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  )شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان
  
  1محمد رحيم خاكي

  چكيده

، در تعدد جرم 1392گذار در قانون مجازات اسالمي مصوب رويكرد قانون
شديد مجازات است، بدين نحو كه در صورت ارتكاب تعزيري يا تكرار آن، ت

آن  134ي ، طبق ماده)هاي هفت و هشتتا سه جرم منهاي درجه(جرايم تعزيري 
قانون، دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات قانوني براي هر يك از جرايم شده 

قاضي مكلف  ،8و7هاي  و در صورت ارتكاب بيش از سه جرم تعزيري منهاي درجه
ي  ت بيش از حداكثر مجازات قانوني هر جرم به شرطي كه از حداكثر به عالوهاس

نصف آن تجاوز نكند، مجازات تعيين نمايد و در هر يك از موارد مذكور، تنها 
همان قانون، راجع  137ي  مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنين در ماده

ه ملزم به تعيين مجازات براي به تكرار جرم، درصورت وجود شرايط مقرر، دادگا
مجرم، بيش از حداكثر مجازات قانوني شده است، به شرطي كه از يك و نيم برابر 

  .آن تجاوز ننمايد
ها ازجمله دادگاه تجديد نظر استان سمنان، با اين  با اين وصف، برخي از دادگاه

صادر ضربه، منع شرعي دارد، آراي  74استدالل كه تعيين مجازات شالق بيش از 
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ضربه شالق  74شده از محاكم بدوي را كه در موارد تكرار يا تعدد جرم، بيش از 
  .ضربه تقليل داده است 74تعيين نمودند را به 

ي دوم دادگاه تجديدنظر استان   اي كه مورد نقد واقع شده است، در شعبه دادنامه
اتهام  شده كه در مقام تجديدنظرخواهي دو نفر محكوم عليه به صادر  سمنان

ها  ضربه شالق آن 111مشاركت در ارتكاب دوازده فقره سرقت تعزيري، مجازات 
در اين مقاله، ضمن بيان مفهوم تعزير و جايگاه . ضربه، تقليل داده است 74را به 
ي صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع  دادنامه ،"التعزيردون الحد"ي فقهي قاعده

  .شود گيري مي دي در موارد معنون نتيجهشرعي تعيين مجازات شالق بيش از ح
  تعزير، تعدد جرم، تكرار، شالق، دون حد: كليدي واژگان

  
 مقدمه

در صورت ارتكاب جرايم متعدد،  1370در قانون مجازات اسالمي مصوب 
ها با هم تداخل نداشتند و براي هر يك از جرايم مادي غيرمشابه، مجازات  مجازات
ي مذكور با هم جمع و هر كدام جداگانه اجرا ها گرديد و مجازات تعيين مي

 گرديد شدند و در جرايم متعدد مادي مشابه، فقط يك مجازات تعيين مي مي

ي قضايي، تعيين مجازات بيش از  و دكترين حقوقي و رويه) آن قانون 47ي  ماده(
هاي قانوني را براي جرايم متعدد مادي مشابه، نپذيرفته بود و به  حداكثر مجازات

اما اين خالء  شد،  ين لحاظ سقف مجازات قانوني براي مجرم، در نظر گرفته ميهم
، مرتفع گرديد به نحوي كه دادگاه مكلّف 1392در قانون مجازات اسالمي مصوب 

هاي  سه جرم و باالتر منهاي درجه( شده است در صورت ارتكاب جرايم متعدد
كه   يين نمايد، مشروط بر آنبيشتر از حداكثر مجازات قانوني جرم تع )هفت و هشت

شود كه  كرد، مالحظه مي با اين روي. ي نصف آن تجاوز ننمايد از حداكثر به عالوه
  .گذار شرايط جديدي وضع نموده و ساز و كار قديم را تغيير داده است قانون
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دانان و قضات محاكم واقع شده، اين است كه  اي كه مورد اختالف حقوق مسأله
قانون مجازات  137و134گذار در مواد  وجود تصريح قانونبرخي معتقدند با 

كه شوراي محترم نگهبان نيز آن را مغاير با شرع ندانسته  1392اسالمي مصوب 
   ي فقهي است، تعيين مجازات شالق تعزيري بيش از تعداد حدي، منافاتي باقاعده

تر  توان بيش نمي ندارد اما در مقابل گروهي بر اين باورند كه "التعزير دون الحد"
اين اختالف به گونه اي است كه در حال حاضر  1.ازتعداد شالق حدي تعزير نمود

