسیاری از آنان استصحاب را به هنگام شک در مقتض. ]١٨، ٨، ٤
 ].٨، ٤[دانند  حجت نمی

، در قانون أرغم به رسمیت شناختن قاعده در همچنانکه گفته شد، قانونگذار علی
ای  مجازات اسالمی، احکامی را هم بر مبنای اصل استصحاب وضع کرده است که در پاره

 .  در تعارض استأاز موارد این احکام با مفاد قاعده در
 و مصادیق احکام متعارض با آن در أتعارض استصحاب با قاعده دردر این مقاله حکم 

 .گیرد قانون مجازات اسالمی مورد مطالعه قرار می
 

 حکم تعارض اصل استصحاب با قاعده درأـ ٢
تعارض از کلمه عَرض مشتق بوده و به معنای عرض اندام کردن، اظهار وجود کردن، در 

و در اصطالح فقهی و ] ١١[دیگر شدن آمده است مقابل هم قرار گرفتن، متعرض و مزاحم یک
تعارض در معنای ]. ١٠[گویند  حقوقی تنافی و ناسازگاری دو یا چند تا دلیل را می

 . گاهی تعارض واقعی و مستقر است و گاهی ظاهری و غیر مستقر: اصطالحی دو نوع است
 به گونه تعارض واقعی و  مستقر زمانی است که ناسازگاری میان دو یا چند دلیل

تر  به عبارت دقیق. در غیر اینصورت تعارض ظاهری است. ]١٣، ٤[تناقض یا تضاد باشد 
تعارض زمانی ظاهری است که رابطه میان دو یا چند دلیل به صورت عام و خاص، 

 .مطلق و مقید، ورود، حکومت و تخصص باشد
 و تعارض أ درۀبا عنایت به آنچه گفته شد، اکنون به بررسی رابطه استصحاب با قاعد



  ٨١  در قانون مجازات اسالمیتعارض اصل استصحاب با قاعده درأ 

کند  گاهی استصحاب به عنوان یک دلیل با دلیل دیگر تعارض پیدا می: پردازیم آنها می
که در اینصورت باید دید این تعارض چه نوع تعارضی است و راه حل آن چیست؟ 
چنانچه دلیل معارض با استصحاب دلیل اجتهادی باشد، با توجه به مبنای علمای متأخر 

ب را اصل عملی دانند، دلیل اجتهادی بر استصحاب مقدم علم اصول که استصحا
شک است و با وجود ) به عنوان یک اصل عملی(شود؛ زیرا موضوع اجرای استصحاب  می

به عبارت دیگر . ]١٣[ماند تا به اصول عملیه مراجعه شود  دلیل اجتهادی شکی باقی نمی
 اصول عملیه وارد بوده و دلیل اجتهادی بر» االصل دلیل حیث الدلیل «ۀبر مبنای قاعد

 . سازد موضوع آنهارا منتفی می
تعارض پیدا ) برائت، احتیاط و تخییر(اما چنانچه استصحاب با اصول عملیه دیگر 

کند، در این صورت استصحاب بر همه آنها مقدم خواهد بود؛ چون با اجرای اصل 
 .]١٠، ٤[شود  استصحاب، موضوع اصل برائت، احتیاط و تخییر منتفی می

 از ادله اجتهادی است، در صورت أبا عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه قاعده در
 .تعارض با اصل استصحاب بر آن وارد و مقدم خواهد بود

 
 مصادیق تعارض استصحاب با قاعده درأ در قانون مجازات اسالمیـ ٣

 بر مبنای همچنانکه گفته شد، قانونگذار ایران در مواد مختلف قانون مجازات اسالمی
اصل استصحاب، احکامی را وضع نموده است که برخی از این احکام با مقتضیات قاعده 

 :پردازیم  در تعارض است، در این قسمت به بررسی این احکام متعارض میأدر
 
االختیار  ق جانیِ مست در صورت شک در مسلوب استصحاب حالت اختیار سابـ١ـ٣

 جرم بودن یا نبودن وی به هنگام ارتکاب 
ارتکاب جنایت در حال «: دارد  قانون مجازات اسالمی چنین مقرر می٣٠٧قانونگذار در ماده 

مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان گردان و مانند آنها موجب قصاص 
مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب االختیار . است
» تعزیرات«ست که در این صورت عالوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم بوده ا

لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبالً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا . شود محکوم می
علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر 

 .»گردد شود، جنایت عمدی محسوب می آن از جانب او می
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شود این است که مستی علی االصول رافع  آنچه از مفهوم و منطوق این ماده استفاده می
 مگر اینکه ثابت شود در اثر مستی به کلی مسلوب 1مسئولیت کیفری از شخص مرتکب نیست

 .نکرده باشداالختیار بوده و قصد از او سلب شده و قبالً برای چنین عملی خود را مست 
بنابراین، در صورت عدم اثبات مسلوب االختیار بودن جانی و یا حتی تردید در این 

