
 

  

  متعدد هاي مجازاتمالك تشخیص درجه در 

  عمومی هیأت 744وحدت رویه شماره  رأي(نقد 

  )19/8/94مورخ  عالی کشوردیوان

  

  *ابوالقاسم فالحی

  مقدمه

 يجـا  به یشرع ییجزا نیقوان ینیگزیجا و یاسالم يجمهور نظام استقرار با

 برداشته انیم از ت،یجنا و جنحه خالف، به میجرا جیرا يبند طبقه ،یعرف مقررات

 ها مجازات ضعف و شدت صیتشخ يبرا یمالک افتنی در همواره پس، آن از و شد

 موجـب  نظر، اختالف نیا. است داشته وجود نظر اختالف محاکم و حقوقدانان انیم

 ،بـود  شده یــیقضا دستگاه يراــب يددــمتع مشکالت منشأ و محاکم یفیبالتکل

) 1392 مصـوب ( یمهم قانون مجـازات اسـالم   يها از رسالت یکی ،سبب نیهم به

شدت و ضـعف   صیو تشخ نییتع يبرا ياریمالك و مع جادیها، ا مجازات حوزه در

 یمجازات اسالم حهیال در که داشت تیاهم ییجا تا رام نیها بوده است. ا مجازات

 میاعـم از جـرا   میجـرا  یبه مجلس ارائه شـده بـود، تمـام    هییقضا قوه يکه از سو

 يامـا مجلـس شـورا    ،شده بـود  يبند درجه رات،یو تعز اتیموجب حد، قصاص، د

  نمود.  راتیبه تعز منحصر تنهادرجات را  ،یبا انجام اصالحات یاسالم

شـدت و ضـعف،    يرا بـر مبنـا   يریـ تعز يهـا  مجازاتالذکر،  قانون فوق 19 هماد

و در  دتریقاعـده، مجـازات شـد    انیـ مـاده در مقـام ب   نیـ ا 3 هکرده و تبصر يبند درجه

. اسـت  دانسته درجه نییتع مالك را حبس دتر،یشد  مجازات نییصورت عدم امکان تع

 دار،تیمرجـع صـالح   نیـی مجـازات و مـآالً تع   درجه نییتع مقام در فوق هتبصر اعمال

  
  دانشجوي دوره دکتري فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهري *
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 أتیـ ه مداخلـه منجر بـه   تاًیشد که نها اوتمتف آراء صدور و محاکم نظر اختالف وجبم

  :دیگرد ریبه شرح ز هیوحدت رو يرأکشور و صدور  یعالوانید یعموم

  1عالی کشورعمومی دیوان هیأت 19/8/1394ـ744 هشمار هوحدت روی رأي

ها را مجازات از کیهر ،قانونگذار ،یقانون مجازات اسالم 19 همطابق ماد

در  نیمع يا خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه يادر درجه

 نیاز ا کیلکن در هر د،باشیم زین فریشدت و ضعف آن ک نیمب ،حال نیع

وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش  رمتجانسیغ يفرهایک زیدرجات ن

گردد؛ یآنها بعضاً با اشکال مواجه م نیاشد در ب فریک صیتشخ گر،یکدیآنها با 

مقرر  ه،قاعد انیدر مقام ب ادشده،یقانون  19 هماد 3 هتبصر ل،منظور رفع اشکا به

 دتر،یشد مجازات صیها و عدم امکان تشخدارد: ... در صورت تعدد مجازات یم

 ریو سا یدر قانون مجازات اسالم ،نیمجازات حبس مالك است...؛ عالوه بر ا

مجازات حبس (در » ترمناسب لیبد«به عنوان  ينقد ياز جزا ،ییجزا نیقوان

 که حبس مجازات نیگزیجا فریک و) مجازات آن لیتبد و فیمقام تخف

استفاده شده است و  د،از حبس دار يترمیتر و مالفیخف تیالقاعده ماه یعل

 یاستنباط نیاز صحت چن تیحکا زیدر کشور ما ن يقانونگذار هعرف و سابق

 یعالوانید یعموم أتیه ياعضا تیبه نظر اکثر ر،دارد. بنا به مراتب مذکو

 ده،یگرد نییتع ينقد يتوأم با جزا ،که مجازات بزه حبس يدر موارد ر،کشو

 نیدادگاه است. ا تیصالح جهیمجازات و بالنت هدرج صیتشخ حبس مالك فریک

کشور  یالعوانیشعب د يبرا يفریک یدادرس نییقانون آ 471 همطابق ماد يرأ

  تباع است.اإلدر موارد مشابه الزم ها دادگاهو 

  کشور یعالیواند یعموم یأته
 

فوق منتشـر شـده اسـت، دوازده     هیوحدت رو يرأآنچه در گزارش  براساس

مشابه، با  باًیمختلف با موضوعات تقر هدر چهار پروند یتا عال یاز تال ییمرجع قضا

آن، آراء  3 هو تبصـر  )1392 (مصـوب  یقانون مجازات اسـالم  19استنباط از ماده 

 میدر دو دسـته و دو موضـع قابـل تقسـ     یکلـ  طـور اند که به صادر نموده يمتعدد
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 يفـر یک 133دو (شعب  يفریک يها دادگاهجبهه، چهار شعبه از  کی: در باشند یم

شـعبه از دادگـاه    کیدو تهران)،  يفریک 1050و  1049، 1035دو مشهد و شعب 

 يجـزا  زانی)، م38کشور (شعبه  یعالوانیشعبه از د کی) و 39(شعبه  دنظریتجد

 مجازات اعـالم  هدرج نیـیتع مالك را نیبه متهم یسابانت يهابزه بر مترتب ينقد

 ن،آ (ت)بند  ژهیوبه يفریک یدادرس نییقانون آ 302 هماداطالق  کرده و با توجه به

 هجبه در و ،اندداده صیتهران تشخ کی يفریک يها دادگاه تیرا در صالح یدگیرس

و  2مشهد و شعب  کی يفریک 2(شعبه  کی يفریک يها دادگاهسه شعبه از  گر،ید

 از شـعبه  کیـ  و) 27(شعبه  ظردنیشعبه از دادگاه تجد کیتهران)،  کی يفریک 5

حـبس و   يها مجازات يکه دارا یمی) معتقدند در جرا28کشور (شعبه  یعالوانید

و بر آن  استمجازات  هدرج صیمالك تشخ ،است حداکثر مدت حبس ينقد يجزا

 ياعضا تیاکثر تاًیاند. نها داده صیدو را مرجع صالح تشخ يفریک يها دادگاهاساس، 

 مجـازات  قـانون  19 همـاد  3 هتبصـر  از استنباط با کشور یعالوانید یعموم أتیه

 حیدرجه مجازات را ترج نییحبس در تع تیبر محور یدوم مبن جبهه نظر ،یاسالم

  بوده است. 18/8/1394مورخ  744شماره  هیوحدت رو يرأآن،  یدادند که خروج

 يقانون دارد و برا يپاهم يصادرشده اکنون اعتبار هیوحدت رو يرأ چهاگر

 دیاإلتباع است، اما با کشور در موارد مشابه الزم یعالوانیو شعب د ها دادگاهتمام 

نبوده باشد و مصالح مورد نظر را  ياستوار یآن بر مبان انیتوجه داشت که اگر بن

 رییامکان تغ 1392 يفریک یدادرس نییقانون آ 473 هماد براساسنکند،  نیتأم

  از انتظار نخواهد بود. دور ،يمؤخر هیرو وحدت يرأ ای قانون موجببهآن 

بحث  نیطرح ا م،یمذکور شو هیوحدت رو يرأ يوارد نقد ماهو کهآن از شیپ

بوده،  ها دادگاه تیاختالف در صالح ،يرأ نیصدور ا یکه منشأ اصل میدان یرا الزم م

مرجع صالح بوده است و قانون  صیتشخ منظوربه مجازات هدرج نییتع اساساً رایز

 براساسمرجع صالح را  يریتعز میدر جرا زین )1392 مصوب( يفریک یدادرس نییآ

 یابیارز منظور به ن،یبنابرانموده است.  نییتع یقانون مجازات اسالم يبند درجه

 ياست مرور الزممورد نقد،  هیوحدت رو يرأحل اختالف در  ندیفرآصحت و سقم 

  . يفریحل اختالف در امور ک یکل ندیبر فرآ میداشته باش
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  فرآیند حل اختالف در امور کیفري  .1