تعداد كثيري از آراي صادر شده از محاكم بدوي كه در موارد تعدد جرايم تعزيري 
ضربه شالق تعيين مجازات گرديده است در دادگاه  99يا74يا تكرار، بيش از 

يابد،  است، تقليل مي)ضربه75(ن حد كه حد قواديتجديدنظر استان سمنان به دو
ضربه جايز  99جز جرايم منافي عفت كه تا  اين گروه از قضات محترم معتقدند، به

  .ضربه كمتر باشد 75است درساير موارد، مجازات شلّاق بايد از 
سابق و ( استدالل گروه مقابل اين است، كه در قوانين مجازات اسالمي ايران

كه در تعيين  چنان ر اعم از حبس، شلّاق و جزاي نقدي است، لذا همتعزي) فعلي
مجازات حبس بيش از سقف قانوني در موارد تعدد يا تكرار جرم، ترديدي وجود 

  .يا جزاي نقدي نيز همين گونه است القندارد، در مورد ش
ي قابل توجه اين است كه در كتب فقهي يا حقوق جزاي عمومي به  نكته

ه اين موضوع پرداخته نشده است و برخي فتاوي فقها به صورت صورت ويژه ب
ي  حال با توجه به قاعده .اند موردي وجود دارد كه مجازات تعزيري را تشديد نموده

دانان پذيرفته شده است، كدام  ي فقها و حقوق كه بين همه "التعزير دون الحد"فقهي
  استدالل صحيح تر است؟

  پردازيم؛ بررسي مي حال در ابتدا به شرح راي مورد

                                                                                                                  
  1393مهرماه -ننشست قضايي دادگستري كل استان سمنا.1
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 دادگاه تجديد 26/06/1393 - 9309972315200590متن رأي شماره 
  :نظراستان سمنان

هر كدام نسبت به ) ا.م(-2) ف.ف(-1در خصوص تجديدنظرخواهي آقايان "
دادگاه عمومي جزايي سمنان كه به  103شعبه 9/5/1393-458  شماره  دادنامه

اركت در چهار فقره سرقت موضوع موجب آن تجديدنظرخواهان به اتهام مش
، ايضاً تجديدنظرخواه رديف اول به اتهام مباشرت در ...و خانم...شكايت آقايان

چنين تجديدنظرخواه رديف  ، هم...و خانم... ي موضوع شكايت آقايان ها سرقت
 به شرح استدالل و... ي موضوع شكايت آقايان ها دوم به اتهام مباشرت در سرقت

مرقوم، تجديدنظرخواه رديف اول به تحمل هشت فقره   دردادنامه مستندات منعكس
ضربه شالق تعزيري و دو فقره سه سال  111چهار سال و نيم حبس و هشت فقره 

ضربه شالق تعزيري و تجديدنظرخواه رديف دوم به  111حبس و دو فقره ديگر 
و تحمل  ضربه شالق تعزيري 111تحمل پنج فقره چهارسال و نيم حبس و پنج فقره 

ضربه شالق تعزيري به عالوه هر  111يك فقره سه سال حبس و يك فقره  ديگر 
يك به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت حين االداي اموال 

جا كه  مسروق به شرح منعكس در دادنامه در حق شكات محكوم شده اند، از آن
تر باشد، لهذا اين دادگاه  حدي بيشميزان مجازات تعزيري نبايد از مقدار مجازات 

ضربه به  111هاي شالق مورد لحوق حكم بدوي را از  ضمن اصالح همه مجازات
كه از توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده بدوي و  ضربه، نظر به اين 74

تحقيقات و اقدامات معموله در آن مرحله از رسيدگي از ناحيه تجديدنظرخواهان 
عمل   جهي كه موجبات فسخ رأي صادره را ايجاب نمايد بهاعتراض خاص و مو

قانون آيين دادرسي  240يك از جهات و شقوق ماده  نيامده و رأي صادره با هيچ
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري نيز قابل انطباق بنظر نرسيده و از حيث 

نوني بوده لذا با رعايت تشريفات و اصول رسيدگي نيز فاقد ايراد و اشكال مؤثر قا
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عمل آمده تأييد  رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظرخواسته نتيجتاً با اصالح به
ي دوم دادگاه تجديد نظر استان  مستشاران شعبه ".رأي صادره قطعي است گردد، مي

