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چکیده
جرم موضوع مادۀ  736قانون تعزیرات  ، 5361رابطۀ نامشررعع ع ملرم مفراعف مغرر ازرر ا نرا ا رر ر
قانونگذار با تأ ف ا آمو ه های عقهف برای آن مجا ات شالق تعزیری تعززن نلوده ا رر دع مفروان مزبرور
بسزار مبهم ع قابم تغسزر ا ر ع هلزن امر بامث شده ا ر تا مراجع قضایف در این خصرو ،،رعنرد عادرد
نداشت ع در نتزج آراء متفاقض ع متعارض در موضومات مشاب تو ط قضات صادر گردد
نتزجۀ پژعهشِ توصزغف -تحلزلفِ داضر مبارت ا ر ا این در مورد مضراجع ههلبسرتری ن ع مررد
اجفبف ب صورت برهف ) باتوج ب نظررات عقهرف ع رعایرات عارده ،مرفتروان آن را تعزیرر مفصرو ،شررمف
محسوب نلود اما در مورد ایر املال مفاعف مغر دعن نا ع رعابرط نامشررعع ر مزعمرات مسرتلزم ارتبرا ع
تلاس جسلف نزستفد ،نلفتوان آنها را تعزیر مفصو ،شرمف محسوب نلود
واژگان کلیدی :رابطۀ نامشرعع ،ملم مفاعف مغر دعن نا ،مادۀ  736قانون تعزیرات  ،5361جرایم جفسف،
تعزیر مفصو ،شرمف
 5ا تادیار گرعه دقوق دانشکده امهزات ع معارف ا المف دانشگاه دکزم بزعاری
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مقدمه
یکف ا مواردی قانونگذار ایران ب تبعزر ا مفابع عقهف آن را جرمانگراری ررده ا رر ،رعابرط
نامشرعع ع ملم مفاعف مغر دعن نا ر در تراب پرفجم هتعزیررات) قرانون مجرا ات ا رالمف
مصوب  ،5361در عصم هجدهم این قانون ع تحر مفوان جرایم ضرد مغرر ع اخرالق ملرومف ع در
مادۀ  736اینچفزن مقرر داشت ا ر :ههرگاه ن ع مردی بزن آنها ملقۀ عجزر نباشد ،مرتکر

رعابط نامشرعع یا ملم مفاعف مغر ازر ا نا ا قبزم تقبزم یا مضاجع شوند ،ب شالق تا نرود ع نر
ضرب محکوم خواهفد شد ع اگر ملم با مفف ع ا راه باشد عقط ا راه ففده تعزیر مفشود)
مغهوم مجرمان ای در این ماده آعرده شده ا ر مبارت ا ر ا رعابط نامشرعع ع ملم مفاعف
مغر دعن نا ا قبزم تقبزم ع مضاجع ا آنجا قانونگذار تعریغف ا این دع عاژه یعفف «رعابرط
نامشرعع» ع «ملم مفاعف مغر ازر ا نا» ب مزان نزاعرده ع قللررع آن دع را مشرص نکررده ع در
مفابع عقهف نزز عقط مصادیق آن ذ ر شده ا ر مراجع قضایف در برخورد با مرتکبان این دع پدیردۀ
مجرمان  ،رعیۀ عاددی ندارند ع ا تفبا های مصتلف قضات ا این مغاهزم ع هلچفرزن قللررع مراده
مزبور ،بامث صدعر آرای متفاقضف در موضومات مشاب شده ا ر ر ایرن تشرتآر آرای قضرایف بر
هزچ عج قابم قبول نبوده ع در مواردی بامث ایجاد تبعزض قضایف نزز مفگردد
تحریر محم نزاع بدین صورت ا ر برخف محا م معتقدند ر تفهرا املرامف مشرلول مرادۀ
 736مفشوند هلراه با تلاس جسلف بزن مرد ع ن نامحرم همانفد مضاجع  ،معانق  ،تقبزرم ع )
باشد ع ایر رعابط نامشرعع مستلزم این ارتبا عززیکف نباشرد را شرامم نلرفشرود مهرمتررین
ا تدالل این رعیکرد این ا ر مبارات ع اطالقات مذ ور در ماده را باتوج ب مصادیق ذ ر شرده
در ماده هتقبزم ع مضاجع ) باید تحلزم ع تغسزر رد ع چون مصادیق مذ ور در ماده هلگف نزا مفد
ارتبا جسلف هستفد مذا اطالق ماده در این را تا باید تقززد ع تغسرزر گرردد مرذا رعتارهرایف ر
مشتلم بر چفزن ارتباطف نباشفد مشلول ماده نلفگردند
اما در مقابم ،برخف دیگر ا محا م معتقدند جرم موضوع مادۀ  736قرانون تعزیررات ،امرم ا
این ا ر ارتبا ع تلاس جسلف برقرار شده یا نشده باشد ب بزان دیگر ،رعیکررد اخزرر معتقرد
ا ر برای شلول ماده بر ملم عرد ،نزا ی ب ارتبا جسلف نزسر یرا جررم موضروع مراده ،دع
ملم متغاعت ا ر مبارتفد ا « :رعابط نامشرعع» ع «ملرم مفراعف مغرر» ر ایرن دع ملرم برا
یکدیگر عرق دارند در رابطۀ نامشرعع ،هزچگون تلاس عززیکف ع جسلف مزان طرعزن داصم نلرف-
شود همانفد مکاتب یا مکامل یا خلوت ردن ع اختال مزان ن ع مرد اجفبف) ،اما در ملرم مفراعف
مغر ازر ا نا ،با تلاس جسلف بزن مرد ع ن نامحرم جرم تحقق پزدا مف فد ع مصرادیق مرذ ور
در ماده نزز ب مورد اخزر یعفف ملم مفاعف مغر ازر ا نا برمفگردد ن ب رعابط نامشررعع عاضر
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ا ر این اختالف نظر ع دیدگاه مفتواند دقوق ع آ ادیهای اعراد متهم را در معرض تضززع قرار
دهد ع ب برخورد متغاعت ع تبعزضآمزز محا م نسبر ب آنها مفجر گرردد ع بردین جهرر ،اصرال
قانون در این خصو ،ال م ع ضرعری مفباشد