 کـه  اسـت  آن ،يفـر یک امـور  در اختالف حل ندیفرآ به یکل راداتیا از یکی

 و منـد  نظـام  مقـررات  فاقـد  ،يفـر یک امـور  در اخـتالف  حل ،یحقوق امور برخالف

 ـ   مسـئله  یحقـوق  تیـ از ماه صـرفنظر  ـ  آن  هعمد لیدل. است مشخص وکارساز

اسـت کـه از    لیدل نیبه هم ،باشد يفریک يها دادگاهمکرر ساختار  راتییتغ دیشا

 ارجـاع  یمـدن  یدادرسـ  نیـی به مقررات آ يفریحل اختالف در امور ک يبرا ربازید

 يهـا  دادگاهساختار  کهچرا ؛ساز نبوده راهکار چندان چاره نیاما ا 1است، شده داده

 يهـا  دادگـاه که در نظـام   یاست و اختالفات یحقوق يها دادگاهمتفاوت با  ،يفریک

دادگـاه   ،ینظـام  يدادسـرا  ،یعمـوم  يخواه از نظر تعدد مراجـع (دادسـرا   يفریک

 ژهیـ اسـتان، دادگـاه و   يفـر یدادگـاه ک  ،یبخش، دادگاه شهرسـتان، دادگـاه نظـام   

(سـن،   تیصـالح  يهـا  ...) و خواه از نظر تعـدد مـالك  دنظریدادگاه تجد ت،یروحان

بـا   دهـد،  ی...) رخ م نید اتهامات، تعدد متهممتهم، تعد یاجتماع تیشغل و موقع

 نکـه یاکما  ستین حل قابل یحقوق امور بر حاکم یو کل طیاستفاده از مقررات بس

 از ،يفـر یک امور درمحاکم  انیم یتیاز اختالفات صالح ياریبس ریاخ يها در سال

  2حل شده است. یاپیمتعدد و پ هیوحدت رو آراء صدور قیطر

که در دو  شود یمورد نقد مشاهده م هیوحدت رو يرأهر حال، در گزارش  به

 کی ییو دو از حوزه قضا کی يفریک يها دادگاه انیمرحله، با حدوث اختالف م

مشهد از استان خراسان و در  و دو کی يفریک يها دادگاه انیاستان (در مرحله اول م

حل اختالف  يها برا تهران) پرونده و دو کــی يرــفیک يها دادگاه انیمرحله دوم، م

  
 یدادرس نییقانون آ 58)، ماده 1290) (مصوب يفریک یدادرس نیی(آ ییمحاکمات جزا یموقت نیقوان 201 ماده .1

(مصوب  يفریک یدادرس نییقانون آ 317) و ماده 1378(مصوب  يفریو انقالب در امور ک یعموم يها دادگاه

  ».است... یمدن یدادرس نییآ مقررات مطابق ،يفریک امور در تیحل اختالف در صالح«): 1392

 – 651شماره  وحدت رویهي أر، 19/11/1378 - 648 شماره وحدت رویه يأر . براي نمونه نک:2

شماره  وحدت رویه يأر، 30/10/1382 - 664 شماره وحدت رویه يأر، 3/8/1379

ـ  706شماره  وحدت رویه رأي، 2/3/1385 - 687رأي وحدت رویه شماره ، 2171383ـ669

 ـ 710شماره وحدت رویه رأي ، 1/11/1387 - 709رأي وحدت رویه شماره ، 20/9/1386

 مورخ 729رأي وحدت رویه شماره ، 24/1/1389 ـ 715 رأي وحدت رویه شماره، 18/1/1388

  .4/9/1393 ـ 736رأي وحدت رویه شماره و  1/12/1391
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وصف، در  نیحل اختالف نموده است. با ا زین وانید ،شده ارسال کشور یعالوانیبه د

 آن، و خورد یم چشم به یاساس رادیا کی نقد، مورد هیووحدت ر يرأصدور  ندیفرآ

. باشدیمو دو  کی يفریک يها دادگاه انیکشور در حل اختالف م یعالوانید مداخله

 يها دادگاهشعب  انیدر مقام حل اختالف م ستیبا یکشور نم یعالوانید اساساً

 مراتب از نظر سلسله اوالًو دو،  کی يفریک يها دادگاهچراکه  دیو دو برآ کی يفریک

هر دو  ،اًیثانقرار دارند؛  دنظریاز دادگاه تجد تر نییپاآنکه  ضمناند  سطح بوده کیدر 

 ت،یحل اختالف در صالح یاند و مطابق قواعد کل استان بوده کی ییدر حوزه قضا

استان،  کی ییو دو از حوزه قضا کی يفریک يها دادگاه انیمرجع حل اختالف م

  کشور.  یعالوانید نه است مربوطه استان دنظریدادگاه تجد

ــ ــ هتوانپش ــا یتداللاس ــر،  نی ــدت رو يرأنظ ــوح ــماره  هی ــورخ  515ش م

اخـتالف در   کشور است کـه مرجـع حـل     یعالوانید یعموم أتیه 20/10/1367

دادگـاه   رااسـتان   کیـ و دو شهرستان تـابع   کی یحقوق يها دادگاه نیب تیصالح

  1نموده است. نییمرکز استان مربوطه تع کی یحقوق

ـتالف  متعدد، مرجع حـل  یدر نظرات مشورت هییقضا هقو یحقوق اداره ،نکهیا مضافاً اخ

ـتان را دادگـاه تجد   کیـ  ییو دو از حوزه قضـا  کی يفریک يها دادگاه نیب همـان   دنظریـ اس

  :2/4/94 – 817/94/7شماره  هیمثال، مطابق نظر ياستان دانسته است. برا

در مورد  1392 مصوب يفریک یدادرس نییاز سکوت قانون آ نظرصرف«

 317 هماد صراحت به تیو دو، با عنا کی يفریک يها دادگاه نیحل اختالف ب

 نیـی را به مقـررات آ  يفریدر امور ک تیهمان قانون که حل اختالف در صالح

و دو  کیـ  يفـر یهـر دو دادگـاه ک   نکـه یاارجـاع داده اسـت، و    یمدن یدادرس

 27بـه مـتن مـاده     تیـ با عنا ند،ینما یم يبدو یدگیاز نوع جرم، رس صرفنظر

 حـل  کـه  گـردد  یمـ  استنباط نیچن 1379 مصوب یمدن یدادرس نییقانون آ

 دادگـاه  بـا  اسـتان  کیـ  در دو و کیـ  يفریک دادگاه نیب تیصالح در اختالف

   2.»باشد یم استان همان دنظریتجد
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  :16/4/94ـ  961/94/7شماره  هیمطابق نظر ن،یهمچن

