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چکیده
در نظامهای عدالت کیفری معموالً کلیه جرایم و مجازاتها از نظرر دردت و فرعب ه رهبنردی
میدوند .در قانون مجازات اسالمی 1392هر چند چهار نوع مجازات – حردود – قصرا
تعزیرات پیشبینی دده است؛ لیکن به دلیل ثابت بودن مجازاتهای منصو

 -دیرات و

دررعی و ق ردان ایایرار

قضایی در تخفیب یا ت دیل ،امکان درجه بندی آنها وجود نداداه است؛ لذا قانونگذار در ماده  19تنهرا
مجازاتهای تعریزی را به هشت درجه ت سیم نموده است .درجه بندی صحیح مجازاتها ،ن ش موثری
در صدور احکام قضایی عادالنه و ماناسب با جرایم داداه و ایجراد نظرم در رویره قضرایی را موجرب
میدود و همچنین حاکمیت هر چه بیشار اصل قانونی بودن مجازات را در پی دارد؛ در ح وق ایران نیز
این موفوع مطمح نظر قانونگذار قرار گرقاه است و مجازاتهرای تعزیرری را در مراده  19برر هشرت
درجه ت سیم نموده است؛ در واقع م نن با لحاظ م نای درجهبندی مجازاتهای تعزیری در جهت قردی
کردن مجازاتها گام برداداه یعنی بدن ال تعیین مجازات ماناسب با دخصیت مجرم عمل نموده اسرت؛
ماده  19قانون مجازات اسالمی ،مادهای نیست که مجازات برای جرم یا جرایمیپیش بینی کررده بادرد؛
در واقع ماده مجازات دهندهای نیست ،این ماده اهمیاش بیشار از حیث اجرای قواعدی است که در این
قانون پیشبینی دده است یعنی قواعد عمومیجرایم و مجازاتها؛ در واقع این قواعد اجرایشران م یرد
است به این که جرم در کدام درجه از این درجهبندیهای هشتگانه قرار میگیرد.
واژگان کلیدی :تعزیرات ،درجهبندی مجازاتها ،اصل قردی کردن مجازات ،ح وق کیفری
*دانشیار ح وق کیفری و جرمدناسی دانشگاه تهران
**مدرس دانشگاه و پژوهشگر دکاری تخصصی ح وق کیفری و جرمدناسی دانشگاه تهرران ننویسرنده مسر)ول
keramatihadi@gmail.com
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مقدمه
یکی از نوآوریهای مهم قانون مجرازات اسرالمی 1392درجرهبنردی مجرازاتهرای
تعزیری به هشت درجه است 1.در الیحه که قوهقضاییه تنظیم کرده و آن را بره دولرت و
از هریق دولت به مجلس دورای اسالمیت دیم کررد؛ تعزیررات بره سره دسراه جنحره،
یالف و جرم ت سیم دده بود ،اما ایرن درجرهبنردی مرورد تاییرد کمیسریون ح روقی و
قضایی مجلس دورای اسالمیواقع نشد و مرکرز پرژوهشهرا مجلرس پرس از بررسری،
تعزیرات را به هشت درجه ت سیمبندی کرد که این اقدام به تصویب اعضرای کمیسریون
مجلس رسید و توسط دورای نگه ان نیز تایید دد؛ که با قانونی و اجرایی دردن الیحره
پیشنهادی ،اهمیت بررسی ماده  19و ت صرههای منضم و توصیفی آن در فمن پژوهش،
فرورت انجام تح یق را مضاعب نموده است؛ ماده  19قانون مجازات اسالمی 1392که
پیشینه تفنینی در قانون مجازات اسالمی 1370نداداه ،مجازاتهای تعریزی را به هشرت
درجه ت سیم کرده و برای هر درجه تعدادی از مجازاتها با میرزان مافراوت را در نظرر
گرقاه است .علت این درجه بندی ،این است که مجازاتها را فابطهمند کند چون یکی
از مشکالت قوانین گذداه این بود که مجازاتهرا فرابطه ندادراه و قضرات در این راره
ایایار عجی ی داداند که باعث ازبین رقان ابهت مجازات و کیفر میدد؛ برجساهترین و
محوریترین ویژگی تعزیر ،درجهبندی هشاگانه است.
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 .1درجه اول
 ح س بیش از بیست و پنج سال .1دمس ناتری ،محمد ابراهیم؛ قانون مجرازات اسرالمی در نظرم ح روقی کنرونی ،جلرد اول ،تهرران
اناشارات میران ،چاپ اول.87 ،1392 ،
 .2کرامای معز ،هادی؛ م انی و کارکردهای درجهبندی مجازاتهای تعزیری مصرو  ،1392پایراننامره
کاردناسی اردد ،رداه ح وق کیفری و جرمدناسی ،دانشگاه تهران.9 ،1394 ،
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 جزای ن دی بیش از یک میلیارد ن 1/000/000/000ریال مصادره کل اموال انحالل دخص ح وقیح س بیش از بیست و پنج سال در قوانین کیفری ایران به سخای یاقرت مریدرود و
ح س ابد چون یک کیفر جداگانه با میزانی مشخص به اندازه عمر محکوم است ،حر س
بیش از  25سال دانساه نمیدود؛ پیشبینی نکردن حر س ابرد و اعردام در درجره یرک
موجب دده صالحدید قضایی در هالرهای از ابهرام قررار بگیررد در واقرع م رنن نروعی
محاقظه کاری قانونی کرده است .که این دیوه ت نین مخالب اصل قانونی بودن جرایم و
مجازاتها و رویه معمول کشورها در درجهبندی مجازاتها میبادد؛ اصل قانونی بودن
مجازاتها و لزوم تعیین سطح اعلی کیفر در درجه اول ایجا

میکند که م رنن هماننرد

درجات هفاگانه ،حداکثر کیفر ح س و جزای ن دی در ماده  19صرریحاً معلروم و بیران
کند.
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در مادههای گوناگون کاا