هلچفزن در خصو ،ایفک آیا جرم مذ ور در مادۀ  736جزع تعزیرات مفصو ،شرمف ا ر یرا
خزر ،دیدگاه عاددی عجود ندارد ع هلزن امر در امور شکلف ع آیزن دادر ف نزز ابهامات ع مشکالتف
ها قبزم شلول دکم ا تهالک شالق تعزیری ب ا ای هر رع با داشر) را ایجاد نلوده ا ر
نکتۀ قابم توج در این خصو ،این ا ر در مزفرۀ جررایم جفسرف بایرد بر مرزعم تسرتر ع
پردهپوشف هازر ا نای ب مفف) توج ال م را داشت باشزم زا رر جفرایف برزهپوشرف در دردعد
ا المف بر پایۀ علسغ ع مبانف مقلف محکم ع قدرتلفدی ا توار ا ر ریش در مقم ع شرع دارد
بر پایۀ این زا ر ،شارع مقدس ب دا لان ع مردم توصز نلوده ا ر ا اعشای جرایم مفراعف
مغر در جایف جفبۀ خصوصف دارد ع ب مردلۀ اعشا ا طرف خود عرد نر رزده ا رر بهرهززنرد
این رعیکرد بر اصول ع قوامدی مانفد قامدۀ درء ع توب ا توار ا ر مفتواند پای های اجرایرف آن
را تقویر نلاید شارع مقدس ب هزأت اجتلاع تأ زد رده ا ر ا اعشای این جرایم بهرهززنرد ع
هزچ گون وششف برای اثبات آن ب ار نبرند این امر ا جفب های رأعر ا رالمف در مقابرم اعرراد
مفحرف جامع ا ر با هدف با گشر آنان ب راه در ر اتصاذ شده ا رر هتروجهف ع صربودف،
 )15، ،5333ب بزان دیگر ،با فکاش در مواردی هلچون مبفای جرم انگاری ،نظام دا م بر ادم
اثبات ع برر ف موامم قو مجا ات در این جرایم رعشن مفشود آمو ههای ا رالمف بر رارم
تأ زد عراعان بر قب ذاتف این املرال ع اثبرات مسریعمزر اخالقرف بررای مرتکبران آن ،برر تسرتر ع
پوشزدن این جرایم ع جلوگزری ا اثبات آنها اصرار مفعر د در مجا ات نزز تأ زد اصرلف برر اصرال
مرتکبان ع نادم شدن آنها ر ،با این دال ،اهداعف هلچون با دارندگف ملومف ع خصوصرف ،اجررای
مدامر ع دتف ارضای خاطر بزه دیدگان نزز ا نظر دعر نلانده ا ر هنوبهار)8، ،5363 ،
در هلزن را تا مادۀ  501قانون آیزن دادر ف زغرری  5331مقررر مرفدارد :هانجرام هرگونر
تعقز ع تحقزق در جرائم مفاعف مغر ملفوع ا ر ع پر ش ا هزچ عردی در ایرن خصرو ،مجرا
نزسر ،مگر در مواردی جرم در مرئف ع مفظر مام عاقع شده ع یرا دارای شرا ف یرا بر مفرف یرا
ا مان یاعت باشد در این صورت ،تعقز ع تحقزق عقط در محدعده شکایر ع یا اعضاع ع ادروال
مشهود تو ط مقام قضائف انجام مف شود تبصرۀ یک :در جرائم مفاعف مغرر هرگراه شرا ف عجرود
نداشت باشد ع متهم بدعات قصد اقرار داشت باشد ،قاضف عی را توصز ب پوشاندن جرم ع مردم اقررار
مف فد) این ماده ع ب عیژه تبصرۀ یک آن دقزقات در را رتای هلرزن زا رر تسرتر ع پرردهپوشرف
ا ر هلچفزن ماده  307قانون آیزن دادر ف زغری در این خصو ،بزان مفدارد هبر جررائم
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مفاعف مغر ب طور مستقزم ،در دادگاه صام ر زدگف مفشود تبصره -مفظور ا جرائم مفاعف مغر
در این قانون ،جرائم جفسف ددی ،هلچفزن جرائم رابط نامشرعع تعزیری مانفد تقبزرم ع مضراجع
ا ر ) ر زدگف مستقزم ع بدعن زغرخوا ر در دادگراه در مرورد ایرن جررایم در را رتای هلران
زا تف ا ر اشاره گردید با تابف ا این رعیکرد را هلچفزن مفتروان در تبصررۀ  1مرادۀ 380
قانون عوقامذ ر مشاهده نلود بزان مفدارد :هدر جررایم مفراعف مغرر ،چفانچر دادنامر دراعی
مطامبف باشد اطالع شا ف ا آن درام ا ر ع هلچفزن در جرایم ملز امفزر داخلرف ع خرارجف
شور ،ابالغ دادنام دضوری بوده ع ذینغع مفتواند ا مغاد امم رأی اطالع یاعت ع ا آن ا تفساخ
نلاید)
هلچفزن ا دزث آیزن دادر ف ،این جرایم دارای موقعزر خاصف هستفد توضرز آنکر  ،جررم
رابطۀ نامشرعع ا دسا زر باالیف در محا م قضایف شور برخوردار ا ر یرا ا آن د ت جرایلف
ا ر جهر برر ف ع املال قانون نزا ب شا ف خصوصف نردارد یررا مطرابق مرادۀ  503ق م ا
اصم بر ملومف ع ازرقابم گذشر بودن جرایم ا ر مگر آنک در قانون تصرری شرده باشرد ر در
مورد مادۀ  736قانون تعزیرات تصریحف در مادۀ  501ق م ا در مقام ادصای جرایم قابم گذشر
ا ر عجود ندارد مذا در این جرم ،داد تان مفتواند شصصات ع بدعن آنک شرا ف خصوصرف شرکایر
فد ،شرعع ب تعقز نلاید
مذا نظر ب ایفک جرایم مربو ب رعابرط جفسرف ا جایگراه عیرژهای در قرانون ع دقروق ا رالم
برخوردار ا ر ع ا وی دیگر هلان طرور ر اشراره شرد ،ابهامراتف ا دزرث شرکلف ع مراهوی در