 تیهمان قانون که حل اختالف در صالح 317 هماد صراحت به تیعنا با«

قانون  27ارجاع داده است، ماده  یمدن یدادرس نییرا به مقررات آ يفریدر امور ک

 نیب تیکه حل اختالف در صالح )1379 مصوب( یدر امور مدن یدادرس نییآ

استان محول نموده است،  دنظریاستان را به دادگاه تجد کیسطح  يها دادگاه

  1.»همان استان خواهد بود دنظریحل اختالف با دادگاه تجد

 38 و 28 شعب يپا اشتباه به ان،یجر نیا در که رسد یم نظر به ن،یبنابرا

در مقام حل  رالذکفوقشعب  اگرباز شده است. هرچند  هیقض هب کشور یعالوانید

صدور  يبرا يا پرونده دیشا شدند، یو دو وارد نم کی يفریک يها دادگاه اختالف

واقعاً  اختالف (که نیو ا شد ینم لیتشک وانید یعموم أتیدر ه هیوحدت رو يرأ

  .ماند یم یباق نشدهمحقق شده بود) همچنان حل

  ها مجازات بندي هدرج .2

هـا   انـواع مختلـف مجـازات    خ،یدر طول تار يفریحقوق ک يها تمام نظام در

حقـوق   یخیمورد استفاده بوده است. مطالعات تـار  یو مکان یزمان طیبرحسب شرا

و  انـه یتاز ات،یـ سـالب ح  يها مجازاتاز آن است که اَشکال مختلف  یحاک يفریک

 ،یاسـ یو س ياقتصـاد  ،یروانشـناخت  ،یشـناخت  جامعـه  لیبدن، به دال يقطع اعضا

و  میجـرا  ا،یـ دن یـی جزا يهـا  در تمـام نظـام   باًیتقر2اند. بوده جیرا يها مجازاتجزء 

هـا   مجـازات  يبنـد  اند. طبقـه  شده يبند طبقه یخاص يارهایمع براساسها  مجازات

  :شود یم يزیر یبر دو اساس پ يمختلف قانونگذار يها ستمیدر س

  جرم و شدت و وخامت آن عتیطب براساسـ 1

  3مجازات زانیم حسب بر ـ2

  
  31/4/1394مورخ 20497روزنامه رسمی شماره . 1

  .9)، ص1386تهران: انتشارات مجد، چاپ هفتم، (علی حسین نجفی ابرندآبادي،  ، مترجم:کیفرشناسیبرنار بولک، .2

مجله حقوقی و قضایی ، »بررسی تحوالت حقوق جزاي فرانسه در قانون اخیر«الهی،  رضا فرج .3

  .63): ص 1375، (18و  17 ش، شدادگستري
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 طوربه م،یجرا ضعف و شدت عمدتاً ها، يبند طبقه نیا اکثر در البته،

   1.ستها مجازات ضعف و شدت تابع میمستقریغ ای میمستق

مختلف وجود دارد که  میجرا يبرا فریاز ک یعیوس فیاسالم ط ییفقه جزا در

اند: حدود، قصاص،  شده يبند میجرم و شدت و وخامت آن تقس عتیطب براساسعمدتاً 

  2است. يسالب آزاد يو معدود یبدن غالباً ها فری. در حقوق اسالم، کراتیو تعز اتید

 یعنـ ی )1304 مصـوب ( یقانون مجازات عمـوم  ،یاز انقالب اسالم شیپ رانیا در

 يفـر یفرانسه (مشهور به کـد ک  1810 ییکه از قانون جزا رانیا يفریقانون ک نینخست

 ینـ یب شیپـ  یخالف و يا جنحه ،ییجنا قسم سه در را میجرا بود، شده اقتباس) ناپلئون

 ،یبـدن  يهـا  مجـازات حـبس،   لیـ از قب ییهـا  مجـازات  م،یجـرا  نیـ ا يبـرا  3.بـود  کرده

وجـود داشـت کـه     یاصـل  فـر یبه عنوان ک ينقد يها مجازاتسالب حق و  يها مجازات

(مصـوب   یعموم جازاتشده بود. مطابق قانون م يبند آنها طبقه ینیع تیماه براساس

  :شدند یم میشدت و ضعف، به سه دسته تقس براساس ها مجازات )1352

  روز 60تومان یا حبس تأدیبی تا  500جزاي نقدي تا  :خالف) الف

روز  61اي از  تومان به باال و حبس جنحه 501جزاي نقدي از  :جنحه) ب

  سال 3تا 

سال و  15تا  3اعدام، حبس دائم، حبس جنایی درجه یک از  :تیجنا) ج

  سال 10تا  2حبس جنایی درجه دو از 

 يمرجـع صـالح بـرا    نیـی تع جملـه  از مختلـف  جهـات  از يبند دسته نیا بر

مترتب  ی... آثار فراوان تیثیمدت مرور زمان، اعاده ح دنظر،یو مرجع تجد یدگیرس

 شـد  یمجازات اکتفا مـ  زانیتنها به ذکر نوع و م زین مجازات نییتع هنگام در و بود

درجه مجازات وجود  ایطبقه  نییدر تع ی) و مشکليا سال حبس جنحه کی(مثالً 

مذکور کنار گذاشته شد و بـا وضـع    يبند دسته ،یاما پس از انقالب اسالم ،نداشت

  
  .64همان، ص . 1

  .62ص ، 3ج)، 1393( تهران: نشر میزان، چاپ اول، ، حقوق جزاي عمومیعلی اردبیلی، محمد .2

  .10ص  ،پیشینبرنار بولک،  .3
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قصاص  ،يحد يها مجازاتقواعد  يریرناپذییتغ يتئور لیبه دل ،یشرع يها مجازات

 در یاسالم مجازات بهراجع قانون موجبابتدا به 1،نظر مشهور فقها يبر مبنا اتیو د

 ،شدند میتقس راتیتعز و اتید قصاص، حدود، دسته چهار به ها مجازات 1361 سال

تحـت عنـوان    یبـا افـزودن قسـم پنجمـ     1370 یسپس در قانون مجازات اسـالم 

هـا   دسته نیاز ا کی چیشدند، اما در ه میها به پنج دسته تقس مجازات ،»بازدارنده«

هـا در   شدت و ضعف مجازات نییتع يبرا یقانون اریوجود نداشت و مع يبند درجه

شـدت و   نییتع يبرا ها دادگاهدر  هیبه عنوان رو صرفاًکه  ياریدست نبود. تنها مع

 مجازات، نیردتیشد ،حبس بیشده بود، به ترت رفتهیپذ يریتعز يها مجازات ضعف

  2.بود ينقد يجزا تینهادر و شالق آن از بعد

 مرز که(مجازات بازدارنده  )1392 مصوب( یقانون مجازات اسالم بیتصو با

 شـده  ياریبسـ  انتقادات و نظرات اختالف سرمنشأ و نبود روشن چندان ریتعز با آن

 الـذکر فـوق  گانـه چهار ماتیتقسـ  همـان ها مجـدداً بـه    حذف شد و مجازات 3)بود

همراه بـود و   یتحول اساس کیها با  مجازات يبند مینظام تقس بارنیاما ا بازگشت،

قانون مزبور  19 هماد موجببه هشت درجه به يریتعز يها مجازات يبند آن درجه

 4،سـت یهشتگانه بـودن آن روشـن ن   يمبنا ،یکه به اعتقاد برخ يا يبند بود. درجه

بــوده و از  يمتعـدد  یو فقهـ  یمنطقـ  ،یعقلـ  هـات یتوج يدارا ،یبـه گمـان برخـ   

 یو مشخصـاً اصـول   ریـ تعز فـر یبه اهداف مسـتتر در ک  لین يازهاین شیپ نیتر مهم

از آنجـا کـه    گر،ید یبرخ دهیالبته به عق 5.باشد یها م کردن مجازات يهمچون فرد

اصـل تناسـب جـرم و     يارهایالزم و توجه به مع يبدون بسترساز ،يبند درجه نیا

  
، ها با مطالعه تطبیقی ثبات و تغییر در جرایم و مجازات، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه .1