 جانی به مقتضای این ].٢٢، ١٩، ٩[امر، همچنانکه برخی از فقها و حقوقدانان معتقدند 
 .ماده و اصل استصحاب، مختار و عامد فرض شده و قصاص خواهد شد

در این ماده با الهام از نظرات فقها و بر مبنای شود، قانونگذار  چنانچه مالحظه می
اصل استصحاب موارد مشکوک را به عمد ملحق نموده و حکم قصاص را برای جانی 

بینی کرده است و این در حالی است که مقررات این ماده نه فقط با مقتضیات  پیش
نظرات برخی از  مغایر است، بلکه با ١٢١ و ١٢٠بینی شده در مواد   پیشأقاعده در

اصولیان نیز در تعارض است؛ چرا که شک در این مورد از نوع شک در رافعیت رافع است 
 .دانند  استصحاب را حجت نمی]١٨، ١٧[و در این نوع شک برخی از اصولیان 

 
 استصحاب حالت افاقه سابق مرتکب در صورت تردید در جنون وی در ـ٢ـ٣

 حین ارتکاب جرم
اگر پس از «: دارد  قانون مجازات اسالمی در این خصوص مقرر می٣٠٨قانونگذار در ماده 

تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب 
جنایت تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در 

گرفته است، لکن مرتکب خالف آن را حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام 
ادعا کند، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند، در صورت عدم 

اگر حالت سابق بر زمان جنایت افاقه مرتکب بوده است، . اقامه بینه قصاص منتفی است
ر غیر د. مرتکب باید جنون خود در حین ارتکاب جرم را ثابت کند تا قصاص ساقط شود

 .»شود این صورت با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می
بینیم، قانونگذار در صدر این ماده بر مبنای اصل استصحاب در صورت  چنانچه می

شک و تردید در بلوغ مرتکب یا افاقه او از جنون سابقش، بنا را بر عدم بلوغ و بقاء جنون 
با عنایت . بات خالف آن، قصاص را منتفی دانسته استسابق گذاشته و در صورت عدم اث

                                                                                                                                                                             
و » االمتناع باالختیار الینافی االختیار«ر از نظر برخی حقوقدانان و فقها قاعده عقلی دلیل این ام. ١

 ].١٢، ٢[ترجیح مصلحت جامعه بر مصلحت فرد است 
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 ندارد؛ أبه اینکه نتیجه این نوع استصحاب رفع مجازات است، لذا منافاتی با قاعده در
لکن در قسمت دوم ماده قانونگذار بر مبنای استصحاب وجودی، افاقه سابق مرتکب را در 

 فرض نموده و به همراه موجود) به هنگام ارتکاب جرم(صورت شک در جنون بعدی او 
 .سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص را ثابت دانسته است

تواند مثبت قصاص  با عنایت به اینکه سوگند ولی دم یا مجنی علیه به تنهایی نمی
رسد که  باشد و دلیل اصلی در این مورد همان استصحاب حالت سابقه است، به نظر می

رتکب به هنگام ارتکاب جرم، اصل استصحاب با قاعده  جنون مۀدر صورت تحقق شبه
 . مقدم استأکند، که در این صورت، چنانچه گفته شد، قاعده در  تعارض پیدا میأدر

 
علیه در صورت شک   مسلمان بودن یا افاقه سابق مجنی استصحاب حالتـ٣ـ٣

 و تردید در اسالم یا جنون وی به هنگام وقوع جرم
اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی در «: جازات اسالمی قانون م٣١١برابر ماده 

مسلمان بودن مجنی علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از 
جنایت، عدم اسالم باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال اسالم 

ارتکاب جنایت پیش از اسالم آوردن وی بوده او انجام شده است و مرتکب ادعا کند که 
است، ادعای ولی دم یا مجنی علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات قصاص منتفی 

محکوم » تعزیرات«است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم 
ت در حالت عدم اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسالم او بوده است، وقوع جنای. شود می

اسالم مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند 
حکم این ماده در صورتی که در . شود ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می

 .»مجنون بودن مجنی علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است
 بر مبنای اصل استصحاب، حالت سابقه مجنی علیه را قانونگذار در صدر این ماده نیز

که عدم اسالم او بوده است، در صورت شک و تردید بعدی در اسالم او و فقدان دلیل بر 
این نوع استصحاب . نفی این شبهه، کمافی السابق معتبر و قصاص را منتفی دانسته است

اما چنانچه . ضی با آن ندارد، تعارأهم به دلیل یکسان بودن نتیجه آن با مفاد قاعده در
 مجنی علیه بوده و در اسالم یا افاقه او به ۀحالت پیش از زمان جنایت اسالم یا افاق

هنگام ارتکاب جنایت تردید حاصل شود و ما بخواهیم براساس استصحاب حالت سابقه، 
حکم اثبات و اجرای قصاص مرتکب را بدهیم، در این صورت مفاد اصل استصحاب با 