خصو ،این ماده عجود دارد ،ا این رع مطامعۀ آرای دادگاهها ع نقد ع برر ف آنها در این خصرو،
ال م ع ضرعری ا ر ا اینرع ،در مقامۀ داضر باتوج ب اختالف دیردگاههرایف ر برزن محرا م در
خصو ،قللرع ع مصادیق مادۀ  736عجود دارد ،ب دنبرال بزران اشرکاالت ع چرامشهرای مراهوی ع
اجرایف هدر مردلۀ صدعر ع اجرای دکم) در خصو ،املال مادۀ  736قانون تعزیرات  5361هستزم
ع ب آرای قضایف صادر شده در این خصو ،نزز توج اعف را خواهزم داشر ع در عاقرع ،رعف برر
آن ا ر تا نلون آرای قضایف محا م در این خصو ،نزز مورد نقد ع برر ف قرار گزرد
پر ش های مورد برر ف در این پژعهش بسزاری ا ابهامات ا این دع امرر ناشرف مرفشروند
بدین شر هستفد :اعل آنک  ،جرم موضوع مادۀ  736قانون تعزیرات  ،5361مزعمرات مسرتلزم تلراس
جسلف بزن ن ع مرد هسر یا خزر؟ دعم آنک  ،مجا ات مذ ور در این ماده ،تعزیر مفصو ،شررمف
محسوب مف گردد یا خزر؟ عرضزات پژعهش نزز مبارتفد ا ایفک اعالت ،برای تحقق جرم موضوع مرادۀ
 736قانون تعزیرات ،مزعمات تلاس جسلف شر نزسر یرا این مراده دع موضروع متغراعت را جررم-
انگاری رده ا ر ملم مفاعف مغر دعن نا مانفد مضاجع مستلزم تلراس جسرلف هسرر امرا
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رابطۀ نامشرعع مستلزم چفزن ارتباطف نزسر ثانزات ،با توج ب نظرات عقهف ع رعایرات عارده در ایرن
خصو ،،صرعات مضاجع ههلبستری ن ع مرد اجفبف ب صورت برهف ) را مفتروان تعزیرر مفصرو،
شرمف محسوب ع مطابق قوامد ددعد با آنها برخورد نلود اما در مورد ایر مصرادیق املرال مفراعف
مغر دعن نا مانفد تقبزم ع ب طریق اعمف ،رعابط نامشرعع مسرتلزم تلراس جسرلف نزسرتفد را
نلفتوان تعزیر مفصو ،شرمف دانسر لاایفک زاق رعایرات عارده ع مبرارات بزران شرده در آنهرا
همانفد اجتلاع ن ع مرد در رختصواب عادد) ع هلچفرزن اقروال عقهرای مظرام ،مفصررف ا رعابرط
نامشرعع بدعن تلاس جسلف هستفد ع مذا نهادهای ارعاق آمزز مانفد تصغزرف یرا تبردیم یرا تعلزرق
مجا ات ع در مورد آنها املال خواهد شد
مطام مقام داضر در قام دع عصم ارائ خواهفرد شرد در عصرم اعل ،ابهامرات ع چرامشهرای
ماهوی ب عیژه در دزطۀ تعریف ع قللرع مغاهزم مجرمان مذ ور در مادۀ  736قانون تعزیررات 5361
ع در عصم دعم ،ابهامات ع چامشها در مردلۀ صدعر ع اجرای دکم بزان خواهرد شرد ع آرای قضرایف
نزز در هر عصم ع ب مفا بر مبادث مطر شده ،بزان خواهفد شد
فصل اول :ابهامات و چالشهای ماهوی (با رویکرردی بره بر ری یرای ییرایی صرادره ا
محاکم کیفری)
در این عصم ،ب ابهامات ع چامشهای ماهوی موجود در مادۀ  736قرانون تعزیررات  5361خرواهزم
پرداخر این ابهامات نومات در ر ن مادی ع ب عیژه در مورد تعریف ع قللرع مغراهزم موجرود در مرادۀ
 736عجود دارد این ابهام رمفشأ ایرادات ع اشکاالت در مردلۀ صدعر ع اجرای دکم نزز خواهد
شد
مبحث اول :تبیین یلمرو موضوع جرمِ مادۀ  736یانون تعزیرات 1365
یکف ا ار ان تشکزمدهفدۀ هر جرمف ،ر ن مادی ا ر در عاقرع ههرور خرارجف ارادۀ مجرمانر
مرت ک ا ر یکف ا اجزای ر ن مادی ،بحث موضوع جرم ا ر در هفگام برر رف هرر جرمرف،
شفاخر این امر جهر تشصز قللرع جرم ضرعرت دارد در مادۀ  736قانون تعزیرات نزز هلانطور
بزان شد ،ا مغاهزلف ا تغاده شده ا ر ابهام دارند ع ا اینرع ،برر ف تعریف ع قللررع ایرن
مغاهزم مجرمان اجتفابناپذیر ا ر ع بدین جهر در این مبحث عف خرواهزم نلرود ترا موضروع ع
قللرع جرم موضوع مادۀ  736قانون تعزیررات  5361را تبزرزن نلروده ع در ایرن خصرو ،بر آرای
قضایف صادره نزز اشاره خواهزم داشر
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 .1 .1روابط نامشروع غیر ا نا
مغظ ارتبا ب معفای ربط دادن ،بستن چززی را با چزرز دیگرر ،بسرتگف ،پزونرد مرفباشرد هملزرد،
 ) 11 ، ،5366للۀ مشرعع هم بر طبق نظام دقوقف ایران نظام ا المف ا ر ،ب معفای رعا ع
جایز ع مطابق ع مواعق شرع ا ر بفابراین نامشرعع یعفف آنچر مطرابق شررع نباشرد ع شررع آن را
جایز نداند رابطۀ نامشرعع دارای معفای مام ع خا ،ا ر باید بزن آنها تغکزک قائم شد
رابطۀ نامشرعع در معفای مام خود مبارت ا ر ا هر رابط ای شرع ا الم آنرا مجرا ندانرد ع
شامم برقراری هرگون رابط بزن دع انسان ا ر ا محاظ شرمف مفع شده باشد ع مرفتوانرد هرر