نخست قانون ،از کیفر اعدام و ح س ابد سخن بره میران

آمده و نشان از حضور قوی این دو کیفر در نظام کیفری ایران است .از یک سرو حر س
ابد و اعدام کیفرهایی برابر کیفر حدیاند و از سوی دیگر در زیر تعزیر بیران نشردهانرد؛
نگارنده با دو تحلیل اث ات میکند که مجازاتهای اعدام و ح س ابد مشرمول درجره 1
ماده  19قرار نمیگیرند.
تحلیل اول پیشبینی دو نوع عمدهی کیفر «حدود» و «تعزیرات» نمجازاتهای معین
یا قطعی و مجازاتهای نامعین یا غیرقطعی از جمله مفاهیم بسیار معنرادار در سیاسرت
جزایی اسالم است2.اینگونه تنوع به رودنی از یک سیاسرت کیفرری واقرعبرین ،انسرانی
حکایت میکند .اما در این میان ،واقعیت مورد غفلت این است که حدّ و تعزیر درسرت
 .1کرامای معز ،هادی؛ پیشین.28 ،
 .2حاجی ده آبادی ،احمد؛ ه هبنردی مجرازاتهرا در قرانون مجرازات اسرالمی؛ جایگراه تعزیررات و
مجازاتهای بازدارنده؛ دماره ،69بهار.13 ،1389
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و دقیق قهم نشدهاند و از این رو اهداف و م اصدی را که در پس تشریع ایرن دو دسراه
مجازات قرار دارند ،آنچنان که باید و داید تامین نمیکنند .در این م ال و مجال م صود
اصلی نشان دادن قاصلهای است که از نظر مرا برین تعراریب و بردادرتهرای ق هری و
ح وقی رایج از حدود و تعزیرات از سویی و م اصد حکیمانره تشرریع آنهرا ،از سروی
دیگر وجود دارد.
لکن« ،با توجه به تواقق اجمالی راجع به تعریب مجازات حد و عردم ایراالف برین
ق ها دربارهی این که مجازات حد مجازاتی است که برای جرایم مشخص توسط درارع
تعیین و تصریح دده ،مالحظه میدود که ،حای بنا بر بارزترین دیدگاه راجع به تعزیرر،
راه بر اسافاده بهینه از تنوع مجازاتها ،حد و تعزیر بسراه اسرت .زیررا بره ایرن ترتیرب
قهرست جرایم مهم و مساوجب مجازاتهای معین و قطعی دارع نهایی و بساه درده و
دیگر ،در هیچ زمان و مکانی ،جرم مهم دیگری که مجازات قطعی و معین در پی دادراه
بادد ،یارج از سیاههی حدود در درع ،قابل تصور و تصویب نیست و هر جرمری کره
مصداق هیچ یک از جرائم حدی منصو

در درع ن ادد ،جرم تعزیرری اسرت و قابرل

مجازات «دون الحد» و «بمایراه الحاکم» میبادد»1؛ زیرا مراد از قاعده الاعزیر دون الحرد
این است که «هیچکس را نمیتوان از هریق تعزیر ،اعدام یا ح س ابد یا حکم به درالق
حدی یا قطع اعضا نمود زیرا این مجازاتها در اعمال حدی الزامآور است»2
این در حالی است که بیگمان در روزگار ما اعمال مجرمانهای وجود دارنرد کره ،از
سویی ،به اندازهای یطیر و مهم دمرده میدوند که برای آنهرا مجرازاتهرای معرین و
قطعی پیشبینی دده است و از سوی دیگر ،با هیچ یک از عناوین مجرمانهی مسراوجب
حد انط اق ندارند .بیدک جرایمی از ق یل جاسوسی و قاچاق مواد مخدر بسریار بیشرار
از جرایم حدّی مانند تفخیذ و در

مسکر وییم و غیر قابل اغمافند و مجازاتهرایی

 .1حسینی ،محمد؛ دوگونه کیفر در م ابل دو دساه بزه؛ قصلنامه ح وق دانشکده ح وق و علوم سیاسی،
دوره  ،39دماره ،1بهار14 ،1388
 .2مکارم دیرازی ،ناصر؛ تعزیر و گساره آن ،قم مدرسه امام علی ابن ابی هالب.136 ،1383،
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ثابت و قطعی را ایجا

میکنند؛ در حالی که در چارچو

هیچ یک از تعاریب جررایم

مساوجب حدّ نمیگنجند.
از یاساگاه قول ق ها به حصر «حدود» ،در موارد تعیرین درده در دررع ،راجرع بره
اینگونه جرایم و مجازاتها ناچار باید به یکی از دو توجیه دست یازید
توجیه اول اندراج این دست جرایم تحت یکی از عناوین جرایم حدی؛ در این باره
باید گفت تنها عنوان جرم حدی که ممکن است پنداداه دود ظرقیت مصادیق مخالرب
را دارد« ،اقساد قی االرض» است که ق ط مواردی از جرایم مریتواننرد مشرمول عنروان
اقساد قی االرض دانساه دود که از مصادیق محاربه به دمار آیند و به انردازهای ویریم
بادند که محکومیت به مجازات محاربه را ایجا

کنند ،لذا بر قرض صحت ،بسیاری از

جرایم نوپا ذیل عنوان اقساد قی االرض نمیگنجند.
توجیه دوم محسو

نمودن این دست جررایم جرزج جررایم تعزیرری؛ ادرکال ایرن

راهحل نیز در این است که کیفر معین و قطعی نمیتواند تعزیر «بمایراه الحراکم» و قابرل
تط یق با دخصیت مجرم و احوال ارتکا

جرم دمرده دود به عالوه"،دون الحد" بودن

تعزیر با تعزیر دمردن مجازاتهای معین سنگین ،از جمله اعدام که به حیرات محکروم
پایان میدهد جور در نمیآید.
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حکمت درع و جامعیت و یاتمیت دریعت مسالزم پاسخگو بودن به نیازهای بشرر
در همه اعصار و امصار است و حکومت او به معنای این است که درارع در کنرار بیران
احکام عمومی و قراگیر ،پارهای احکام مرت ط با وقایع و اوفاع و احوال یا

زمران و

مکان یود صادر کرده است که ن اید به عنوان احکام ذاتی و کلی تل ی دروند .بره زبران
دیگر" اسا اط و قهم ما از ادله درعی این است که دارع ،در بیان و عمرل یرود ،اوال در
م ام احصاج حصری موارد حد و تعزیر ن وده است؛ و ثانیا ،در همهی موارد درصدد بیان
حکم کلی ن وده است؛ بلکه اقوال و اقعال دارع م دس م رین ایرن قرراز مهرم سیاسرت
کیفری در نظام اسالمی بوده که جرایم بر دو دساهاند مهم و غیرمهم نیا پراهمیت و کم
 .1حسینی ،محمد؛ پیشین،
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اهمیت  .به جرایم دارای اهمیت بیشار با فمانت اجرای کیفری معرین و قطعری پاسر
داده میدود و جرایم دارای اهمیت کمار میتوانند با واکنش کیفری نامعین و غیرقطعری
پاس داده دوند.
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نایجه این اسادالل این میدود که ایاالف راجع به تعرداد حردود از برین مریرود؛
زیرا دیگر حدود توصیفی و قهرست و احصاجددهی نهایی توسط دارع دانساه نمیدود
تا ایاالف بکنیم که دمار آن چند است و قالن جرم حدّی است یا تعزیری ،بلکه بسراه
به م اضیات مدیریت امور جامعه و ملزومات اعمال حاکمیرت ،توسرط حراکم اسرالمی،
قهرست جرایم حدی که کیفر معین و قطعی را ایجا

میکننرد ،نوسران پیردا مریکنرد.