 . در تعارض خواهد بودأ درۀقاعدمفاد 
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شود، قانونگذار در قسمت اخیر این ماده بر همین اساس عمل  چنانچه مالحظه می
نموده و در صورت شک و تردید در اسالم یا افاقه مجنی علیه به هنگام ارتکاب جرم، 
وضعیت سابق مجنی علیه را موجود فرض نموده و در صورت فقدان دلیل بر نفی آن به 

 . سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص را بر مرتکب ثابت دانسته استهمراه
 

 استصحاب عدم سقوط مجازات در صورت شک و تردید در توبه مرتکب ـ٤ـ٣
 قبل از اقامه بینه
در جرایم موجب حد به استثنای قذف و « قانون مجازات اسالمی ١١٤برابر مقررات ماده 

ثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز محاربه هر گاه متهم قبل از ا
همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده . گردد شود، حد از او ساقط می

تواند عفو مجرم را  باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از ارتکاب جرم، دادگاه می
 .»توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید

در مواردی که توبه مرتکب، موجب « این قانون ١١٧عالوه بر این، به موجب ماده 
گردد، توبه، اصالح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای  سقوط یا تخفیف مجازات می

 .»...شود  مرتکب اکتفا نمی
شود، توبه مرتکب زمانی  همچنانکه از منطوق و مفهوم این دو ماده استفاده می

کند که برای قاضی محرز و اثبات گردد، بنابراین در صورت عدم   را ساقط میمجازات
احراز و یا حتی شک در توبه مرتکب و به تعبیر اصولیان در صورت شک در رافع، 

. گردد وضعیت سابق مرتکب که مجرمیت و استحقاق مجازات وی است، استصحاب می
وضع این دو ماده بوده است با بدون تردید، این نوع استصحاب و آثار آن، که اساس 

یعنی نفی هر نوع مجازات با هر نوع شبهه در تعارض است که در این أ مقتضای قاعده در
 . را مقدم دانستأدرۀ صورت هم باید قاعد

 
 استصحاب عدم سقوط مجازات حدی در صورت شک در رافعیت توبه ـ٥ـ٣

 بعد از اقامه بینه
بر مبنای اصل استصحاب و اطالقات دالیل مربوط ]. ٢٣ ،٢٠، ١٥، ١٢، ٥[مشهور فقهای امامیه 

به لزوم اجرای حد، توبه بعد از اقامه بینه را در صورت شک در رافعیت آن، مؤثر در سقوط 
 قانون مجازات ١١٧ و ١١٤قانونگذار هم براساس همین مبانی در مواد . دانند مجازات نمی
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 مجازات دانسته است و نه بعد از اثبات جرم را و اسالمی، توبه قبل از اثبات جرم را مؤثر در سقوط
این در حالی است که این امر نه فقط با نظرات برخی از اصولیان غیر معتقد به جریان استصحاب 

 . درأ هم در تعارض استۀدر مورد شک در رافعیت رافع، مغایر است بلکه با مقتضای قاعد
 
 ـ نتیجه٤

ت به هنگام شک در مسلوب االختیار بودن یا استصحاب حالت اختیار سابق مرتکب جنای
نبودن وی در حین ارتکاب جرم و حکم به عمدی بودن این جنایت، استصحاب حالت افاقه 
سابق مرتکب در صورت تردید در جنون وی به هنگام ارتکاب جرم و حکم به ثبوت قصاص 

 تردید در برای وی، استصحاب حالت مسلمان بودن یا افاقه سابق مجنی علیه در صورت
اسالم یا جنون وی به هنگام وقوع جرم و حکم به ثبوت قصاص برای جانی در این موارد، 
استصحاب عدم سقوط مجازات مرتکب جرم، در صورت تردید در توبه وی قبل از اثبات جرم 
و حکم به استحقاق محکومیت و مجازات وی و استصحاب محکومیت و مجازات مرتکب 

 بعد از اقامه بینه از جمله احکامی است که براساس ۀفعیت توبجرم، در صورت شک در را
 قانون مجازات اسالمی مصوب ١١٧ و ١١٤، ٣١١، ٣٠٨، ٣٠٧اصل استصحاب در مواد 

 و ١٢٠بینی شده در مواد   درأ پیشۀاین احکام با مقتضیات قاعد.  وضع گردیده است١٣٩٢
هر چند اقتضای معیارها و .  این قانون و اصل تفسیر به نفع متهم در تعارض است١٢١

لکن .  درأ بر اصل استصحاب استۀموازین اصولی حاکم بر حل تعارض، تقدم و ورود قاعد
 درأ مقدم دانسته ۀقانونگذار در مواد فوق بر خالف این معیارها اصل استصحاب را بر قاعد

 .که این امر نیازمند بازنگری قانون مجازات اسالمی است. است
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