نوع رابط را بزن اشصا ،دربرگزرد امبت باید تو ط نصو ،شرمف مشص گردد ب طور مثرال
ارتبا بزن یک شص ایرانف با دعمر متصاصرم جهرر دادن اطالمرات محرمانر  ،جررم جا و رف
محسوب مفشود ع یک ارتبا نامشرعع در مغهوم مام آن محسوب مفشود یرا این ارتبا ا طررف
شرع مفع شده ا ر هلچفزن ارتباطات گوناگون دیگری مانفد ربا ع ارتشاء هم نرومف رابطرۀ مزران
انسانها ر در شرع ا الم مفع شده ا ر ،گرچ طرعزن ب انجام آنهرا رضرایر داشرت باشرفد
برقراری رابطۀ جفسف بزن مردان ع رابطۀ جفسف بزن نان هم نروع دیگرری ا ارتباطرات نامشررعع
هستفد هشریغف خضارتف)51، ،5383 ،
رابطۀ نا مشرعع در معفای خا ،،رابطۀ جفسف ن ع مرد بر خالف قانون ع مستلزم زغر ر بر
دد دخول نر د ع گرن نا ا ر ع خارج ا مغهوم عاژۀ مذ ور ا ر عرقف نلرف فرد ر آن رابطر
مستلر باشد یا ن مانفد مس ع بو زدن این مفوان مام در عق نزسر بلکر در یرر مفراعین خرا،
گغت مفشود شاید ا تلتاع ب مادعن عرج معادل عاژۀ باال رر هجعغرری مفگررعدی، ،5368 ،
 )1058برخف دقوق دانان گغت اند رابطۀ نامشرعع مبارت ا ر ا رابطۀ ازرقانونف ع ازرشررمف ن
ع مردی ا ر بزن آنها ملق عجزر نباشرد مانفرد تقبزرم ع مضراجع هشراملو ادلردی،5380 ،
 )118،هرچفد تعر یف عوق امذ ر نزز مغهوم مامف دارد اما نسبر بر تعریرف قبلرف دارای دامفرۀ
شلول محدعدتری ا ر با توج ب تعریف عوق ،آنچ ا نظر مغهوم املتر ب نظر مفر د این ا ر
بگویزم رابطۀ نامشرعع در معفای خا ،مبارت ا ر ا  :برقراری ارتبا ع مراعده برزن دع جرفس
مصامف خارج ا معزارهای متعارف شرمف ب صور مصتلف ،خواه در قام پزوندهای ماطغف مفجر بر
ارتبا دع تان امم ا ارتبا المف ع نوشتاری ع خواه در ط پزشرعتۀ جسرلف ع جفسرف بردعن
عجود ملقۀ عجزر هعیسف ادلدآباد )10، ،5331 ،ب نظر مفر د تعریف اخزر دقزقتر باشرد
اما باید این قزد را ب آن اضاع نلود رعابط نامشرعع هرگاه بر صرورت جسرلف ع جفسرف باشرد
نباید ب دد مواقع بر د چون در ایفصورت با جرم نای مستوج دد مواجر خرواهزم برود نر برا
جرم تعزیریِ رابطۀ نامشرعع دعن نا موضوع مادۀ  736قانون تعزیرات مصوب 5361
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 .2 .1عمل منافی عفت غیر ا نا
ملم مفاعف مغر ازر ا نا در ترمزفوموژیها ع عاژهنام ها تعریف نشده ا ر ،بلک عقط ملم مفراعف
مغر مورد توج قرار گرعت ا ر اعل ،ملم مادی ا رعی قصد صورت گرعت باشد دعم آن ملم
مربو ب امور جفسف باشد وم ،ملم مذ ور خالف مغر ع اخالق ملومف باشد
جرایم رعابط نامشرعع ع ملم مفاعف مغر ازرر ا نرا در قروانزفف قبرم ا پزررع ی ع بعرد ا آن
تعریف نشده ا ر عقط در خصو ،جرم«ملم مفاعف مغر ازر ا هتک ناموس» رأی عددت رعیر
ب شلاره 5337 /3/30-5583صادره ا هزئر ملومف دیوان مامف شور عجود داشت ا ر5
مادهی  151قانون مجا ات ملومف مصوب ال  5301یکف ا مصادیق رابط نامشررعع را ایرن-
گون بزان رده ا ر « :هرگون ارتبا دع طرع مزان ن ع مرد هلراه با هر نوع تلاس جفسف ب
قصد امتذاذ جفسف دداقم یکف ا طرعزن متأهم باشد »
جرم ملم مفاعف مغر ازر ا نا را مفتوان ایرنگونر تعریرف ررد :هرگونر تلراس جسرلف ع
عززیکف مرد ع ن نامحرم ب قصد امتذاذ جفسف ب جز مواقع مذا برا ایرن تعریرف ،اعالت بایرد تلراس
جسلف عزلا بزن ن عمرد باشد ع ثانزات ارتکاب این ملم چ با مفف ع ا راه ع چ بدعن مفف ع ا رراه
قابم تحقق ا ر
ا آنجایف در مادهی  736قانون تعزیرات ،مقفن هم رعابط نامشرعع ع هم «ملم مفاعف مغرر
ازر ا نا» را آعرده ا ر ،مراد قانونگذار ا ذ رر دع مفروان ،دع معفرای جداگانر ا رر ر ذ ررش
گذشر
در قانون مجا ات ا المف مصوب  5361در مادهی  736هم «رابط ی نامشررعع» ع هرم «ملرم
مفاعف مغر ازر ا نا» آمده ا ر ع اشکامف عجود دارد مقدار مجا ات یکسانف ا ر بررای دع
جرم پزشبزفف شده  33ضرب شالق تعزیری ا ر چرا ملکن ا ر یرک قاضرف ر رزدگف-
ففده ب پرعندهای ،یک رابط ی نامشرعع در دد مکاتب ی ماشرقان بروده ا رر را برا  33ضررب
شالق مجا ات فد ع قاضف دیگر ملم مفاعف مغر ا قبزم مضاجع ع یا تقبزم مزان ن عمرد را برا
ده ضرب شالق مجا ات نلاید این امر هرچفد قانونف ا ر ع هزچ دام ا قضرات مرتکر تصلرف
نشدهاند ،اما این اختالف رعی ب هچ عج قابم قبول نزسر

« 5مفظور ا ملم مفاعف مغر ازر ا هتک ناموس مذ ور در مادهی  108قانون مجا ات ملومف این ا ر با مجفرف