  .111)، ص 1387(قم: نشر قضا، چاپ اول، 

  .285)، ص 1389شهر دانش، چاپ هفتم، (تهران: انتشارات  ،آیین دادرسی کیفريعلی خالقی،  .2

  .155)، ص 1392(تهران: انتشارات تهران صدا، چاپ اول، ، چکیده حقوق جزاي عمومیصادق سلیمی، . 3

  .66ص ،پیشین علی اردبیلی،محمد .4

شناختی قانون مجازات اسالمی در نظم  بررسی و تحلیل حقوقی و جرمپناهان،  عباس حق .5

  .47)، ص 1393انتشارات جنگل، چاپ اول،  ، (تهران:حقوقی نوین
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 شیبلکـه افـزا   افتـه، یمورد نظر دست ن جیشده است، نه تنها به نتا میمجازات تنظ

نظـرات مـذکور، خـارج از     حیتشـر  1مذکور را به همـراه داشـته اسـت.    يها بیآس

  .  شود یم ياست، لذا از پرداختن به آن خوددار جستار نیا حوصله

 2هشت نوع تاًیماه )1392 (مصوب یقانون مجازات اسالم 19 هماد حال، هر در

 کی کرده است. درجه يبند مختلف، دسته درجه هشت در ریتعز عنوان به را اتمجاز

سال و جزاي نقدي بیش از  25ها از جمله حبس بیش از  مجازات نیدتریشد شامل

ماه  3ها از جمله حبس تا  مجازات نیتر فیشامل خف هشتمیلیارد ریال و درجه  یک

و  یفیتخف ،ینیتأم ریتمام تداب نکهیاو جزاي نقدي تا ده میلیون ریال است. با توجه به 

در هنگام صدور  دیبا ها دادگاهلذا  شود، یمجازات اعمال م هدرج يبر مبنا يدیتشد

) 1392(مصوب  یقانون مجازات اسالم 19 همجازات را با استناد به ماد حکم، درجه

 يهمان قانون، بر مبنا 38 هماد مطابق فیتخف زانیم مثال، يبرا. ندینما مشخص

 رهیمشروط و غ يآزاد ق،یتعو ق،یمقررات تعل نیهمچن شد؛ خواهد اعمال يبند رجهد

مرجع صالح به  تی. مضافاً آنکه صالحشوند یها اعمال م مجازات هبا لحاظ درج

  .شود یم نییتع يریمجازات تعز هدرج براساس زین یدگیرس

 راتیـ تعز قـانون  حاضـر  حـال  در ،يریـ تعز میجرا بر حاکم قانون که آنجا از

 و راتیـ تعز قـانون  در شـده ینیب شیپ يریتعز میجرا اغلب و ستا )1375 (مصوب

 يمتعدد از جمله حبس و جزا يها مجازات يکشور، دارا ییجزا نیقوان ریسا یحت

 صیدر تشـخ  ها دادگاهها توأمان هستند، بعضاً  مجازات نیکه گاه ا باشند یم ينقد

از  ياری. منشأ مشکل آن است کـه در بسـ  شوند یمجازات با مشکل مواجه م هدرج

 ینســب یاولــ قیــاعــم از ثابــت و بــه طر ينقــد يحــبس و جــزا زانیــم م،یجــرا

 درجـات  در شـده ینـ یب شیپـ  زانیـ آن جـرم، بـا م   يبـرا  قـانون  در شده ینیب شیپ

جـرم   کیحبس به مجازات  هیاگر از زاو یعنی ؛ندارد تناسب و یخوانهم هشتگانه،

  
فصلنامه ، »ها در قانون جدید مجازات اسالمی بندي مجازات شناسی درجه آسیب«طه، هاشم آلسید .1

  .125): ص 1393، (7ش تعالی حقوق،

اموال، انحالل شخص حقوقی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از  هحبس، جزاي نقدي، مصادر .2

  حقوق اجتماعی (شامل ممنوعیت شغلی و اجتماعی و تجاري)، انتشار حکم قطعی در رسانه و شالق.
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 در ،مجـازات  م،یکن نگاه ينقد يجزا منظرو اگر از  درجه کی در ،مجازات م،یبنگر

مجـازات، از لحـاظ    کیـ  يبـرا  کهمعناست  بدان نیو ا ردیگ یقرار م يگرید درجه

مواد مخدر  دیتول ایمثال، جرم کشت خشخاش  ي. برامیقائل شو تیثیدرجه دو ح

قـانون اصـالح قـانون مبـارزه بـا مـواد مخـدر         2ماده  3در بار سوم به استناد بند 

 و ينقـد  مـه یجر الیـ ر اردیلیم کی تا ونیلیمجازات صد م يدارا )1389 مصوب(

 قیتا پنج سال حبس به صورت توأمان است. با تطب دو و شالق ضربه هفتاد تا کی

 نی) چنـ 1392 (مصـوب  یقـانون مجـازات اسـالم    19مذکور با مـاده   يها مجازات

، از نظر شالق 5 ۀدر درج حبساز نظر  الذکرفوق يهامجازات که شود یم افتیدر

  گرفت. خواهد قرار 1 ۀدرج در ينقد يجزانظر  از و 6 ۀدرج در

متعدد توأمان،  يها مجازاتبا  میجرا گونه نیسؤال آن است که در ا حال،

 نیحل ا يبرا يقانونگذار راهکار ایآ گردد؟ یم نییتع یمجازات بر چه اساس هدرج

  ارائه داده است؟  مسئله

منجر به صدور  تاًیسؤال و سؤاالت مشابه، سبب اختالف محاکم و نها نیبه ا پاسخ

. بهتر است ضمن دیکشور گرد یعالوانید یعموم أتیه 744شماره  هیوحدت رو يرأ

  .میجستجو کن یقانون يبند سؤال را در نظام درجه نیپاسخ ا ه،یوحدت رو يرأ یابیارز

   744وحدت رویه  رأيارزیابی  .3

  پردازیم:  می ذیل مسئلهبه بررسی دو  744وحدت رویه  رأيدر ارزیابی 

  رأيمبانی   .3.1

 روذکمـ  تاستدالال و وانید یعموم أتیه در پرونده طرح انیجر در دقت با

 يرأدر صـدور   وان،یـ د یعمـوم  أتیـ کـه ه  رسد یبه نظر م گونهنیا ،يرأمتن  در

 کـه  اسـت  داشـته  یعملـ  و ينظـر متفـاوت   يمـورد بحـث، دو مبنـا    هیوحدت رو

  :است شده انیب لیذ در لیتفص به

قرار  وانید یعموم أتیدو محور مد نظر ه ،يبعد نظر در :نظري مبناي) الف

اشـد   فـر یک صیو تشخ رهاــفیش کــدم امکان سنجــع نخست، محورگرفته است: 