همچنین ایاالقات راجع به این که م صود از "دون الحد" بودن تعزیر چیسرت از میران
میرود .بنابراین ،ناگزیر نخواهیم بود مجازاتهای معین و احیاناً دردیدترین نروع کیفرر
نظیر اعدام و ح س ابد را تعزیر محسو

کنیم در حالی کره تعزیرر کیفرر "دون الحرد"

و"بمایراه الحاکم"است و غیرقابل صدق بر مجازات معین و ددید است .پس با تحلیرل
قوق مجازاتهایی نظیر اعدام و ح س ابد در زمره مجازاتهای تعزیری درجه اول قرار
نمیگیرند.
تحلیل دوم در دروع به جرم به موجب ماده  122قانون مجازات اسالمی 92در بنرد
الب م رر دده است که «در جرایمیکه مجازات قانونی آنها سلب حیات ،ح س دائرم
یا ح س تعزیری درجه یک تا سه است به ح س تعزیرری درجره چهرار»؛ همچنرین در
قانون آیین دادرسی کیفری مصو  1392/12/4در ماده  302م رر دده است «به جررایم
زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میدود الب -جرایم موجب مجازات سلب حیات
 جرایم موجب ح س ابد...ت .جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و باالتر»

 .1حسینی ،محمد؛ پیشین،
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م نن سلب حیات و ح س دائم را به هور جداگانه و مسا ل از تعزیرر درجره یرک
دنایاه است .پس با توجه با تحلیلهای موقق مناس ارین پاس این اسرت کره اعردام و
ح س ابد در محدودهی مجازاتهای تعزیری هشت گانه دنایاه نمیدود.
میان مصادر کل اموال و مصادر اموال قرق هست .تع یر «مصادره کل اموال» در مراده
 20قانون مجازات اسالمی  1392بره عنروان فرمانت اجرایری بررای درخص ح روقی
محکوم است ولی در مصادره اموال ،تنها اموال به دست آمده از بزه مصادره میدود کره
معنایی نزدیک به ف ط اموال در م ام کیفر پیدا مریکنرد .فر ط ادریاج و امروالی کره در
ارتکا

جرم به کار رقاه یا م صود از آن به بکارگیری در ارتکا

دمول این ماده و بند

جررم بروده اسرت از

ماده  20یارج و در مورد آنها برابر ماده  215این قانون عمل

یواهد.
مصادره نیز ق ط ناظر به مصادره کل است که به جهت قرارگرقان در درجه یک تنها
ناظر به دخص ح وقی است .پس مصادرههایی که در جرایم مواد مخردر یرا پولشرویی
صورت میگیرد در درجه یک جای نمیگیرد.
برجساهتررین مصرادره امروال در برزههرای مرواد مخردر انجرام مریگرقرت کره در
اصطالحات قانون م ارزه با مواد مخدر در سال  ،1389به جای"مصادره اموال به اسراثناج
هزینه زندگی ماعارف برای یانواده محکروم"ع رارت "مصرادره امروال نادری از همران
جرم" به کار گرقت که همین معیار در قانون م ارزه با پولشویی مصرو

 1386نیرز بره

کار گرقاه دده و نشان میدهد که یک کیفر مهم و اصلی نیست تا در درجهبنردی کیفرر
جای بگیرد؛ با این تفاوت که در ماده  9قانون م ارزه با پولشویی تع یر "مصادره" به کار
گرقاه نشده و به اسارداد درآمد و عواید حاصل از ارتکا

جرم مشامل بر اصل و مناقع

حاصل نو اگر موجود ن ادد ،مثل یا قیمت آن اداره دده است.
با این حال بخش پایانی ت صره  5ماده  19به گونه ای وانمود میکنرد کره در درجره
یک مصادره اموال به هور کلی نظر دارد .ه ق ایرن بخرش در هرر مرورد کره حکرم بره
مصادره اموال صادر میدود باید هزینههای ماعارف زندگی محکوم و اقراد تحت تکفرل
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او مساثنی دود .این جمله را باید نس ت به محکوم ح ی ی در برابر محکومیت دخصری
ح وقی به مصادره کل اموال لحراظ کررد نره اینکره مصرادرههرای پریش بینری درده در
قانونهای کیفری دیگر در برگیرد مگر آنکه به مصادره کل اموال اداره دده بادد .برا آن
که هیچ م رره دکلی برای رسیدگی بره اتهرام درخص ح روقی وجرود نردارد ولری برا
الگوگیری از بریی نظامهای ح وقی در جرایی کره درخص ح روقی قعالیرت مجرمانره
میکند یا بخشی از قعالیاش مجرمانه است ،همره کارکنران و اعضرای ح ی ری درخص
ح وقی نیز محکوم به دمار میآیند و به همین دلیل اساثناج کردن هزینرههرای ماعرارف
باید تنها در راساای مصادره کل اموال که ناظر به فمانت اجرای دخص ح وقی اسرت
لحاظ دود.
انحالل دخص ح وقی نیز تنها مخاص دخص ح وقی محکوم اسرت و بره همرراه
مصادره کل اموال تنها در جایی تعیین میدوند که دخص ح وقی برای ارتکرا

جررم،

به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخساین ،قعالیت یود را منحصراًدر جهرت
ارتکا

جرم تغییر داده بادد.