  سمنان
فرماييد، مستشاران محترم دادگاه تجديدنظر استان  طور كه مالحظه مي همان

اند ولي  ضربه تقليل داده 74هاي شلّاق تعيين شده را تا ميزان  تسمنان، فقط مجازا
  .اند تر از حداكثر مجازات قانوني است، تأييد فرموده هاي حبس را كه بيش مجازات

  
  اهميت بحث

كه در قانون  ممكن است اين پرسش در ذهن پديدار آيد كه با توجه به اين
ود و در رأي اشاره شده، باالترين ش مجازات اسالمي جديد، مجازات اشد اجرا مي

گردد، پرداختن به اين موضوع، به خاطر اختالف  مقدار حبس و شلّاق اجرا مي
. گونه نيست تعدادي شلّاق، چندان مهم نيست، ولي واقعيت اين است كه هميشه اين

ها در تعيين مجازات حبس يا شلّاق  شود كه دادگاه اهميت بحث، زماني آشكار مي
به طور مثال چنانچه يك نفر مرتكب چهار جرم تهديد شده باشد،  باتوجه  مخيرند،

كتاب پنجم (1375از قانون مجازات اسالمي مصوب  669ي  به اين كه طبق ماده
ضربه شالق تعزيري پيش بيني شده و هر دو  74مجازات دو سال حبس يا ) تعزيرات

وع تا سه سال حبس يا تواند در اين موض ي شش هستند، دادگاه مي مجازات، درجه
ها مخير  ضربه شالق تعزيري، مجازات تعيين نمايد و در تعيين هر كدام از آن 111

است، لذا در  صورت استدالل مذكور مبني بر منع شرعي در تعيين مجازات شالق 
شود كه در صورت انتخاب مجازات شلّاق توسط  ضربه، نتيجه اين مي74بيش از

ضربه تعيين نمود، كه اين نظر ممكن است  74تر از  شتوان بي دادگاه، ديگر نمي
تالي فاسد داشته باشد، بدين نحو كه امكان دارد برخي قضات محترم، تعيين 

ضربه شالق تعزيري را براي مجرمي كه چهار جرم تهديد انجام داده  74مجازات 
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است را متناسب ندانند و با لحاظ اين كه در تعيين مجازات حبس بيش از سقف 
ترديدي وجود ) ي نصف تجاوز نكند كه از حداكثر به عالوه مشروط بر آن( انونيق

ندارد، به سمت تعيين مجازات حبس، سوق پيدا كنند،كه اين موضوع خالف 
  .سياست حبس زدايي است

تري  ضربه شلّاق تعزيري اثر بازدارندگي بيش 111به عالوه چه بسا اجراي 
كيد ألذا نگارنده را بر آن داشت كه با ت. داردداشته باشد و اثرات مخرّب حبس را ن
  .بر مباني فقهي به اين موضوع بپردازد

  :رسد نظر مي ي بحث، پرداختن به تعريف و مفهوم تعزير ضروري به جهت ادامه
  

 معني لغوي تعزير

گوش مالي دادن و ادب  ،2، مالمت كردن1تعزير در لغت به معني نكوهيدن
لغوي به معاني ديگر تعزير شامل عقوبت كردن، ضربي البته در منابع . است 3كردن

  .نيز اشاره شده است 5و چوب زدن 4كه كمتر از حد است
  

  معني اصطالحي تعزير
اي  در اصطالح شرعي، تعزير به مجازات يا عقوبتي است كه در شرع، اندازه

: مرحوم صاحب جواهر در بيان تعزير، آورده است 6.براي آن تعيين نشده است

                                                                                                                  
  .752ص ي انتشارات دانشگاه تهران، مؤسسه تهران، چاپ اول، ج اول، نامه، لغت ،1385 علي اكبر، دهخدا، .1
  .375، ص راه رشدانتشارات  تهران، چاپ اول، فرهنگ عميد، ،1389 حسن، عميد،.2
  .40امير كبير، ص  ي انتشارات مؤسسه تهران، چاپ نهم، ج اول، فرهنگ فارسي، ،1375 معين، محمد، .3

  همان دهخدا، . 4
  عميد، همان . 5
ي معارف  مؤسسه ،14ق، مسالك االفهام، ج.ه1419زين العابدين بن علي بن احمد،  ،)شهيدثاني(عي عامليجب .6

  .82، ص االسالميه
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ر تعزير بستگي به نظر حاكم شرع دارد كه به اقتضاي زمان و مكان، نوع گناه و مقدا
كند ولي همواره از باالترين حد شرعي كه يكصد  آن، تفاوت مي همرتكب شوند