  از درجات هشتگانه: کیموجود در هر يریتعز يها مجازاتبه لحاظ نامتجانس بودن 
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وجود دارد کـه بـه لحـاظ     رمتجانسیغ يفرهایک ،درجات نیاز ا کیهر در«

آنها بعضاً با اشـکال   نیاشد در ب فریک صیتشخ گر،یکدیعدم امکان سنجش آنها با 

  .»گردد یمواجه م

 19مـاده   3 هتبصر از یقسمت به استناد با فوق، استدالل يمبنا بر یعموم أتیه

مـذکور   رفـع مشـکل   يبـرا  يا آن را قاعـده  ،)1392 (مصـوب  یقانون مجازات اسـالم 

  کرده است:  یمعرف

 دتر،یشـد  مجـازات  صیتشـخ  امکـان  عـدم  و هـا  مجـازات  تعدد صورت در«

  ....»است مالك حبس مجازات

استناد کـرده و آن را در مقـام    3ماده  هبه تبصر وانید یعموم أتیه که نیا

اسـت و   حیکـرده، کـامالً صـح    یمعرفـ  »دتریشـد  مجـازات  صیتشخ« هقاعد انیب

ـ  ـ   یعموم أتیآنجاست که ه مسئلهاما  ،ستین آن در يدیترد  ـ   عمـداً  شـک  یب

 مـا  بحـث  بـه  کـه  ییجا تا تبصره کامل متن. است نکرده ذکر را تبصره متن تمام

  :است شرح نیا به شود، یم مربوط

صورت عدم امکان  ها، مجازات شدیدتر و در درصورت تعدد مجازات«

  .»تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس مالك است

 يدیـ کل واژهدو  يصادره، بـا حـذف عمـد    يرأدر  یعموم أتیآنکه ه جالب

 نموده ریتفس شیخو شتبردا يراستا در را آن تبصره، تنم در »دتریشد مجازات«

ها برابـر اسـت بـا     کرده که تعدد مجازات ءالقا گونهنیا ،يرأنگارش  نحوه با و است

 نیــا در مرجــع آن اســتدالل واقــع،در. دتریشــد مجــازات صیتشــخ امکــان معــد

  .است مطلوب به مصادره ینوع خصوص،

 نیا در توازن عدم و يارناسازگ يقدر ها، مجازات مختلف انواع خاطر به اگرچه

ها را  ها آن حال، قانونگذار با علم به تفاوت مجازات نیبا ا 1خورد، یم چشمبه درجات

 که يموارد در( 3 تبصره در صراحتبه و است کرده يبند هدر درجات هشتگانه دست

 ،از آنکه حبس شیپ یعنی 2؛است مالك دتریشد مجازات ،)باشد متفاوت ها مجازات

  
  .190ص  ،شینپی . صادق سلیمی،1

چاپ چهارم،  (تهران: انتشارات جنگل،، 1392شرح قانون مجازات اسالمی مصوب محمد مصدق،  .2

  .72)، ص 1392
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مالك  شرط شیمالك است و پ دتریدرجه باشد، ابتدا مجازات شد نییمالك تع

 حبس ،يبند درجه نی. در اباشدیم دتریمجازات شد نییبودن حبس، عدم امکان تع

 و دارند وجود هشتگانه درجات تمام در که هستند ییها مجازات تنها ينقد يجزا و

هم آورده  فیدو را در رد نیدر هر درجه ا سه،یقانونگذار در مقام مقا فتگ توان یم

 صیرا تشخ دتریآنها، مجازات شد سهیمقا با موارد همه در توان یم یاست و به راحت

 را مجازات جنس هر ستیبا یم د،منظور قانونگذار بو نیاز ا ریغ يزیداد. اگر چ

 يجزا ،حبس(مانند  هامجازات از هرکدام یعنی کرد؛ یم يبند درجه مجزا طور به

مورد  يرأ يدر ابتدا وانید یعموم أتیاتفاقاً ه .دادیم صیتشخ جداجدا را ...)ينقد

نموده است که قرار گرفتن هر مجازات در  حینکته اذعان داشته و تصر نیبحث به ا

  .باشد یم زین فریشدت و ضعف آن ک نیحال، مب نیدر ع ن،یمع يا مرتبه

استدالل قرار داده و  يحبس را مبنا تیماه ،یعموم أتیه محور دوم، در

  کرده است: یتلق ينقد ياز جزا دتریآن را شد

به عنوان  ينقد ياز جزا ،ییجزا نیقوان ریو سا یدر قانون مجازات اسالم«

 فریک و) مجازات آن لیتبد و فیمجازات حبس (در مقام تخف» ترمناسب لیبد«

از حبس  يترمیتر و مالفیخف تیالقاعده ماهیعل که حبس مجازات نیگزیجا

از  تیحکا زیدر کشور ما ن يقانونگذار هاستفاده شده است و عرف و سابق د،دار

  .»دارد یاستنباط نیصحت چن

 ؛است ينقد يجزا از دتریشد حبس، تیماه و عتیطب که کرد انکار توان ینم

در  ياست. عرف و سابقه قانونگذار یو ناظر به تن آدم يسالب آزاد ،حبس کهچرا

نکته اشاره کرد  نیبه ا توان یمبنا م نیا تیدر تقو .باشدیمآن  دیمؤ زیکشور ما ن

 براساس میجرا ،آن هیپا بر که ـ ) 1352 (مصوب یکه در قانون مجازات عموم

 ،ينقد يجزا ـ  شده بود میجنحه و خالف تقس ت،یشدت و ضعف به سه دسته جنا

 يجزا با یتیجنا چیه کهیدرصورتشده بود  ینیب شیخالف و جنحه پ يبراتنها 

  . گرید زینه چ و حبس بود صرفاً تیجنا فریک ،پس. داده نشده بود فریک ،ينقد

 از مستقل را 3 تبصره که آنجاست کشور یعالوانید یعموم أتیه اشتباه اما

 و متفاوت جنس ها، مجازات يبند درجه نظام به توجه بدون و کرده ریتفس 19 ماده

تبصره  اصوالً کهیحالاست؛ در داده قرار يریگ میتصم يمبنا را حبس دتریشد تیماه
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 يها مجازاتتمام  يبند درجه انیشود و ماده در مقام ب ریماده تفس يدر راستا دیبا

 دتریشد دتر،یشد  نظام، منظور از مجازات نیاز جنس آنهاست. در ا نظرصرف يریتعز

موجود،  يبند وب درجهــدر چارچ یعنی ؛تــیاظ درجه است نه جنس و ماهــاز لح

  شود. محسوب  دتریشد دیدر درجه باالتر باشد با زانیکه از نظر م یهر مجازات

 يو مجرد حبس و جـزا  یبر مفهوم انتزاع یعموم أتیه يتمرکز اعضا ظاهراً

انـد.   تصور کـرده  ينقد ياز جرا دتریاساس، حبس را شد نیبوده است و بر ا ينقد

اسـت، در مقـام    ينقـد  ياز جـزا  دتریحبس نوعاً شـد  عتیطب هنکیابا فرض  یحت

حـبس در برابـر چـه     زانیـ چـه م  :نکته را هم در نظر گرفت کـه  نیا دیبا سه،یمقا