1

 .2درجه دوم
 ح س بیش از پانزده تا بیست و پنج سال جزای ن دی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ن 550/000/000ریال تا یرک میلیراردن 1/000/000/000ریال
 . 1جهت نظر مخالب .ر.ک ،الهام ،غالم حسین و برهانی ،محسن ،درآمدی بر ح وق جزای عمومی،
جلد دوم ،تهران اناشارات میزان ،چاپ دوم ،1392 ،صص 103-102؛ ایشان معا دند «منظور از مصادر
کل اموال مندرج در مجازاتهای تعزیری ،مواردی است که قانون به صورت یا حکم به مصادره
اموال صادر کرده است.به نظر میرسد که قانونگذار در تعزیر درجه یک ماده  ،19تنها نگاه به
مجازاتهای سنگینی در جرایم موفوع اصل  49قانون اساسی و جرایم مواد مخدر و قاچاق داداه
است ...یا مثال ماده  712قانون که م رر میدارد  ...کلیه اموالی که از هریق تکدی و کالدی به دست
آورده است مصادره یواهد دد».
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ادکال مهمی که بر عملکرد م نن وارد میدود ،این اسرت کره میران مجرازاتهرای
مندرج در یک درجه ،توازن وجود ندارد؛ توفیح بیشار آنکه مطابق ماده  27این قرانون،
به ازای هر روز بازدادت موقت ،یک روز از م دار ح س ،سیصد هرزار ریرال از جرزای
ن دی و سه فربه از کیفر دالق محکوم ،کاساه میدود .به ع ارت دیگر میتوان از ماده
 ،27این ایده را گرقت که از نگاه م نن ،یک روز حر س برا سیصرد هرزار ریرال جرزای
ن دی و سه فربه دالق برابری میکند؛ اندکی تأمل در میزان مجرازاتهرای منردرج در
هر درجه ،گویای عدم وجود توازن و تعادل در آنها است.

1

نیم نگاهی به کیفرهای ح س و جزای ن دی مندرج در درجه دو این ماده نیرز عردم
توازن را تأیید میکند؛ زیرا حداکثر ح س مندرج در آن 25 ،سرال و معراد  9125روز و
معادل  2/737/500/000ریال است .در حالی کره حرداکثر جرزای ن ردی م ررر ،ت ری راً
معادل یک سوم م لغ قوق میبادد .لذا دایساه اسرت م رنن فرمن برقرراری تروازن در
درجات قوق ،یود به مفاد قاعده م رر در ماده  27ملازم و پای ند بادد.

 .3درجه سوم
 ح س بیش از ده تا پانزده سال جزای ن دی بیش از سیصد و دصت میلیون ن 360/000/000ریرال ترا پانصرد وپنجاه میلیون ن 550/000/000ریال

 .4درجه چهارم
 ح س بیش از پنج تا ده سال جزای ن دی بیش از یکصد و هشااد میلیرون ن 180/000/000ریرال ترا سیصرد ودصت میلیون ن 360/000/000ریال
 .1توجهی ،ع دالعلی؛ آسیب دناسی قانون مجازات اسالمی مصو
اناشارات قوه قضاییه ،چاپ اول.36 ،1394 ،

 ،1392تهرران مرکرز مط وعرات و
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 انفصال دائم از یدمات دولای و عمومیهر چند در تعاریب قانونی جرایم ،فمانت اجراها تک گزینهای است ،بررای نمونره
مجازات قانونی جررایم منردرج در مرواد  612و  613قرانون مجرازات اسرالمی بخرش
تعزیرات به ترتیب ح س از سه تا ده سال و دش ماه تا سه سال میبادد لیکن واقعیرت
آن است مدلهای تک گزینهای بیشار اوقات به کیفر مناسب یام نمیدود و قافری برا
صالحدید قضایی باید مخاار بادد تا از ابزار ت دیلی و ترکی ی کیفرها بهرره جویرد .ایرن
مالحظات آرایش کیفرها و در نهایت درجه بندی آنها را با دو یا چند گزینه به نمرایش
میگذارد برای مثال کیفرهای موفوع مراده  608قرانون قروقالرذکر دو گزینرهای یعنری
مجازات دالق تا  74فربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جرزای ن ردی اسرت .از
سوی دیگر کیفرهای موفوع ماده  609همین قانون ،سه گزینهای یعنی حر س تعزیرری
سه تا دش ماه و یا تا  74فربه دالق و یا تا پنجاه هزار ترا یرک میلیرون ریرال جرزای
ن دی م رر دده است .سرانجام این دیوه کیفرگذاری باعث دده ترا درجرات هشراگانه
مجازاتهای تعزیری در مراده  19قرانون مجرازات اسرالمی در یرک دسراه مواجره بره
کیفرهای چند گزینهای بادیم .برای مثال درجه چهارم آن از سه گزینره کیفرر بریروردار
است؛ این چندگانگی کیفرها در یک درجه ،تحرول درجرهبنردی جدیرد مجرازاتهرا را
نس ت به درجات ترک گزینرهای برا کیفرر واحرد در مرواد  8و  9و 12قرانون مجرازت
عمومی 1352را میرساند.

1

 .5درجه پنجم
 -ح س بیش از دو تا پنج سال

 .1کرامای معز ,هادی؛ میریلیلی ،سید محمود و محمودیان بگااش ،علی؛ قرود و قرراز ح روق کیفرری
ایران مطالعه موردی درجهبندی مجازاتها ،دشمین کنفررانس برینالمللری اقاصراد ،مردیریت و علروم
مهندسی ،بلژیک ،مرکز بینالمللی ارت اهات دانشگاهی.19 ،1394،
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 جزای ن دی بیش از هشااد میلیون ن 80/000/000ریال تا یکصد و هشااد میلیرونن 180/000/000ریال
 محرومیت از ح وق اجاماعی بیش از پنج تا پانزده سال ممنوعیت دائم از یک یا چند قعالیت دغلی یا اجاماعی برای ادخا -ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای اقزایش سرمایه برای ادخا

ح وقی
ح وقی

محرومیت از ح وق اجاماعی در اصل در جامعه کیفر ت عی است ،زیررا محکومیرت
قطعی و پیشینه کیفری موثر نشانی از آن دارد که محکوم باید مردتی نیرز همچرون یرک
دهروند ناقص و رانرده درده از بریری ح روق اجامراعی ،پیامردهای اجامراعی رقارار
مجرمانهاش را نیز درک کند .ولی گراهی قانون گرذار بره عنروان کیفرر اصرلی نیرز بره آن
نگریساه است ،مانند ماده  5قرانون مجرازات ادخاصری کره در امرور سرمعی و بصرری
قعالیت غیرمجاز میکنند مصو