  1.تازيانه است، كمتر است

  :در اصطالح حقوقي نيز، تعزير مجازاتي است كه شامل شرايط زير است
  .داراي حداقل و حداكثر است -الف
  .يستي حد ن حداكثر آن در قانون معين است ولي به اندازه -ب
  2.تعيين حداقل به اختيار قاضي واگذار شده است -ج

هاي رايج در فقه اسالمي است كه  الزم به توضيح است كه واژه ي تعزير از واژه
ي  ي فقهي مهم يعني قاعده روايات متعددي در اين زمينه وجود دارد كه دو قاعده

اند،  را فقها از آن استخراج فرموده "التعزير بما يراه الحاكم"و  "زير دون الحدالتع"
البته تعزير منصوص شرعي نيز وجود دارد كه نوع و مقدار آن در شرع مشخّص 

ها از عدد انگشتان دو دست كمتر است كه به لحاظ عدم  شده است ولي تعداد آن
  .پردازيم ارتباط به موضوع، به آن نمي

  
  در قانون مجازات اسالمي تعزير

تعزير، تأديب يا : آمده بود 1370از قانون مجازات اسالمي مصوب  16ي  درماده
عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده از 

  .قبيل حبس، شالق و جزاي نقدي كه ميزان شالق بايستي از مقدار حد كمتر باشد
ها را  گذار، مجازات كه قانون ، ضمن آن1392ت اسالمي مصوب در قانون مجازا

 18ي  در ماده) اتتعزير ات،، قصاص، ديدودح( به چهار دسته تقسيم نموده است
تعزير را مجازاتي دانسته كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به  ،آن

                                                                                                                  
  .140، ص م،تهران،دارالكتب االسالميه،چاپ سو41،جواهرالكالم في شرح شرايع االسالم، ج1367نجفي، محمدحسن،.  1
 .138، ص انتشارات گنج دانش تهران، ،27چاپ ج اول، ترمينولوژي حقوق، ،1394محمدجعفر، جعفري لنگرودي، .٢
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تعيين و موجب قانون در موارد ارتكاب محرّمات شرعي يا نقض مقررات حكومتي 
كه تعيين نوع، مقدار، كيفيت اجرا و مقررات مربوط به  ضمن آن. اعمال مي گردد

تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير را به قانون محول كرده است و دادگاه 
ي  را مكلف نموده كه در صدور حكم تعزيري با رعايت مقررات قانوني، انگيزه

نقض  ي ي ارتكاب جرم، گستره وهمرتكب يا وضعيت ذهني و رواني وي، شي
مقررات، اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم، سوابق، وضعيت فردي، اجتماعي و 

  .خانوادگي، تأثير تعزير بر مجرم را لحاظ نمايد
هاي تعزيري به هشت درجه، تقسيم بندي  همين قانون، مجازات 19ي  در ماده

طور كه  همان. دي استهاي حبس، شالق و جزاي نق شده است كه شامل مجازات
گذار از  گردد كه منظور قانون ي اين دو ماده، معلوم مي شود با مقايسه مالحظه مي

مجازات تعزيري يا تعزير، فقط شلّاق نيست، بلكه شامل حبس وجزاي نقدي نيز 
شود و به نظر نگارنده، هرچند در مباني فقهي از تعزير به شلّاق تعبير شده است،  مي

تواند از باب تغليب باشد و الّا تعزير، اختصاصي به شلّاق ندارد  مي ولي اين موضوع
  .نظر حاكم واگذار شده است و به

  
 "التعزير دون الحد"ي فقهي جايگاه قاعده

آن روايات  سندترين قواعد فقه جزايي اسالم است كه  ي مذكور از مهم قاعده
ها مناقشه يا  خي از آنمتعددي است كه هرچند برخي فقها راجع به سند يا داللت بر

ي روايات به دون حد بودن  خدشه وارد كرده اند، اما مسلّم اين است كه درهمه
بين مشهور فقها پذيرفته شده است  "التعزير دون الحد "ي تعزير اشاره شده و قاعده

به جهت  ،ها جا از ذكر روايات و نظرات فقها راجع به داللت يا سند آن كه در اين
معتبرترين روايت از حيث سند  ،گردد اما ي كالم، خودداري مي اطالهجلوگيري از 