ملزها املال مفاعف مغر ازر ا مواقع انجام شدهباشد ع اال ارتکاب مواقع ب مفف با ن عدختر بردعن رابطر ی عجزرر
هامم ا قبم ع دبر) هتک ناموس بوده ع مشلول عرا ا اعل بفد امف مادهی  106قانون مجا ات ملومف خواهد بود »
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 .3 .1یابلیت تحقق اکراه در صوص رابطۀ نامشروع
در ذیم مادۀ  736قانون تعزیرات ،موضوع ا راه مطر شده ا ر آیا ا راه ،در جرم رابط ی نامشرعع
قابم تصور ا ر؟ برخف نویسفدگان در خصو ،پا خ ب این پر ش چفزن بزان داشت انرد :بر نظرر
مفر د ا آن جایف رابطۀ نامشرعع ،دعطرع ا ر ع تا مانف دع طرف راضف ب ایجاد رابط ا
طریق مکامل  ،مکاتب  ،ع رد ع بدل ردن مکس ع ازره نباشفد ،جررم رابطرۀ نامشررعع تحقرق پزردا
نلف فد اگر ادزانات اجبار ع ا راهف ا یک طرف باشد ،جرم مفوان مجرمانر ی دیگرر هلانفرد ایجراد
مزادلر ع ازره پزدا مف فد ع ب طور لف ا ماهزر جررم رابطر ی نامشررعع جردا مرفگرردد در
خصو ،ملم مفاعف م غر ازر ا نا ،ا راه ع اجبار قابم تصور ا ر ا راه ففده با توج بر مغراد
مواد  11ع  736قانون تعزیرات ب مجا ات مقرر قانونف محکوم مفگردد مذا ذیم مادهی  736صررعات
ناهر ب ملم مفاعف مغر ازر ا نا ا ر ع شرامم رابطر ی نامشررعع نلرفشرود چررا ر رابطر ی
نامشرعع ا راهپذیر نزسر هقد ف ع پور رین )563، ،5381 ،ب نظرر مرفر رد ر ایرن رعیکررد
صحز نباشد یرا در ر ا ر بحث ا راه نومات در خصو ،ملم مفراعف مغرر دعن نرا محقرق
مف گردد اما امکان تحقق آن در خصو ،رعابط نامشرعع هرم عجرود دارد مرثالت چفانچر عرردی بر
ا تفاد تصویر مکشوف ع شصصف ا دختری دارد اع را مجبور بر خلروت رردن هبردعن ارتبرا
جسلف) نلاید در ایفجا هزچ مفعف برای محکوم ردن عرد مرتک ب ارتبا نامشرعع ا رعی ا رراه
عجود ندارد در نتزج  ،ب نظر مف ر د ا راه قابلزر تحقق در هر دع مصرداق مرذ ور در مراده را
دارد
 .4 .1بررسی فقهی یلمرو مفاهیم مجرمانۀ مذکور در مادۀ  736یانون تعزیرات 1365
یکف ا مبادث مهلف در خصو ،قللرع جرم موضوع مادۀ مورد اشاره مطر مرفگرردد برر رف
این امر ا دزث عقهف ا ر نگارنده با تتبع عقهف در ایرن خصرو ،انجرام داده بر ایرن نتزجر
ر زده ا ر آنچ موضوع رعایات بوده ع در الم عقها نزز مفعکس شده ا ر بحث ملرم مفراعف
مغر دعن نا ها تلتامات مادعن عرج) ا ر 5در عاقع ،مقدمۀ مستقزم جرم نا محسوب مفشود

 5مفوان بابف در تاب ع ائم امشزع در این خصو ،عجود دارد مبارت ا ر ا  :بَراب تححرررِیمِ خحلَروَۀِ امرلجرمِ بِرامَلَرَأحۀِ
امَأحجرفحبِزَّۀِ تححررَ مِحَافٍ عَادِدٍ أحعر عِف بَزررٍ عَادِدٍ مفوان باب خود ب تفهایف ع عضو امم بزانگر این امرر ا رر ر موضروع
رعایات ،املال مفاعف مغر دعن نا ا ر با ارتبا جسلف بزن ن ع مرد اجفبف هلراه ا رر ع در عاقرع ،مقدمرۀ نرا
محسوب مفشوند اما رعابط نامشرعع مستلزم تلاس بدنف نزستفد مانفد قدم دن در پارک یا چر رردن در عضرای
مجا ی ،مقدمۀ قریبۀ جرم نا محسوب نلفشوند علذا موضوع رعایات عارده نزستفد ع تعزیرر آنهرا ا براب دیگرری ا رر
برای نلون ب دع رعایر عارده در این خصو ،اشاره مف فزم:
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اما ایر املال نامشرعع مانفد قدم دن در پارک یرا چرر رردن در عضراهای مجرا ی ع موضروع
رعایات ع الم عقها نبوده ا ر ع ب هلزن جهر ا ر تعززن مجا ات یکسران بررای آنهرا در یرک
در آنها نزرا بر
مادۀ قانونف ب هزچ عج مفطقف نزسر در خصو ،مجا ات ا تلتامات محرم
امصاق ع تلاس بدنف ن ع مرد اجفبف ب یکدیگر ا ر ع در عاقع مقدمۀ نا بوده اما دخومف در دبر یا
قبم نشده ا ر ،نظر عاددی عجود ندارد برخف عقها مانفد شزخ طو ف در تراب خرالف ،مجرا ات
چفزن شصصف را ب ا تفاد برخف رعایات ،صد تا یان هملزهلا مائ جلده) دانست انرد ع برخرف دیگرر
مانفد صاد جواهر ع ثزری ا عقها مززان آن را ب ا تفاد برخف رعایرات ،نرود ع نر تا یانر همائر
وطات اال وطا) دانست اند ع دتف ادمای اجلاع نزز برر آن شرده ا رر ع دضررت امرام خلزفرف در
تحریرامو زل مززان این تعزیر را ب رأی ع نظر دا م دانست ا ر ع مقردار معزفرف بررای آن قائرم
نزسر هالتحدید عف امتعزیر بم هو مفو بفظر امحا م ملف االشب ) هعاضم مفکرانف)17، ،5385 ،