 1386که ه ق آن ،مرتک ان جرایم زیرر بره دو ترا پرنج

سال ح س و ده سال محرومیرت از ح روق اجامراعی و هفاراد و چهرار فرربه درالق
محکوم میدوند
الب -وسیله تهدید قرراردادن آثرار مسراهجن بره منظرور اسرافاده جنسری ،ایراذی،
جلوگیری از اح اق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.
 تهیه قیلم یا عکس از محلهایی که ایاصاصی بانوان بوده و آنها قاقد پودرشمناسب میبادند مانند حمامها و اساخرها و یا تکثیر و توزیع آنها.
ج -تهیه مخفیانه قیلم یا عکس م اذل از مراسم یرانوادگی و ایاصاصری دیگرران و
تکثیر و توزیع آنها
با این حال ه ق ت صره  1ماده  ،19که میگوید ،موارد محرومیت از ح وق اجاماعی
همرران اسررت کرره در مجررازاتهررای ت عرری ذکررر دررده اسررت؛ درراید بارروان گفررت کرره
محرومیتهای اجاماعی پیشبینی دده در قوانین باید برر پایره مراده  25تفسریر درده و
مدت محرومیت بر اساس این ماده اساوار گردد .ولی باید گفت که آن چه ت صرره  1در
پی آن است نه نس قوانینی مانند قانون باال که معرقی ح وق اجاماعی است .بره سرخن
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دیگر برای دانسان ح وق اجاماعی و سنجههای تعیین آن باید به ماده  25مراجعه کرد و
نه تعیین کیفری ت عی به عنوان کیفر اصلی آن هم کیفری که یود قانونگذار بره تصرریح
پیشبینی کرده است .جدا از این ،کیفرهای اصلی پیشبینی دده در قوانین ه ق ت صره 4
ماده  ،19دست نخورده اجرا میدوند و تنها برای تعیین قواعد عمومی بزههرا و کیفرهرا
درجهبندی میدوند.

 .6درجه ششم
 ح س بیش از دش ماه تا دو سال جزای ن دی بیش از بیست میلیون ن 20/000/000ریال تا هشااد میلیون ریال دالق از سی و یک تا هفااد و چهار فربه و تا نود و نه فرربه در جررایم منراقیعفت
 محرومیت از ح وق اجاماعی بیش از دش ماه تا پنج سال اناشار حکم قطعی در رسانهها -ممنوعیت از یک یا چند قعالیت دغلی یا اجاماعی برای ادخا

ح وقی حداکثر

تا مدت پنج سال
 -ممنوعیت از دعوت عمومی برای اقزایش سرمایه برای ادخا

ح روقی حرداکثر

تا مدت پنج سال
 -ممنوعیت از اصدار بریی از اسناد تجاری توسرط ادرخا

ح روقی حرداکثر ترا

مدت پنج سال
درجه دش مانوعترین و دایعترین درجه از درجات هشاگانه است .در ایرن درجره
به اناشار حکم قطعی در رسانهها اداره دده که به راسای یرک کیفرر نیسرت و بلکره از
جهت ماهیت یک کیفر تکمیلی است .رودن نیست برای چه این تع یرر گنجانرده درده
ولی میتوان گفت که کیفر اصلی مانند تعزیر چهره قضایی نردارد کره بره سر ب تعیرین
قضایی در این درجه یا درجههای دیگر جای بگیرد بلکه این درجهبندی نره تنهرا بررای
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سنجش کیفرهای موجود در درجههای هشاگانه است بلکه دادن الگویی برای قانونگذار
تا در آینده به این فمانت اجرا نیز نظر کند.
«اناشار حکم ق ط در درجه دشم قرار دارد که پیشبینری ایرن مجرازات و مجرازات
مصادر ه و دالق و محرومیت از ح وق اجاماعی برای درجات یا

 ،محدودیتهرایی

را برای قافی بوجود میآورد و با قلسفهی تعزیرات که به دست قافی سرررده درده و
باید بر اساس مالکهای مذکور در ماده  18اعمال گردد سازگاری ندارد»1
محرومیت اجاماعی نیز درجه پنجم تا هفرام قررار دارد کره ماننرد حر س و جرزای
ن دی ،حداکثر محرومیت در هر درجه؛ حداقل آن در درجه بعردی مریبادرد .در اصرل
محرومیت از ح وق اجاماعی در م ام کیفر ت عی است و قانونگذار بخرد آن را در زمرره
کیفرهای اصلی بیان نمیکند.
چنانکه قانونگذار در یک م رره گیج کننده و سردرگم کننرده محرومیرت از ح روق
اجاماعی را یک کیفر اصلی واصیل نمیدانرد و بیشرار بره آن چهرره قضرایی و اجرایری
میدهد چون در ت صره  1ماده  19م رر میدارد که موارد محرومیت از ح وق اجامراعی
همان است که در مجازاتهای ت عی ذکر دده است .چالشهرای محرومیرت از ح روق
اجاماعی چنان قراوان است که در دن اله باز هم از آن یواهیم گفت.
نظر به اینکه م نن در دو ماده  134و  ،137به صورت مطلق از لزوم تشدید مجازات
از حداکثر تا به عالوه یک دوم سخن گفاه است و این اهالق دامل دالقهای تعزیرری
نیز میدود؛ صرقنظر از ادکال درعی آن؛ مطابق مواد یراد درده امکران اعمرال درالق
تعزیری از  74فربه تا  111فربه ،وجود دارد .این در حالی است کره بیشرارین درالق
تعزیری در درجه  6تا  74فربه معین دده است .سوال این است که اگر دادگاه بخواهد
دالق به بیش از  74فربه دالق را حکم کند و مثالً  110فرربه م ررر دارد و در م رام

 .1زراعت ،ع اس؛ درح م سوط قانون مجازات اسرالمی مصرو
جاودانه جنگل ،چاپ اول.280 ،1393 ،

 ،1392جلرد اول ،تهرران اناشرارات
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اجرا بخواهد مجازات ادرد را اجررا کنرد 110 ،فرربه یراد درده در کردام درجره قررار
میگیرد؟
چنانچه ادعا دود مطابق جمله پایانی ت صره  3این ماده که م رر مریدارد «همچنرین
اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشاگانه این ماده مطاب رت ندادراه بادرد ،مجرازات
درجه هفت محسو