» عليه السالم«ي حماد بن عثمان از امام جعفر صادق  ، صحيحه كه ذكر آن مفيد است
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: اند است كه از ايشان در مورد مقدار تعزير سؤال شده است و امام در پاسخ فرموده
تر از هشتاد ضربه، امام فرموده  كمتر از حد است، سائل پرسيده است، يعني كم

تر از چهل ضربه كه حد مملوك است، مجدداً سؤال شده است  است، نه، بلكه كم
اي كه حاكم با در نظر گرفتن گناه شخص و  كه به چه اندازه؟ فرمودند به اندازه

  1.توانايي او صالح بداند
ي  هي حماد معروف است، داللتش در بيان قاعد اين روايت كه به صحيحه

ترين  كه در اين روايت، كم ، روشن است، اما به جهت اين»التعزير دون الحد«
ي تعزير انسان آزاد، هشتاد ضربه ذكر شده است، برخي از فقها به آن خدشه  اندازه

ضربه است و با اين  75ترين حد انسان آزاد، حد قوادي يعني  اند زيرا كم وارد نموده
درپاسخ به اين سؤال در مقام بيان تمام ) ع(كه امام اند  تعبير، برخي فقها قائل

موضوع نبوده است و ظاهراً مقصود سؤال كننده، تعزيري شبيه حد قذف بوده كه 
به همين جهت بين فقهاي عظام  از حيث  2.امام به هشتاد ضربه اشاره نموده است

ست كه حداقل حد، اختالف نظرهايي به وجود آمده و اقوال مختلفي مطرح شده ا
  :جا به چند مورد آن اشاره خواهيم نمود در اين
رّ، يكصد تازيانه است و در عبد، اند، باالترين حد ح اي از فقها قائل عده -1

3.ضربه است 39ضربه و در بنده تا  99رّ تا حداكثر چهل است، لذا تعزير در ح 

                                                                                                                  
 ؟،كم التعزير)ع(البي عبداله:الحسين بن محمد عن معلي بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان، قال قلت . 1

علي قدر : ون االربعين فانه حد المملوك، قلت و كم ذلك؟ قال ال ولكن د: فقال دون الحد، قلت دون ثمانين؟ فقال
  .)241، ص 1365، دارالكتاب االسالميه، تهران، 7ثقة االسالم كليني، كافي، ج (مايري الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه

ي فقه اهل  د، مجلهي التعزير دون الح ي قاعده شمي، مقاله ها سيدمحمد امين: جهت مطالعه ي بيشتر، رجوع شود به  . 2
  .188و ص  187، ص 57شماره  88، سال قم، چاپ اول ،)عليهم السالم(بيت

سبحاني به جعفري است كه نظر مشهور فقها نيز همين است و در درس خارج فقه آيت اله لاين نظر مرحوم محقق ح .3
  .آن اشاره شده است
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و  گيرند ضربه در نظر مي 75اي ديگر از فقها، اقلّ ميزان حد را  عده -2
هم در عبد، چهل است، لذا تعزير انسان   اند كه همان حد قوادي است و اقلّ آن قائل

  1.دانند ضربه جايز مي 74آزاد را تا 
تعدادي از فقها، عمل ارتكابي را با سنخ آن عمل كه داراي حد است  -3
سنجند، يعني مثالً اگر فحاشي كرده است چون حد قذف، هشتاد ضربه است  مي

ضربه تعزير كرد و در جرم منافي  79توان تا  لذا در فحاشي مي ،سنخ آنوفحاشي از 
 2.دانند ضربه را جايز مي 99عفت، تعزير تا 

ن جرم منافي عفت و ساير تعزيرات، ايمبايد كه اند  ي ديگري قائل عده -4
تفكيك قائل شد، بدين نحو كه در جرايم تعزيري غير از منافي عفت، چون 

شود تعزير كرد و در  ضربه مي 74فتاد و پنج ضربه است، تا ترين ميزان حد، ه كم
ضربه جايز  99اعمال منافي عفت به دليل روايات خاصي كه وجود دارد، تعزير تا 

  3.است
نيز، ) كتاب پنجم تعزيرات(1375رسد قانون مجازات اسالمي مصوب  به نظر مي

 74رد جرايم تعزيري تا ي اخير را مد نظر قرار داده است، زيرا در تمامي موا نظريه
آن قانون راجع به جرايم منافي   637ي ضربه شالق پيش بيني شده و تنها در ماده

  .ضربه اشاره نموده است 99عفت، به شالق تعزيري تا 

                                                                                                                  
تعزير بين انسان آزاد و بنده است و تفكيك مذكور را فقط  تعدادي از فقها از جمله مرحوم شهيد اول، قائل به تساوي .1