یکف ا نظرات عقهف مطر شده در این خصو ،ب نظر نگارنده بسزار جام ع دقزق ر رزد،
نظر مردوم آیر اهلل عاضم مفکرانف ا ر رعیکرد اتصاذ شده در این مقام تا ددعدی با اقتباس ا
این عتوا بوده ا ر در ادام ب بزان نظر ایشان مفپردا یم مردوم آیرر اهلل عاضرم مفکرانرف بعرد ا
بحث مغصلف در خصو ،رعایات عارده در این بحث مف فد در نهایرر نتزجر ای مرفگزررد ر
جام ع تا ددی بدیع محسوب مفشود ایشان چفزن بزان مفدارند :آیا مرراد ا اجتلراع ن ع مررد
یر یک محاف دامر مریان ع برهفگف ا ر ع یا مطلق اجتلاعشان اعف ا ر؟ ب قریفۀ رعایاتف ر
این اجتلاع را مقزد ب تجرد رده ،مفتوان گغر در عرع مورد بحث نزز اجتلاع ن ع مرد ب قزد
تجرد ا ر مذا انسان مفتواند ا رعایات 5ا تغاده فد با این هل شدتف بر آن دد نا برار شرده
ا ر ههرچفد ما رعایات صد تا یان را نهذیرعتزم) عمف ا این مدد مفتوانزم مرورد رعایرات را شرف
فزم در چ مواردی چفزن دکم شدیدی جاری ا ر ع گرنر صررف اجتلراع ن ع مرردی ر

محَلَّد برنُ یَعرقُوبَ مَنَ مَلِفٍّ مَنَ أحبِز ِ عَ مَنَ محَلَّدِ برنِ یَحرزَى مَنَ أحدرلَدَ برنِ محَلَّدٍ مَنِ ابرنِ أحبِف ملَزررٍ مَنَ دَلَّادٍ مَرنِ امَحَلحبِرف
مَنَ أحبِف مَبردِ املل ِ ع قحالح :دَدُّ امَجَلَدِ أحنَ یوجَدَا عِف مِحَافٍ عَادِدٍ
محَلَّد برنُ مَلِف برنِ امَحسَزرنِ بِإِ رفحادِهِ مَنَ دَلَّادٍ مَنَ دَرِیزٍ مَنَ أحبِف مَبردِ املل ِ ع أحنل مَلِزّات ع عَجَدَ رَجلترا مَرعَ امرررحأحۀٍ عِرف مِحَرافٍ-
عحضحرحبَ ُمل عَادِدٍ مِفَهلَا مِائحۀح َور ٍ احزررح َور ٍ هماملى ،درآ ،محلد بن دسن ،ع ائم امشزعۀ 30 ،جلد ،می سر آل امبزرر
ملزهم امسالم ،قم  -ایران ،اعل 5103 ،ه ق ،جلد  ،311، ،10ددیث شلارۀ )11633 /11635
 5مانفد رعایتف ا دضرت ملف ع نقم شده ا ر در آن چفزن آمده ا ر :عَ مَنَ مَلِف برنِ إِبررحاهِزمَ مَنَ أحبِز ِ مَنِ ابررنِ
مَحربوبٍ مَنَ أحبِف أحیُّوبَ مَنَ أحبِف مبَزردَۀح مَنَ أحبِف جَعرغحرٍ ع قحالح :حرانح مَلِرفع ع إِذحا عَجَردَ رَجلحرزرنِ عِرف مِحَرافٍ عَادِردٍ مجَررلدَیرنِ-
جَلحدَهلَا دَدَّ امزلانِف مِائحۀح جَلَدَۀٍ ُمل عَادِدٍ مِفَهلَا -عَ حذحمِکَ امَلَرَأحتحانِ إِذحا عجِدَتحا عِرف مِحَرافٍ عَادِردٍ مجَررلدَتحزرنِ -جَلحردَهلَا ُرمل
عَادِدَۀٍ مِفَهلَا مِائحۀح جَلَدَۀٍ ههلان ،ددیث شلارۀ )31181
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چفزن ددی نلفشود هعاضم مفکرانف،

مریان نزستفد ع امالت پوشزده هستفد یر یک محاف ،موج
مفبع پزشزن)75، ،
ایشان در ادام در مورد تعلزم این دکم ب تقبزم ع معانق چفرزن بزران مرفدارنرد :در رعایرات
عارده عقط در مورد اجتلاع دع نغر هدع مرد ،دع ن یا مرد ع نف) یر محاف عادد بود ع در هزچ یرک
ا ادادیث صفف ا تقبزم ع معانق نبود مزکن عقها در للاتشران بر تقبزرم ع معانقر نزرز اشراره
ردهاند ع دتف صاد جواهر مفگوید :ع نحو ذمک ملا هو ا تلتاع بلا دعن امغرج مذا عقها مسرأم
را تعلزم دادهاند شامم تقبزم ،مضاجع  ،معانق ع ازر آن ا ا تلتامات مادعن عرج شده ا ر
بفابر مصتار ما ،صرف اجتلاع ن ع مرد اعف نزسر بلک مریان ع برهف بودن موضرومزر دارد ع
مذا نلفتوانزم امغای خصوصزر فزم یرا اینگون تجلع اگر امارۀ مرعف بر نا نباشد ،مقدم قری -
اموقوع نا خواهد بود یعفف این آخرین مردل ا ر ع اگر نایف بصواهد محقق شرود معلروالت ا ایرن
راه محقق مفشود مذا اگر شارع بر آخرین مقدمۀ نا ،دکلف را مترت رد ،آیا مرفتروانزم دکرم را
تعلزم داده ع آن را شامم تلامف ا تلتامات ازر نایف بدانزم؟ در این مورد رعایتف بر تعلزم نرداریم
ع امکان امغای خصوصزر نزز نزسر مذا اگر بصواهزم تلام ا تلتاعهای ازر نایف را ب مفوان موضوع
رعایات محم بحث قرار دهزم ،نسبر ب مضاجع رعایر داریم ع در ازرر آن بایرد بر طریقرف دیگرر
دکم فزم ههلان)71، ،
هلان طور مالدظ شد ،ایشان موضوع رعایرات عارده را صررعات مضراجع آن هرم بر صرورت
برهف  ،مفدانفد ع ایر ا تلتامات مادعن عرج مانفد تقبزرم ع معانقر ع را مشرلول دکرم رعایرات
عارده نلفدانفد ع ا اینرع ،مفتوان لزر ع زغزر تعزیر آن را ب دا م عاگذار نلود نگارنده داضر
نزز این رعیکرد را پذیرعت ا ر ع درنتزج معتقد ا ر تفها مصرداق مضراجع  ،موضروع رعایرات
بوده ع تعزیر مفصو ،شرمف محسوب مفگردد ع ایر ا تلتامات مرادعن عررج ع بر طریرق اعمرف،