از شدت حـبس نسـبت    االطالق یعل توان یاست که نم یهیبد ؟ينقد يجزا زانیم

گفت فرضاً سه  تیبا قاطع توان یم ایسخن گفت. آ طیدر تمام شرا ينقد يبه جزا

در مقـام پاسـخ    دیشـا اسـت؟   ينقد يجزا الیر اردیلیم کیاز  دتریحبس شد ماه

 نظـر  از کـه  مییگـو یمـ  سـخن  یو حبسـ  ينقـد  يجزا زانیگفته شود که ما از م

سه ماه حبس و  کهیدرحال ؛باشند گرفته قرار درجه کی در ها، مجازات يبند درجه

حال، بـاز   نی. با ارندیگ یدرجه قرار نم کیهرگز در  ينقد يجزا الیر اردیلیم کی

 راتیو از جمله قانون تعز ییجزا نیاز قوان ياریرفع نشده است، چون بس رادیهم ا

 19 مـاده  يبند درجه با ينقد يجزا و حبس زانیم نییتع نظر از ،)1375(مصوب 

  .  باشند یم يا جهینت نیحصول چن یندارند و مقتض يو سازگار یخوانهم

 تیاهم و ارزش ،یفرشناختیک نظر از که کرد انکار توان ینم را موضوع نیا

 تحول و رییتغ دچار ياقتصاد و یاجتماع طیشرا و یخیتار تحوالت بستر در فرهایک

 اقتضاء قانونگذار يفریک استیس ،يداقتصا میجرا مانند میجرا از یبرخ در. است شده

که در جرم  يا به گونه باشد داشته تمرکزاز حبس  ریغ ییها بر مجازات که کندیم

است  ينقد ينشده است و تنها جزا ینیب شیمجازات حبس پ وجهچیه به ،ییشوپول

در  ن،ی. همچنشود یم لیبر مرتکب تحم فریک يسودمند استیس يکه در راستا

 يزیحبسِ نسبتاً ناچ ن،یسنگ ينقد يممکن است در کنار جزا م،یاز جرا گرید یبرخ

مجازات،  هدرج نییشده باشد. اگر قرار باشد در آن موارد هم مالك تع ینیب شیهم پ

در  ـ است  مورد بحث حکم کرده هیوحدت رو يرأ چنانکه ـ  حبس قرار داده شود

قانون مبارزه با مثال، در  يمطلوب حاصل نشود. برا جهیصورت، ممکن است نت نیا
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هشت ماه پس از قانون مجازات  باًیکه تقر )3/10/1392 مصوب(قاچاق کاال و ارز 

 انیقاچاقچ يبرا 32 ماده موجببه است، دهیرس بیتصو به) 1392 (مصوب یاسالم

و تا هفتاد و چهار  ينقد يارز قاچاق، حداکثر جزا ایعالوه بر ضبط کاال و  ،يا حرفه

   :است شده ینیب شیپ ریحبس به شرح ز يها مجازاتو  يریضربه شالق تعز

 کیـ  تـا  ارزش بـا  ارز و کـاال  يبـرا  حـبس  مـاه  شش تا روز کینود و  ـ الف

  الی) ر000/000/000/1( اردیلیم

ـ    ياز شش ماه تـا دو سـال بـرا    شیب ـ  ب  کیـ از  شیکـاال و ارز بـا ارزش ب

   الیر )000/000/000/1( اردیلیم

 بوده متمرکز ينقد يزاج بر ،مقنن يفریک استیقانون، س نیاست که در ا یهیبد

 یمـ یجرا يبـرا  کـه است  زیناچ يقدربه  ماه شش تا روز کینود و چراکه حبس  ؛است

 راتیـ تعز قـانون  679 ماده( يگریحالل گوشت د وانیمسموم کردن ح ایمانند کشتن 

 یقانون مجازات اسـالم  19حبس، مطابق ماده  زانیم نیشده است. ا ینیب شیپ) 1375

 کـه  اسـت  فیـ خف يقـدر  بـه  ه،ــدرج نی. اشود یمحسوب م 7 هدرج )1392(مصوب

 از سبک، میجرا يبرا شدهینیب شیپ یتیحما و ینیتأم ریتداب اتفاقبهبیقر اکثر مشمول

 يفـر یک یدادرسـ  نیـی آ قانون 81 و 80(مواد  بیتعق قیتعل پرونده، یگانیبا قرار جمله

 يفریاز ک تیمعاف یحبس و حت نیگزیصدور حکم، مجازات جا قی)، تعو1392 مصوب

 اصـوالً  کـه یدرحال ؛شود ی) م1392 مصوب یقانون مجازات اسالم 39و  66، 40(مواد 

عـدالت   و يقانونگـذار  منطـق  با ن،یسنگ میجرا به ف،یخف میجرا یقانون اتارفاق يتسرّ

 يممنوعـه از سـو   يارز و کـاال  قاچـاق اسـت کـه    یمنطقـ  ایندارد. آ يازگارس يفریک

  !شود؟ داده قرار هیهمسا مرغ کشتن فیرد در ،يا حرفه یقاچاقچ

 کهنیا مورد بحث وارد است هیوحدت رو يرأ ينظر يبه مبنا که يگرید رادیا

که  یمیآنکه، در جرا حیالذکر منجر خواهد شد. توض نامطلوب فوق جیدرعمل به نتا

 زانیم شهیشده است، هم ینیب شیتوأمان با حبس پ ينقد يبه عنوان مجازات، جزا

. اگر در تمام ستین کسانی) يمال حاصل از ارتکاب جرم (مثالً مال مورد کالهبردار

که  یشخص انیدر آن صورت، م م،یدرجه را حبس قرار ده نییموارد، مالك تع نیا

 يتومان کالهبردار ونیلیم کیکه  یکرده، با شخص يتومان کالهبردار اردیلیم کی
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 رندیگ یقرار م فیرد کیمجازات در  هدرج نظر از و نبوده یتفاوت چیهاست،  نموده

  درجه مجازات حبس است. نییچون در هر صورت، مالك تع

   ب) مبناي عملی:

مورد بحـث را بایـد    رأيدر بعد عملی، مبناي هیأت عمومی دیوان در صدور 

  جستجو کرد. ها دادگاهبندي مجازات بر تعیین صالحیت  درجه تأثیردر 

 هـاي  دادگـاه بـا تقسـیم    )4/12/1392مصـوب  (قانون آیین دادرسی کیفري 

 و در ماده بودگاه کیفري دو قرار داده کیفري به یک و دو، اصل را بر صالحیت داد

صالحیت رسیدگی به تمام جـرایم را   ،دادگاه کیفري دو«چنین مقرر داشته:  301

. بالفاصـله در  »موجب قانون در صـالحیت مرجـع دیگـري باشـد    مگر آنچه به دارد

، (ت)موجـب بنـد   در مقام احصاء موارد صالحیت دادگاه کیفري یک، به 302 ماده

قـرار  را در صـالحیت ایـن دادگـاه     باالتر و 4 درجه تعزیري مجازات موجب جرایم

  گرفت.  داده بود که نوعاً طیف وسیعی از جرایم را در برمی

مستوجب  میاز جرا یفراوان قیمصاددر کشورمان،  موجود ییمقررات جزا در

 کصـد ی از شیب ينقد يجزا ای سال ده تا پنج از شیب حبس یعنی( 4درجه  ریتعز

 خـدمات  از دائـم  انفصـال  ای الیر ونیلیم شصت و صدیس تا الیر ونیلیم هشتاد و

است و  )1375(مصوب  راتیمورد آن در قانون تعز 21 تنهاوجود دارد که  )یدولت

خواهد بـود کـه    میاز جرا ییرقم باال ،مییفزایبخاص را هم به آن  نیاگر موارد قوان

ـ . بـر ا دیـ انم یرا با تراکم کار مواجه مـ  کی يفریک يها دادگاهعمالً  اسـاس، در   نی