  .37ص .كتاب القواعد و الفوائد-داند شامل حدود مي
حضرت آيت اله  -، سايت ارتباط شيعي19/2/1390سبحاني، جعفر، درس خارج فقه، كتاب الحدود و تعزيرات،  .2

  .10،صتر است فرمايند به انصاف نزديك همين است و مياند كه نظر شهيد ثاني نيز  را پذيرفته) نظرسوم(سبحاني اين نظر
  )1-1894(1-2497ي شماره-ي آموزشي و پژوهشي قضا مؤسسه .3
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ي جرايم تعزيري مصداق  ي مذكور در همه دانان معتقدند قاعده برخي حقوق
رايم، حد تعيين شده است لذا ندارد، بلكه براي جرايمي مصداق دارد كه براي آن ج

  1.محدوديتي براي سقف تعزير وجود ندارد
  

  رد استدالل قضات محترم دادگاه تجديدنظر
اي كه به مبحث جداگانه ، در اين مقوله واقع اين است كه درمنابع فقهي،
وجود ندارد ولي به صورت موردي، راجع  صورت ويژه به آن پرداخته شده باشد،

سخن به ميان  ها، نتعزير در موارد تكرار آ رايم موجب حد يابه تشديد برخي ج
  .كه همگي حاكي از تجويز تشديد مجازات در اين گونه موارد است آمده است،

ها، يكي از مواردي است كه به تصميم گيري موضوع  توجه به اهداف مجازات
ه نمايد، مجازات از سويي به اصالح بزهكار و بازگشت او به جامع كمك مي

 .انجامد و از سوي ديگر هشداري براي ديگران است كه مرتكب جرم نشوند مي
گيري از وقوع جرم با  ترس از كيفر، مانع ارتكاب جرم مي گردد و به عبارتي، پيش

گيري وجود  اگر موفقيتي در پيشكه پذير خواهد بود  تعيين مجازات متناسب امكان
   2.يد گرددنيايد، ناشي از خفّت كيفر است كه بايد تشد

التعزير دون الحد "ي  توان نتيجه گرفت كه مجراي قاعده چه گفته شد مي از آن
در جايي است كه قاضي در صدد تعيين مجازات براي يك جرم تعزيري است نه "

بين مجرمي كه يك جرم انجام داده با  ،كند جرايم متعدد، زيرا عقل حكم مي
ا تكرار كرده است، تفاوت قائل مجرمي كه جرايم تعزيري متعدد مرتكب شده ي

شود كه مجرم با مجازات تعزيري قبلي،  شويم، از طرفي در تكرار جرم، معلوم مي
تنبه نيافته است زيرا يكي از اهداف اصلي مجازات مجرم، اصالح و تنبيه اوست كه 
                                                                                                                  

   10ص ققنوس، تهران، بخش تعزيرات،-شرح قانون مجازات اسالمي ،1382 عباس، زراعت، .1
  .75، ص مي، چاپ دوم، تهران، نشرميزانبه قانون مجازات اسال  نگاهي ،1383رضا، نوربها،. 2
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ي عقال  گردد، همه ديگر تكرار نكند، ولي وقتي مجرمي مرتكب تكرار جرم مي
مجازات دوم، از مجازات اول شديدتر باشد، حال در شرايطي كه پذيرند كه  مي

در شوراي محترم نگهبان بررسي شده و  1392قانون مجازات اسالمي مصوب 
مغايرت آن با شرع تشخيص نشده است، از طرفي قضات محترم دادگستري، مأذون 

ا وجود نمايند، ب گيري و رأي صادر مي از ولي فقيه هستند و به موجب قانون تصميم
آن قانون، دادگاه مكلّف  137ي  وماده) هاي آن وتبصره(134ي  شرايط مقرر در ماده

در ارتكاب بيش از سه جرم ( به تعيين مجازات بيش از حداكثر مجازات قانوني
شده ) هاي هفت و هشت يا در تكرار جرم با لحاظ شرايط قانوني آن منهاي درجه

اعم از حبس و شالق و جزاي نقدي در است و در همين قانون، مجازات تعزيري 
ي مذكور، تمسك جست و به  توان به قاعده نظر گرفته شده است، چطور مي

كه در مورد  در حالي، مجازات شالق تعزيري بيش از تازيانه ي حدي حكم نداد
كه هم به موجب قانون، هم به  مجازات حبس، چنين ترديدي وجود ندارد، حال آن