رعابط نامشرعمف مستلزم تلاس جسلف نزستفد تعزیر مفصو ،شررمف محسروب نلرفشروند ع
بفابراین تبدیم یا تصغزف یا تعلزق مجا ات شامم آنها نزز مفگردد ع طبق دکرم "امتعزیرر بلرا یرراه
امحا م" ،ضرعرتف ندارد صرعات مجا ات شالق برای آنها تعززن ع اجرا گردد 5اتصاذ این دیدگاه برا
 5برخف ا عقها ،تعزیر را مفحصر ب تا یان مف دانفد ع برخف دیگر چفرزن نظرری ندارنرد بررای نلونر  ،یکرف ا مراجرع
معاصر در پا خ ب این یال در شرع مقدس چ نومف ا تعزیر هشالق دربس ع ) تعزیرر معلرول متعرارف ع اامر
بوده ا ر؟ ب مبارت دیگر مطابق وابق تاریصف پزغلبر ا رم ع ائل اطهار اامبات چ نوع تعزیرری را املرال مرف ردنرد؟
چفزن پا خ دادهاند تعزیر اری ا ر طرف را آ رده فد ع اع را متفب ا د ع ال م نزسرر شرکم خاصرف داشرت
باشد هرک ا تغتائات آیر اهلل مو وی اردبزلف ،انتشارات نجات ،قم ،چاپ اعل5366 ،ش ،ج )313، ،5رعیکرد اخزر برا
موا ین مجا اتهای تعزیری ا گارتر ا ر بزان دیدگاه یکف ا محققان در این خصرو ،خرامف ا مطرف نزسرر ایشران
معتقدند "ضرعرتف ندارد تا یان را اصم قللداد فزم ع آنگاه در صدد توجز آن برآیزم عقتف شرع ب دکرم هامتعزیرر
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تغسزر مضزق نصو ،جزایف ع ا تغا ب قدرمتزقن ا ادم در امور جزایف ع هلچفزن زا ر جفرایف
ا الم در مورد املال مفاعف مغر ا گارتر ا رر توضرز آنکر  ،ا مجلروع ادمرۀ نراهر برر ادکرام
انحراعات جفسف ب خوبف ا تغاده مفگردد آمو ههای ا المف ب برف بفرد ع براریهرای جفسرف
دساس ا ر اما در جایف این خطاها صرع تا جفبرۀ درق املهرف دارنرد ،برر اثبرات قضرایف آنهرا ع
رعیارعیف زغری با این انحراعات تأ زد نلف فد این ب معفای آن ا ر برای مبار ه با انحراعرات
جفسف مغایر با اخالق ،نلف توان ب عا فش زغری گسترده رعی آعرد اعزعن برر ایرن ،اصرم قرآنرفِ
هدرمر تجسس) هرگون تالش را برای شف انحراعات اخالقف پفهانف ،ب عیژه آنگاه پای ا رراه،
اجبار ع عادار اختن دیگران ب جرایم جفسف در مزان نباشد مفع مف فد ا ایرن رعیکررد ا رتغاده
مفشود آمو ههای ا المف با نومف تقسزم بفدی ملومف – خصوصف ا گار ا ر بر ایرن معفرا
نحوۀ برخورد ع مواجه با رعتاری در هر یک ا این دع مرص صورت مفگزرد متغراعت ا رر
رعتارهایف در دو ۀ ملومف ع آشکار انجام مفگزرد با مغر ملومف یا مصام جامع ارتبرا پزردا
ع معقول جامع ع دعمر خواهد بود بررمکس
مف فد ع در نتزج مشلول نظارت ع عا فش متفا
در مورد رعتارهای عاقع در دو ۀ خصوصف ،اصم بر این ا ر مشلول مداخلرۀ دا لزرر نزسرر
هنوبهار ) 118، ،5383 ،هلچفزن در جررایم جفسرف مسرتوج تعزیرر هلچرون جررایم جفسرف
مستوج دد ،پرهزز ا تجسس ع تالش برای مدم اثبات جرم مطلوب ا ر پذیرش مذر بزهکراران
ع مدم اجرای زغر در صورت عجود شبه نزز باید امالت مورد توج قرار گزرد ههلان ،صر  103ع
)150
در مقابم دیدگاه عروق ،برخرف نویسرفدگان براتوجر بر مفصر هرای متعردد معصرومزن هع) ع
ناهلگونف تعززن مززان مجا ات با علسغ اصلف تشریع زغرهای تعزیری مانفد اصال  ،تأدی ع مفع
بزهکار ،تعززن این مجا اتها را ا جفس ادکام قضایف دانست اند این ب معفای آن ا رر ر مزرزان
مجا ا ت تعززن شده در تعزیرات مفصو ،شرمف ا ادکام تغززر نابردار در شرع نزسر ا نتایج ایرن
برداشر آن ا ر اینگون تعزیرات با تعزیرات ازرمفصو ،تغراعت مراهوی نداشرت ع شفا رایف
نهادهای جدید جزایف مانفد تعلزق ،تعویق مجا ات ع مرعر مان تعقز ع مرعر مان صدعر دکرم در
آنها بالمانع ا ر هرمضانف ع نوبهار )511، ،5336 ،عقها یکف ا مصادیقف را بر مفروان تعزیرر
مفصو ،شرمف بزان داشت اند ،تلتعات جفسف بردعن آمزرزش ا رر ر  33ضررب تا یانر بررای
بلا یراه االمام) در عاقع ،تعززن نوع ع مززان مجا اتها را ب مقالنزر جلعف عاگذار نلوده ،ب ما اجا ه داده ا ر تا هلهرای
هلۀ پزشرعتها ع تکامم اندیشۀ بشری ،مجا اتهای ارآمد ع در مزن دال انسانف را عضع فزم ب هلزن ترتز  ،ا رتغاده
ا نهادهایف چون تعلزق مجا ات ع آ ادی مشرع بالمانع خواهد برود"هرک نوبهرار ،ردرزم ،اهرداف مجا اتهرا در جررایم
جفسف هچشم اندا ی ا المف) ،پژعهشگاه ملوم ع عرهفگ ا المف ،چاپ اعل ،مستان )138 ، ،5383
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ن ع مرد در یک بسرتر خوابزردهانرد 33 ،ضررب شرالق