میدود» 110 .فربه دالق یاد دده مشمول درجه  7یواهد برود؛

این اظهارنظر ،ادعایی واهی و مضحک تل ی یواهد دد .بر ایرن اسراس دایسراه اسرت
م نن اگر بر دالق بیش از 74فربه اصرار داداه بادد باید در درجه  5آن را پریشبینری
کند.
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 .7درجه هفتم
 ح س از نود و یک روز تا دش ماه جررزای ن رردی برریش از ده میلیررون ن 10/000/000ریررال تررا بیسررت میلیررونن 20/000/000ریال
 دالق از یازده تا سی فربه محرومیت از ح وق اجاماعی تا دش ماه«مجازات دالق در درجه دش و هفت قرار دارد که نشان میدهرد مجرازات درالق
در سیاست کیفری قانونگذار ما ،مجازات ماعادل روبه یفیب است و نحوهی آن مرالک
یاصی ندارد و به ترتیب ع ارت است از  31تا  74و ترا  99در مناقیرات عفرت 11 ،ترا
 30فربه ،تا  10فربه؛ حداکثر این مجازات  99فربه است»2؛ به نظر مریرسرد قاعرده
درعی «الاعزیر دون الحد» باعث دده است که م نن در درجات جرایم تعزیری در مراده
 19قانون مجازات اسالمی  ،1392دالق صد فربه ثابرت را وارد قلمررو مجرازاتهرای
تعزیری ننماید.
 .1توجهی ،ع دالعلی؛ پیشین.38 ،
 .2زراعت ،ع اس؛ پیشین.280 ،

تحلیل انتقادی درجات هشتگانه مجازاتهای تعزیری223.....................................................

«امروزه از فمانت اجراهای کیفری ثابت مانند مصادره کل امروال ،انحرالل درخص
ح وقی و انفصال دائم از یدمات دولای و عمومی در کیفرگذاری و درجرات کیفرر بره
هور محدود و اساثنا اسافاده مریدرود و هیرب گسراردهای از واکرنشهرای رسرمی در
درجات مجازاتها به مانند درجه هفت ماده  19به کیفرهای سالب آزادی ،جزای ن دی،
دالق و محرومیت از ح وق اجاماعی ایاصا

مییابد»1.

 .8درجه هشتم
 ح س تا سه ماه جزای ن دی تا ده میلیون ن 10/000/000ریال دالق تا ده فربهبریی با توجه به عدم ذکر حداقل مردت حر س در درجره هشرام و ظراهر قرانون،
احامال ح س دقی های یا ساعای را بعید ندانساهاند 2.اما میزان مجازات باید بره م رداری
بادد که موجب وهن احکام قضایی نشود؛ لکن این دیوه تفنین نادی از اعاماد بیشار به
قضات کیفری میبادد که در مجازات تعزیری ماکی به قاعده «االیسر قاالیسر» است.
یکی از ایررادات درجرات هشرا گانه کره بره آن ادراره کرردیم؛ عردم انط راق میران
مجازات های مندرج در یک درجه است که در درجه هشت کامالً مشهود است؛ اگرر در
این درجه کیفرر حر س را مرالک و محرور اصرلی قررار دهریم ،حرداکثر آن 90 ،روز و
براساس روزی سیصد هزار ریال ،معادل دو میلیون و هفاصد هزار ریال و نیرز براسراس
احاسا

هر روز بازدادت موقت با سه فربه دالق ،معادل  270فربه دالق مریدرود

در حالی که کیفر دالق م رر ،یک بیست و هفام و جزای ن دی م ررر در درجره قروق،

 .1میرزایی احمد؛ م انی و مدلهای درجهبندی مجازاتها؛ رساله دکاری ح وق کیفری و جرمدناسری؛
دانشگاه تهران ،پردیس قارابی.96 ،1394،
 .2زراعت ،ع اس؛ پیشین.83 ،
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ت ری اً یک سوم میزان مجازاتهای معادل یاد دده میبادد و اگرر کیفرر درالق ،مرالک
اصلی قرار گیرد ،حداکثر آن یعنی  10فربه ،ت ری اً با  3روز ح س توازن دارد کره کیفرر
ح س مندرج در ماده ،سی برابر آن است.

 .9تبصرههای ماده 19
ت صره -1موارد محرومیت از ح وق اجاماعی همان است که در مجازاتهای ت عری
ذکر دده است.
ت صره -2مجازاتی که حداقل آن منط ق بر یکی از درجات قوق و حداکثر آن منط ق
با درجه باالتر بادد ،از درجه باالتر محسو

میدود.

ت صره  -3در صورت تعدد مجازاتها ،مجازاتهرای دردیدتر و در صرورت عردم
امکان تشخیص مجازات ددیدتر ،مجازات ح س مالک است .همچنین اگر مجازاتی برا
هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطاب ت ندادراه بادرد مجرازات درجره هفرت
محسو

میدود.

ت صره -4م ررات این ماده و ت صرههای آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و
تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای م رر در قوانین جاری ندارد.
ت صره -5ف ط ادیاج و اموالی که در ارتکا
بکارگیری در ارتکا

جررم بره کرار رقاره یرا م صرود از آن

جرم بوده است از دمول این ماده و بند ن

ماده ن 20یرارج و

در مورد آنها برابر ماده ن 215این قانون عمل یواهد دد .در هر مرورد کره حکرم بره
مصادره اموال صادر میدود باید هزینههای ماعارف زندگی محکوم و اقراد تحت تکفرل
او مساثنی دود.
مساثنی کردن هزینههای ماعارف زندگی محکوم ،از مال مرورد مصرادره آن هرم بره
صورت مطلق ،از موارد بسیار عجیب و غیرمناظرهای است که م نن آن را مطرح سرایاه
است .توفیح بیشار آنکه اصوالً مصادره اموال مربوط به اموال نامشروع حاصل از جررم
و یا به وسایل و ابزارهایی که در ارتکا