از  3ي  مالك تبصره(جازات حبس شديدتر از شالق استموجب عقل و عرف، م
ماند كه  از باب  ي مذكور باقي نمي لذا جايي براي شبهه) 1392ا .م.ق 19ي  ماده

تشديد مجازات با لحاظ شرايط قانوني، مجازات شالق، بيش از حدي تعيين گردد 
تشديد  ، از طرفي شارع مقدس نيز،»كلُّ ما حكم به العقل، حكم به الشّرع«كه 

استدالل ديگري . ننموده است) منع( مجازات به جهت تكرار يا تعدد جرم را ردع
گردد اين است كه در فقه اسالمي، هر جا  كه موجب تحكيم استدالل فوق مي

كند، حكم نيز متفاوت خواهد بود و تغيير حكم به تبع تغيير  موضوع تغيير مي
است، به عبارت ديگر وقتي براي دانان  ي فقها و حقوق موضوع، مورد تأييد همه

خواهيم مجازات تعزيري تعيين كنيم، بايد  مجرمي كه يك جرم مرتكب شده، مي
مجازات تعزيري كمتر از حد باشد ولي وقتي مجرمي مرتكب جرايم تعزيري متعدد 

گردد يا جرم را تكرار مي كند، موضوع آن تفاوت كرده و به تبع آن حكم نيز  مي
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لذا استدالل مندرج در  ي مذكور تمسك جست توان به قاعده متفاوت است و نمي
  .  رأي اشاره شده، راجع به تقليل مجازات شلّاق تعزيري، قابل پذيرش نيست

شاهد اين استدالل، موارد متعددي از نظرات فقهاست كه در صورت تكرار 
قتل جرم تعزيري، مجازات بعدي شديدتر و حتي در مراتب باالتر تبديل به حد يا 

  :مانند. گردد مي
گردند و  صورت برهنه زير يك پوشش يافت شوند، تعزير مي اگر دو مرد به-1

شوند و در صورت تكرار براي بار سوم، حد  اگر تكرار كردند، مجدد تعزير مي
طور در مورد دو زن برهنه، به اين موضوع اشاره شده  ، همين1شود ها جاري مي برآن

شود و تعدادي فقها  كه زن براي بار چهارم كشته مياست و برخي قائل شده اند 
  2.شود ي نهم يا دوازدهم، كشته مي اند درمرتبه گفته
اگر سه بار اين عمل را تكرار  گردد، كسي كه حيواني را وطي كند، تعزير مي-2

و ساير  فتاوايي كه به  3شود ي چهارم كشته مي كرد و تعزير اجرا شد، در مرتبه
 ؛اند از قبيل زات تعزيري را در موارد تكرار آن، بيان كردهصراحت، تشديد مجا

تعزير كسي كه محرّماتي چون خوردن ميته، خون يا خوك مرتكب گردد و تعزير 
شود، سپس آن را تكرار كند يا كسي كه نبش قبر نمايد، كه در صورت تكرار 

  .اند فتوا صادر فرموده) حد يا قتل(ها، به مجازات شديدتر  آن
در حقوق  ،وجه داشت كه اينجا در مقام قياس نيستيم كه خرده گرفته شودبايد ت

كيفري  قياس جايگاهي ندارد، بلكه اين به جهت تغيير موضوع است كه به تبع آن، 

                                                                                                                  
 وزارت فرهنگ و نشر ي چاپ و ،تبصره المتعلمين في احكام الدين، مؤسسه1382، حسن بن يوسف،)عالمه(حلي .1

   186اسالمي، تهران، چاپ اول، ص  ارشاد
مؤسسه تنظيم ونشرآثارامام خميني،چاپ اول،تهران،چاپ  ترجمه تحريرالوسيله،ج دوم، ،1385 سيدروح اله، خميني، .2
    501،502صص نشرعروج، و
ه ،تهران،دانشگا4،شرايع االسالم في مسائل الحالل والحرام،ابوالقاسم احمديزدي،ج 1368،جعفربن حسن،)محقق(حلّي. 3

  .175تهران، ص 



  تعزيريجرايم و تكرارتعيين مجازات شالق، بيش از تعداد حدي در تعدد    
82  

يك موضوع مي شود، تعيين مجازات براي مجرمي كه (حكم نيز تغيير مي كند، 
ازات براي مجرمي يك جرم تعزيري انجام داده است و موضوع ديگر، تعيين مج