ــا کــاهش  نیــا 24/3/1394مــورخ  اصــالحات درجــه،  کیــبنــد اصــالح شــد و ب

قرار گرفـت.   کی يفریدادگاه ک تیو باالتر در صالح 3 درجه يریتعز يها مجازات

موجود در کشور و کـاهش روزافـزون ارزش    يحال، با توجه به تورم اقتصاد نیبا ا

 ،یلیمعـادل مـال تحصـ    ينقـد  يمجازات جزا يدارا يو اقتصاد یمال میپول، جرا

و اگـر قـرار بـود     باشند ی) م3 هدرج ينقد يتومان (جزا ونیلیم 36عمدتاً بالغ بر 

 نیـی تع يمبنـا  زانیـ هـم حسـب م   ينقـد  يجزا 19ماده  3ظاهر تبصره  براساس

 تیداخـل در صـالح   ،مـذکور  میکماکان اغلـب جـرا   رد،یقرار گ تیدرجه و صالح

  .دندیبخش یم ها دادگاه نیبه کار ا یشده و تراکم مضاعف کی يفریدادگاه ک
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 زیـ ن کشـور  یعـال وانیـ د شـعب  کـار  تراکم موجب ت،یوضعآن  کهنیا مضافاً

و  6 ،5 اتدرجـ  از آنها حبس که دارد وجود ياریبس میجرا آنکه حیتوض. دیگرد یم

 بـالغ  است ممکن مطلق، یحت ای و ینسب يدــنق يجزا نظر از کهیاست درحال 7

درجـه   نییتع يمبنا زانیهم حسب م ينقد يباشد و اگر قرار بود جزا 4 هدرج بر

 یدادرسـ  نیـی قـانون آ  428 هدر آن صـورت مطـابق مـاد    رد،یـ قرار گ تیو صالح

  . بودند یکشور م یعالوانیدر د یخواه قابل فرجام 1)1392 (مصوب يفریک

 نیـی مورد بحث، با مبنـا قـرار دادن حـبس در تع    هیوحدت رو يرأ ن،یبنابرا

خارج  4را از شمول درجه  ینسب ينقد يجزا يدارا میاز جرا ياریدرجه، بالقوه بس

صورت،  نیا ریکاهش داده است که در غ زیرا ن وانیکرده و عمالً تراکم کار شعب د

مثال،  يکند. برا یدگیرس زین میبه آن جرا یخواه مجبور بود در مقام فرجام وانید

شش ماه تا  يدارا )1375 (مصوب راتیقانون تعز 595 هموضوع ماد يجرم رباخوار

 ي) و جزا6) و تا هفتاد و چهار ضربه شالق (درجه 5(درجه  يریسه سال حبس تعز

 ونیلیو شصت م صدیاز س شیمعادل مال مورد رباست که اگر مال مورد ربا ب ينقد

 یعالوانیقرار گرفته و قابل فرجام در د 4 هدر درج يبند باشد، از لحاظ درجه الیر

 زانیاز م نظرصرف ،يبنددرجه نییاما با مبنا قرار گرفتن حبس در تع ،بود یم کشور

  .باشد یخواهد بود که قابل فرجام نم 5جرم درجه  نیآن، ا ينقد يجزا

 نیـ بـه ا  يا اشـاره  ،و نـه در مـتن آن   هیوحدت رو يرأنه در گزارش  اگرچه،

 از يریجلـوگ  نیهمچنـ و  یمالحظات نیچن رسد یموضوع نشده است، اما به نظر م

 يکشـور بـرا   یعـال وانیـ د یعمـوم  أتیه ياعضا دهیعق یده شکل در مسائل، نیا

  نبوده است. ریتأث یب 744 هیوحدت رو يرأصدور 

  رأيقلمرو اجراي  .3.2

 نیتوجه داشت که ا دیمورد بحث، با هیوحدت رو يرأاز صحت و سقم  نظرصرف

دارد و خارج از قلمرو آن  تباعإ تیالزم و اجرا تیقابل خود موضوعدر محدوده  تنها ،يرأ

  
 درجه ریتعز ای و ابد حبس، عضو قطع، اتیح سلب آنها یقانون مجازات که یمیجرا درباره صادره آراء«: 428 ماده. 1

 از شیب ای هیعل یمجن کامل هید ثلث آنها هید زانیم که یجسمان تیتمام هیعل يعمد اتیجنا و است باالتر و چهار

  .»است کشور یعالوانید در یخواه فرجام قابل، یمطبوعات و یاسیس میجرا درباره صادره آراء و است آن
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است که  يموارد صرفاًبا توجه به موضوع آن،  يرأ نی. قلمرو استیاإلتباع ن موضوع، الزم

 يقلمرو تسرّ نیو به خارج از ا دهیگرد نییتع ينقد يحبس توأم با جزا ،یمجازات جرم

هـر مجـازات    ایـ  ينقـد  يجـزا  ایحبس  یکه مجازات جرم يدر موارد ن،یندارد. بنابرا

ـ با اسـتناد بـه ا   توان یشده باشد نم نییو نه توأمان، تع يرییبه نحو تخ يگرید  ،يرأ نی

 نیح در دولت کارکنانمثال، جرم اهانت به  يدرجه قرار داد. برا نییحبس را مالك تع

کـه مجـازات    باشـد یم) 1375 (مصوب راتیقانون تعز 609 هموضوع ماد ،فهیوظ انجام

است: سه تا شش ماه حبس (درجه  يرییبه صورت تخ لیاز سه مورد ذ یکیآن  یقانون

 يجزا الیر ونیلیم کیپنجاه هزار تا  ای) و 6ضربه شالق (درجه  چهار و هفتادتا  ای) و 7

 نیـ درجه قـرار داد. در ا  نییحبس را مالك تع توان یاز همان ابتدا نم ؛)8(درجه  ينقد

 نیا بر 1درجه است. نییتع اریو آنچه در حکم آمده، مع یمجازات قانون نیحالت، جمع ب

 ،اسـت  ارــمخت ،وقـــف گانهسه يها مجازاتاز  کــیهر انتخاب در دادگاه چون اساس،

هـر   در چنانچـه که انتخاب شده و در حکم آمده با توجـه بـه حـداکثر آن     یهر مجازات

در مثـال فـوق، اگـر     ن،یدرجه خواهد بود. بنابرا نییتع اریمع ،همان ردیبگقرار  يا درجه

کنـد، چـون حـداکثر آن شـش مـاه اسـت،        نییدادگاه در حکم خود سه ماه حبس تع

 6اگر شالق را انتخاب کند، مجازات درجه  ب،یترت نیخواهد بود. به هم 7مجازات درجه 

 نیا به دیبا البته. بود واهدخ 8کند، مجازات درجه  نییرا در حکم تع ينقد يو اگر جزا

 میدانب میباشد و بخواه یقانون ماده همالحظ ،توجه نمود که اگر هدف صرف فیظر نکته

و  ينقـد  يمجازات اشد است اعم از حبس، شالق، جزا ،اریمع دارد، قرار درجه کدام در

امـا چـون    ،قـرار دارد  6شالق است که در درجه  ،که در مثال فوق، مجازات اشد 2رهیغ

  درجه باشد. نییمالك تع تواند ینکرده است نم نییدادگاه شالق را در حکم تع

مورد بحث، در  هیوحدت رو يرأتوجه به آنچه گفته شد و مستفاد از  با

  :باشد یدرجه م نییها، در سه حالت حبس مالك تع صورت تعدد مجازات

  
(تهران: انتشارات مجد، چاپ ، 1392مبسوط قانون مجازات اسالمی مصوب محمدرضا عدالتخواه،  .1
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  اشد (در درجه باالتر) باشد. گرید يها مجازاتنسبت به  نخست،

  ).744 هیوحدت رو يرأ(قلمرو  يرییها به صورت توأمان باشند نه تخ مجازات دوم،

ها، دادگاه در حکم خود حبس را  بودن مجازات يرییدر صورت تخ سوم،

  انتخاب نموده باشد.