جرم مورد اسافاده قرار گرقاهاند ،میبادد .اگر
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اموال یاد دده از جرم حاصل دده بادد ،چگونه و با کدام توجیه ق هی و ح وقی ،م نن
به یود اجازه داده است که در یک اقدام انسانی! ،هزینههای ماعارف زنردگی محکروم و
اقراد تحت تکفل او را بدون ذکر مدت معین! از اموال نامشروعی که حکم بره مصرادره
آن دده است اساثناج کند؟
این در حالی است که اساساً ،اساثنا کردن هزینههرای ماعرارف ،در محکومیرتهرای
مالی و جزاهای ن دی است که بناست تمام یا قسمای از اموال قرد ،از وی گرقاره و بره
دولت یا به بدهکاران ح ی ی داده دود .که این مورد ،دایساه اصالح و بازنگری است.
در صورتی که فرورت ،اقاضای الحاق ت صره به یک ماده از قانون را دادراه بادرد،
بودن تردید این ت صره باید ابهامات مان ماده را مرتفع و یا قلمرو آن را محدود سرازد و
در هر حال باید ناظر به اصل ماده بادد؛ در مان ماده  ،19در هریچ درجره ای بره فر ط
اداره نشده است و تنها در درجه یک ،سخن از مصادره مطرح گردیده که قطعاً مافاوت
از ف ط است .اگر در م ام توجیه عملکرد م رنن گفاره درود کره مرراد م رنن از آوردن
ف ط ،میتواند مصادیق جمله ذیل ت صره  3این ماده بادد که م رر میدارد
«همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشراگانه ایرن مراده مطاب رت ندادراه
بادد ،مجازات درجره هفرت محسرو

مریدرود» ،پاسر آن اسرت کره اساسراً فر ط

اقدامیموقت است .که نس ت به اموال به کار گرقاه دده در جرم یا حاصل از آن ،اتخراذ
میدود و در نهایت این اموال ،معدوم ،مسارد یا مصادره مریگرردد و اگرر در مرواردی
م نن از ف ط به اسم مجازات یاد میکند ،قاعدتاً باید از آن به عنوان مصادره تل ی درود
که نیاز به حکم دادگاه دارد.
به هر حال در مان ماده ،سرخنی از فر ط مطررح نشرده اسرت .ترا ت صرره  ،5آن را
تکمیل کند .و احامال اینکه ف ط یاد دده از مصادیق قسمت پایانی ت صرره  3بادرد برا
توفیح ذکر دده ،منافی است و مطرح کردن مجدد مصادره در ادامه ت صره  ،5مؤید این
نظر است.

1

 .1توجهی ،ع دالعلی؛ پیشین،

.39
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حای اگر ف ط را نوعی مجازات و مشمول ت صره  3بدانیم ،سوال این اسرت کره برا
وجود ماده  215قانون مجازات و تکرار بی کرم و کاسرت آن در مراده 148قرانون آیرین
دادرسی کیفری جدید ،چه نیازی به هرح آن در ت صره  5این ماده بوده است؟
درجهبندی هشاگانه کیفر هر چند ریشه در درجهبندی کیفرهای جنرایی و جنحرهای
در م ررات کیفری پیش از ان ال

و نیز بریری کشرورهای برایاری دارد ،ولری درمار

درجه ها تا هشت مورد ،نشان از ناآگاهی قانونگذار از پیامدهای منفی اجررا و قضراوت
دارد که به بریی چالشهای آن در م احث بعدی اداره میدود.

نتیجهگیری
در نظامهای عدالت کیفری معموال کلیه جرایم و مجازاتها از نظر دردت و فرعب
ه هبندی میدوند .در قانون مجازات اسرالمی 1392هرر چنرد چهرار نروع مجرازات-
حدود -قصا

 -دیات و تعزیرات پیش بینی درده اسرت لریکن بره دلیرل ثابرت برودن

مجازاتهای منصو

درعی و ق ردان ایایرار قضرایی در تخفیرب یرا ت ردیل ،امکران

درجهبندی آنها وجود نداداه است لذا قانونگذار در ماده  19تنها مجازاتهای تعزیرری
را به هشت درجه ت سیم نموده است؛ درجهبندی مجازاتها که ابادا در قانون م ارزه برا
قاچاق مسلحه و مهمات  1390صورت گرقاه و سرس در قانون مجازات اسرالمی1392
به دکل مدون پیشبینی دده است یرک حالرت اباکراری اسرت .درجرهبنردی صرحیح
مجازاتها ،ن ش موثری در صدور احکام قضایی عادالنه و ماناسب برا جررایم دادراه و
ایجاد نظم در رویه قضایی را موجب میدود و همچنین حاکمیرت هرچره بیشرار اصرل
قانونی بودن مجازات ،را در پی دارد؛ در ح وق ایران نیز این موفوع مطمع نظرر قرانون
گذار قرار گرقاه است و مجازاتهای تعزیری را در ماده  19به هشت درجه ت سیم دده
است .در واقع م نن با لحاظ اهداف یود در جهت قردی کردن مجازاتها گام بردادراه
یعنی بدن ال تعیین مجازات ماناسب با دخصیت مجرم عمل نمروده و در ایرن راسراا برا
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توجه به بندهای چهارگانرهی مراده  18قرانون مجرازات اسرالمی کیفرهرای تعزیرری را
فابطهمند کرده است.
برجساهترین و محوریترین ویژگی تعزیر ،درجرهبنردی هشراگانه اسرت؛ م رنن در
درجه اول قائل به ح س بیش از بیست و پنج سال دده ولی این نروع کیفرر در قروانین
کیفری ایران به سخای یاقت میدود و عالوه بر آن ح س ابد چون یک کیفر جداگانه با
میزانی مشخص به اندازه عمر محکوم است ،ح س بریش از بیسرت و پرنج سرال تل ری
نمیدود .نایجارا پریشبینری نکرردن حر س ابرد و اعردام در درجره اول موجرب درده
صالحدید قضایی در حالهای از ابهام قرار بگیررد در واقرع م رنن نروعی محاقظرهکراری
قانونی کرده است .که این دیوه ت نین مخالب اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهرا و
رویه معمول کشورها در درجهبندی مجازات ها میبادد؛ اصل قانونی بودن مجازاتهرا
و لزوم تعیین سطح اعلی کیفر در درجه اول ایجا

میکند کره م رنن هماننرد درجرات

هفاگانه ،حداکثر کیفر ح س و جزای ن دی در ماده را صریحاً بیان و معلوم کند.
اسان اط و قهم ما از ادله درعی این است که درارع ،در بیران و عمرل یرود ،اوال در
م ام احصاج حصری موارد حد و تعزیر ن وده است و ثانیا در همهی موارد در صدد بیان
حکم کلی ن وده است؛ بلکه اقوال و اقعال دارع م دس م رین ایرن قرراز مهرم سیاسرت
کیفری در نظام اسالمی بوده که جرایم بر دو دساهاند مهم و غیررمهم .بره جررایم دارای
اهمیت بیشار با فمانت اجرای کیفری معین و قطعی پاس داده میدود و جرایم دارای
اهمیت کمار میتوانند با واکنش کیفری نامعین و غیرقطعی پاس داده ددند .نایجه ایرن
اسادالل این میدود که ،ناگزیر نخواهم بود مجازاتهای معین و احیانا ددیدترین نروع
کیفر نظیر اعدام و ح س ابد را تعزیر محسو

کنیم در حالی که تعزیر کیفر «دون الحد»

و «بمایراه الحکم» اسرت و غیرقابرل صردق برر مجرازات معرین و دردید اسرت .پرس
مجازاتهایی نظیر اعدام و ح س ابد نمیتوانند در زمرره مجرازات تعزیرری درجره اول
قرار بگیرند.