است كه يك بار مجازات در مورد وي اجرا شده وباز هم مرتكب جرم گرديده يا 
لذا به اين جهت، تشديد مجازات شالق با لحاظ شرايط ) چندجرم انجام داده است

  .ي حدي، منع شرعي ندارد مقرر قانوني به تعداد بيش از يكصد تازيانه
ي  ي مؤسسه رم شيرازي، نظريهدر تأييد بحث، نظر حضرت آيت اهللا مكا

ي قضاييه   ي كل حقوقي قوه اداره ي مشورتي و پژوهشي قضا و نظريه آموزشي
  :گردد ذكر مي

  
  ا از حضرت آيت اهللا مكارم شيرازياستفت

با لحاظ «: كه حضرت آيت اهللا مكارم شيرازي در پاسخ به سؤال زير مبني بر اين
ارتكاب بيش ( رتكاب جرايم متعدد تعزيريدر موارد ا "التعزير دون الحد "ي قاعده

يا در تكرار جرم تعزيري، تعيين ) بيني شده است از سه جرم كه در قانون پيش
از باب تشديد مجازات به جهات ( مجازات شالق، بيش از تعداد شالق حدي

  :اند دارد؟ فرموده جايز است يا منع شرعي) مذكور
ايد از تعداد حد شرعي متناسب با آن مراد از اين قاعده اين است كه تعزير نب«

تر باشد، هرچند ممكن است از مقدار حد جرم ديگري باالتر باشد و در  جرم بيش
شود و در مواردي  مواردي كه روايت، تعزير را مشخص كرده، مطابق آن عمل مي

كه هيچ تناسبي با حدود شرعي ندارد، اقلّ حدود، چهل تازيانه است و اگر انواع 
تر  ها را انجام داده باشد، ممكن است تعداد آنها از حدود نيز بيش از جرممتعددي 

  .»باشد
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ي  ي قضاييه به شماره ي كل حقوقي قوه ي مشورتي اداره نظريه
1990/93/7-20/08/1393:  
تشديد مجازات جرايم تعزيري به لحاظ شمول تعدد جرم و مقررات تكرار "

كه پس  نظر از اين صرف 1392ت اسالمي قانون مجازا 137و  134جرم موضوع مواد
شود، به حكم قانون صورت  قدر مي از اعمال اين مقررات ميزان مجازات چه

مجازات شالق تعزيري نيز مستثني نشده است، بنابراين، چنانچه با اعمال  پذيرد و مي
 74مقررات تعدد و تكرار و تشديد مجازات، تعداد شالق تعزيري مورد حكم از 

جاوز نمايد، چون اين امر مستند به قانون بوده، فاقد اشكال است، ضمناً ضربه هم ت
نظير تعدد و تكرار جرم در اصل ميزان  ،ي مجازات گردد كه علل مشدده متذكر مي

نمايد و مجازات  تر از حد است، تغييري ايجاد نمي مجازات جرم تعزيري كه كم
امري ثانوي و جداي از  مزبور همان است كه در قانون آمده و تشديد مجازات

  ".شود مجازات اصلي جرم است كه به آن اضافه مي
  

  نتيجه گيري
ي دوم دادگاه تجديدنظر  گيريم كه استدالل شعبه چه گفته شد، نتيجه مي از آن

التعزير "ي فقهي  استان سمنان مبني بر تقليل مجازات شالق تعزيري به استناد قاعده
قانون مجازات اسالمي مصوب  134ي  ماده صحيح نيست، زيرا اوالً "دون الحد

را تجويز نموده است و به موجب قانون، فرقي بين   به صراحت آن 1392
ثانياً از منظر  هاي تعزيري اعم از حبس، شالق يا جزاي نقدي نيست، مجازات

ثالثاً تعيين  ،شرعي، شوراي محترم نگهبان آن را مغاير با شرع تشخيص نداده است
تعزيري بيش از تعداد حدي، در موارد تعدد جرم يا تكرار آن از  مجازات شالق

باب تشديد است كه مبناي عقلي ومنطقي دارد، رابعاً موضوع تعيين مجازات براي 
مجرمي كه جرايم تعزيري متعدد انجام داده يا تكرار نموده است با موضوع تعيين 
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به تبع آن، حكم نيز  ومجازات براي مجرمي كه يك جرم انجام داده، متفاوت است 
تغيير مي كند، لذا تعيين مجازات شالق تعزيري بيش از حدي در موارد تعدد و 

  .ي فقهي مذكور ندارد تكرار جرم، منافاتي با قاعده
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