 یچون ابهامات قانون ،ماجراست انیپا نیا که پنداشت دینبا حال، هر به

 محاکم يبرا عملدر عمدتاً و دارد وجود ها مجازات يبند که در نظام درجه یفراوان

را خواهد  ینیچن نیا آراء تضارب و نظر اختالف باب شک بدون د،یآ یم  شیپ

 ،یسؤال باشد که اگر مجازات جرم نیا یاختالفات نیآغاز چن نقطه دیگشود. شا

)، مالك باشند ینامتجانس م يها مجازاتو شالق باشد (که  ينقد يتوأمان جزا

 تیبه سراغ ماه ،یقانون يبند بدون توجه به درجه دیبا ایآ ست؟یدرجه چ نییتع

  رفت؟ يها و عرف و سابقه قانونگذار مجازات

  گیري نتیجه .4

 19/8/1394مورخ  744شماره  هیوحدت رو يرأنقد آن است که  نیا برآمد

 یاسـالم  مجـازات  قـانون  یحقـوق  منطق برخالف کشور یعالوانید یعموم أتیه

هـا   و مجـازات  میجـرا  یفرشـناخت یو بدون توجه بـه مالحظـات ک   )1392 (مصوب

 يهـا  دادگـاه از بابت کاهش تـراکم کـار    یسنج مصلحت یصادره شده است و نوع

  .است داشته وجود آن در کشور یعالوانیشعب د یو حت کی يفریک

 یقـانون مجـازات اسـالم    یاصـل  يهـا  از رسالت یکینقد آن است که  نیا لیدال

ذار بـا علـم   ــونگــآن، قان يها بوده که در راستا مجازات يمند ضابطه )1392(مصوب 

 يبنـد  ها را در درجات هشـتگانه دسـته   آن هیکل ،يریتعز يها مجازاتبه تفاوت جنس 

را مالك  دتریها، مجازات شد در موارد تفاوت مجازات 3 هکرده است و صراحتاً در تبصر

ابتـدا   باشـد  درجـه  نیـی تع مالك ،قبل از آنکه حبس یعنی ؛درجه دانسته است نییتع

 نیـی مـالك بـودن حـبس، عـدم امکـان تع      شرط شیمالك است و پ دتریمجازات شد

 ییهـا  مجـازات  تنهـا  ينقـد  يجـزا  و حبس ،يبند درجه نیاست. در ا دتریمجازات شد

 مقـام  در قانونگذار که گفت توان یم و دارند وجود هشتگانه درجات تمام در که هستند

 همـه  در تـوان  یم یراحت به و است آورده هم فیرد در را دو نیا درجه هر در سه،یمقا
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قانونگـذار   بـود،  نیـ ا جـز داد. اگـر   صیرا تشـخ  دتریآنها، مجازات شـد  هسیمقا با موارد

را جـدا،   حـبس  یعنی کرد؛ یم يبند درجه جداگانه طوربه را مجازات نوعهر  ستیبا یم

 را 3مـورد نقـد، تبصـره     يرأ .هـا  مجـازات  ریسـا  بیترت نیهم بهرا جدا و  ينقد يجزا

 جـنس  هـا،  مجـازات  يبند درجه نظام به توجه بدون و کرده ریتفس 19 ماده از مستقل

  .است داده قرار يریگ میتصم يمبنا را حبس دتریشد تیماه و متفاوت

قانون  نی، دستاورد ا3 تبصره در شدهینیب شیپ هقاعد زدن هم بر ضمن ،يرأ نیا

 جینتـا  ،گرفتـه  دهیـ هـا را ناد  شدت و ضعف مجازات نییتع يبرا یقانون یمالک جادیدر ا

 اوالً ،يرأ نیـ مسـتفاد از ا  ،نکهیاحاصل نموده است. از جمله  یو عمل ينظر یرمنطقیغ

 اردیلیم کیاز  دتریهمواره سه ماه حبس شد م،یتوأمان در تمام جرا يها مجازات درمورد

 الیـ ر اردیـ لیکـه صـد م   یشخصـ  انیـ م یتفـاوت  چیهـ  اًیـ ثاناسـت؛   ينقد يجزا الیر

اسـت، نبـوده و از نظـر     نمـوده  يکالهبردار الیر کیکه  یبا شخص کرده، يکالهبردار

درجـه   نیـی چون در هر صورت، مـالك تع  رندیگ یقرار م فیرد کیدر  ،مجازات هدرج

آنها بر  فریکه ک ینیسنگ میآن است که جرا يرأ نیا جینتا گریدمجازات حبس است. از 

 فر،یک يسودمند استیس يدر راستا و استشده  نییتع یفرشناختیمالحظات ک يمبنا

که حـبس   ردیگ یقرار م یسبک میجرا فیدر آن بر حبس غلبه دارد، در رد ينقد يجزا

ممنوعـه از   يمثـال، قاچـاق ارز و کـاال    يشده است. برا نییتع یآنها طبق قواعد عموم

 حـالل  وانیـ حکشـتن   فیـ رد در ال،یـ ر اردیلیم کی زانیتا م يا حرفه یقاچاقچ يسو

 یکسـان ی یقـانون  يایـ و ممکن است هر دو از مزا ردیگ یقرار م يگرید به متعلق گوشت

است که بر  ماه شش تا روز کیحبس نود و  فریبرخوردار شوند! چون در هر دو جرم، ک

  .رندیگ یقرار م 7در درجه  هیوحدت رو يرأمالك حبس و به حکم  يمبنا

 19مـاده   3 هتبصر ریتفس يمورد بحث، در راستا هیوحدت رو يرأ ن،یبنابرا

 آن در زـــ ین یـــ شیاند مصلحت یکه نوع یخاص یبه راه خطا رفته است و با مبان

 بـاب  اگرچـه  کـه  يکـار . اسـت  نمـوده  مـالك  جعـل  بـه  اقـدام  خورد، یم چشمبه

 احتمـاالً  عمـل، است، اما با توجه به آثار آن در بسته را خصوص نیا در نظر اختالف

  .گشود خواهد ندهیآ در را گرید موارد در نظر اختالف باب

 يرأاز  تیـ مهم و قابل توجه آن اسـت کـه الزم اسـت محـاکم در تبع     نکته

چـارچوب   در تنهـا مورد بحـث، بـه قلمـرو آن توجـه نمـوده و آن را       هیوحدت رو
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 تـوان  یاست که در حال حاضـر مـ   يحداقل کار نی. اندیخود اعمال نما یموضوع

  مذکور انجام داد. يرأنامطلوب  جیاز نتا يریجلوگ يبرا
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