........228تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال نهم ،شماره سی و سوم ،پاییز1395

اصل تعیین قواعد عمومی کیفرها در برابر میزان کیفرها که براساس آن درجرهبنردی
کیفرها برای تعیین نوع میزان مجازاتهای جرایم پیشبینی دده در قانون نیسرت؛ بلکره
برای اعمال قواعد عمومی مجازات ها است .ه رق ت صرره  4مراده  19قرانون مجرازات
اسالمی ،م ررات این ماده و ت صرههای آن تنها جهرت تعیرین درجره مجرازات اسرت و
تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات م ررر در قروانین جراری نردارد .پرس قررار
نیست که مجازاتهای پیشبینی درده در قروانین کیفرری دگرگرون درود بلکره همران
مجازات تعیین میدود .در واقع دادرس در تعیین کیفر برای بزههرای تعزیرری اصرالاا و
ابادائا با درجه بندی نظر ندارد بلکه ابادا میزان کیفر مرتکب را براساس ماده اصلی جررم
مربوهه تعیین و سرس برای اعمال قواعد عمومی مانند تخفیب یا تشدید کیفر یرا تعلیرق
اجرای مجازات به ماده  19رجوع می کند ترا بدانرد جررم ارتکرابی در چره درجره قررار
میگیرد تا نس ت به اعمال یا عدم اعمال قواعد عمومی تصمیم بگیریم .ال اه ایرن قضریه
در همه جرایم صدق نمیکند نس ت به جرایم در قانونگذاریهای آتی با پیشبینی یرود
قانونگذار ،درجهبندی ماده  19برای میزان کیفر نیز به کار میآید مانند قانون حمایرت از
یانواده مصو

 1391/12/1که هرر چنرد زودترر از قرانون مجرازات اسرالمی مصرو

 1392/2/1تصویب دده ولی میزان کیفر را به ماده  119ارجاع داده است.

پیشنهادها
 .1میزان مجازاتهای مندرج در هر درجه با نصب العرین قرراردادن مفراد مراده ،27
مورد بازنگری و اصالح ،قرار گیرد.
 .2در صورت یاقان توجیه درعی و اصرار بر دالق بریش از  74فرربه ،در ردیرب
مجازاتهای مندرج در درجه  ،5شالقهای تعریری بیش از  74فربه گنجانده دود.
 .3حداکثر ح س مندرج در درجه یک ،مشخص و به عنوان نمونه  30و یا  35سرال
تعیین گردد.
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 .4در ایاصا

تدرج مجازاتها به کیفرهای تعزیری وجهری ندادراه و بره دلیرل

وجود آثار درجه بندی مجازاتها؛ میتوان این نوع درجه بندی را به تمام انووا کیفور
اعم از حدود ،قصا

 ،دیات و تعزیرات تعمیم داد.
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فهرست منابع
 .1الهام ،غالم حسین و برهانی محسن ن 1392؛ درآمدی بر ح وق جرزای عمرومی،
جلد دوم ،تهران اناشارات میزان ،چاپ دوم.
 .2توجهی ،ع دالعلی ن 1394؛ آسیبدناسی قانون مجازات اسالمی مصرو

،1392

تهران مرکز مط وعات و اناشارات قوه قضاییه ،چاپ اول.
 .3حاجی ده آبادی ،احمد ن 1389؛ ه هبندی مجازاتها در قانون مجازات اسالمی؛
جایگاه تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده؛ دماره.69
 .4حسینی محمد ن 1388؛ دوگونه کیفر در م ابرل دو دسراه برزه؛ قصرلنامه ح روق
دانشکده ح وق و علوم سیاسی ،دوره  ،39دماره اول.
 .5دمس ناتری ،محمد ابراهیم ن 1392؛ قانون مجرازات اسرالمی در نظرم ح روقی
کنونی ،جلد اول ،تهران اناشارات میران ،چاپ اول.
 .6زراعت ،ع اس ن 1392؛ درح مخاصرر قرانون مجرازات اسرالمی مصرو ،1392
تهران اناشارات ق نوس ،چاپ اول.
 .7زراعت ،ع اس ن 1393؛ درح م سوط قرانون مجرازات اسرالمی مصرو

،1392

جلد اول ،تهران اناشارات جاودانه جنگل ،چاپ اول.
 .8کرامای معز ،هادی ن 1394؛ م انی و کارکردهای درجهبندی مجازاتهای تعزیری
در قانون مجازات اسالمی مصرو

 ،1392پایراننامره کاردناسری اردرد ،ردراه ح روق

کیفری و جرمدناسی ،دانشگاه تهران.
 .9کرامای معز ،هادی؛ میریلیلی ،سید محمود و محمودیران بگاراش ،علرین 1394؛
قرود و قراز ح وق کیفری ایرران مطالعره مروردی درجرهبنردی مجرازاتهرا ،دشرمین
کنفرانس بینالمللی اقاصاد ،مدیریت و علوم مهندسی ،بلژیک ،مرکز بینالمللی ارت اهات
دانشگاهی.

تحلیل انتقادی درجات هشتگانه مجازاتهای تعزیری231.....................................................

 .10محسنی مرتضی ن 1393؛ دوره ح وق جزای عمومی ،جلد اول ،چاپ چهرارم،
تهران اناشارات گنج دانش.
 .11مکارم دیرازی ناصر ن 1383؛ تعزیر و گساره آن ،قم مدرسه امام علی ابن ابری
هالب.
 .12میرزایی احمد ن 1394؛ م انی و مدلهای درجهبندی مجازاتها؛ رساله دکارری،
رداه ح وق کیفری و جرمدناسی ،دانشگاه تهران.