مرتکبان آن معزن شده ا ر یا موردی
تعززن نلودهاند ههلان ،ص  573ع  )571دال این پر ش مطر مرفگرردد ر ایرن مجرا اتهرا
توقزغف ع ازرقابم تغززر هستفد یا خزر؟
برخف محققان در پا خ ب این پر ش چفزن بزان مفدارنرد ر "دکرم دکرومتف ع تردبزری
دانستن مززان مجا ات در تعزیرات مفصو ،ادتلال بعزدی ب نظر نلفر د بفابراین بعزرد نزسرر
رعایاتف مقدار مجا ات در تعزیرات را معزن نلوده ا ر ا جفس ادکرام دکرومتف باشرد ر برا
تغززر مان ع مکان قابم تغززر ا ر" ههلان )578، ،ب بزان دیگر" ،ب دکم امتعزیر بلادعن امحد
نظام دا م بر تعزیرات را باید مفعطفتر ع مالیمتر ا قوامد دا م بر ددعد پف ریزی رد با آنک در
نصو ،،مززان مجا ات برخف جرایم مستوج تعزیر تعززن شده ا ر ،امترزام بر مزرزان مقردر در
نصو ،ضرعرت ندارد اگر مصلحر ایجاب فد مفتوان زغری دیگرر را عضرع ررد توضرز آنکر ،
برخف عقها معتقدند در این موارد باید ا نوع ع مززان مجا اتف در ن ذ ر شده ا ر تبعزرر
رد ،دال آنک با توج ب تغاعتهای دد ع تعزیر هرگاه ثابر شود ذ ر مجرا اتف در رعایرات ا براب
تعزیر ا ر ب دکم ملوم هامتعزیر بلا یراه االمام) مفتوان مجا اتف متغاعت با آنچ در رعایرات ذ رر
شده تعززن رد بر این پای  ،گویف هرگاه معصوم ع دربارۀ مجا ات تعزیری ،زغر خاصرف را تعزرزن
مف فد دکم ایشان ب مفزمۀ قضاعت عی دربارۀ هلان موضوع ع ب اصطال  ،قضز عف عاقعر ا رر
پزرعی ا دکم مذ ور در رعایر امزامف نزسر چون این دکم ،قانون هلزشرگف ال م االتبراع نزسرر
بلک قضاعت معصوم ع در خصو ،هلان موضوع یرا موضرومات مشراب در هررف مرانف مصصرو،
ا ر در عاقع عصم ملزز تعزیر ا دد ،در هر دال ،مدم تعزرزن مجرا ات آن ا رر ا ایرن رع ،درد
ا هاهر تقسرزم بفردی برخرف عقهرای معاصرر همردروم
قللداد ردن تعزیرات مفصو ،آنگون
محقق خویف) برمفآید ،در ر ب نظر نلفر د"ه نوبهار)110 ، ،5383 ،
بر عرض قانون گذار اصرار داشر این نهاد را در هر صورت ب قانون جزایف راه دهد مفبایسر
ب دکم اصم قانونف بودن جرایم ترجلان قامدۀ قب مقاب بالبزان ا ر این مغهروم ع ادکرام آن
را رعشن مف اخر رمایر اصم شغاعزر در قانوننویسف ا اصول بفزادین ا ر عقزهان نزز پزو ت
دکم اجلال ن را با عقدان ن  ،یکف دانست اند این ب معفرای آن ا رر ر قرانون ازرشرغاف ع
مبهم ،اصوالت قانون نزسر هرمضانف ع نوبهار)568 ،5336 ،
دیدگاه مورد اشاره باعجود داشتن ع انر مللف ،مرورد پرذیرش نگارنردۀ داضرر نزسرر یررا ا
یکسو ،دمزم قانع ففدهای برای پذیرعتن این امر تلامف رعایرات عارده در ایرن خصرو ،ا نروع
ادکام قضایف بودهاند عجود نردارد ع ا روی دیگرر" ،در دیردگاه شرزعزان ،هلرۀ اقروال ع اععرال ع
تقریرات پزامبر  ،ع امامان معصوم ع در مرۀ فر ا ر ع دجر شرمف ا ر فر پس ا قررآن
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ریم یکف ا مهلترین مفابع ا تفبا ادکام شرمف ا ر ا مف ع ابدی بودن ع هلچفزن لف برودن
این خطابها را مفتوان ا خصزص ها ع عیژگزهای این د ت ا رعایرات دانسرر طبرق ایرن رعیکررد،
تعززن مززان مجا ات در تعزیرات مفصو ،نزز مانفد تشرریع تعرداد ر عرات نلرا  ،تروقزغف بروده ع
دکلف عقهف ع ابدی محسوب خواهد شرد"ههلران )571 ،هلچفرزن ،پرذیرعتن دیردگاه مزبرور برا
زا ر جفایف قانونگذار در قانون مجا ات ا المف  5331ع ب طرور خرا ،در تبصررۀ  1مرادۀ
 551ق م ا  5اتصاذ شده ا ر ا گاری ندارد ع ب بزان دیگر ،پذیرعتن آن برا رعیکررد قرانونگرذار ع
هلچفزن نظر مشهور عقها مفاعات دارد
مبحث دوم :سیاست جناییِ ییاییِ متهافت در صوص اعمال مادۀ  736یانون تعزیررات
1365
هلانطور پزشتر اشاره شد ،ابهامات موجود در خصو ،تعریف عاژگان هرابطۀ نامشرعع) ع هملرم
مفاعف مغر ازر ا نا) ،موضوع مادۀ  736قانون تعزیرات  ،5361ع هلچفزن اختالف نظرهرایف ر
در خصو ،تعزیر مفصو ،شرمف بودن یا نبودن شالق موضوع ماده عجود دارد ،بامث شده ا ر ترا
زا ر جفایف قضایف در خصو ،این موضوع بسزار متشتر باشد بر صرورتف ر گراهف در یرک
موضوع مشاب  ،دادگاهف عرد متهم را تبرئ ع دادگاهف دیگر اع را محکوم مف فد در ادام ب برخرف
ا آرای قضایف صادره در این خصو ،اشاره مفنلایزم تا عجروه ایرن اخرتالف ع نترایج متغراعت آن
رعشن گردد
در برخف آرای صادره ،دادگاهها ارتباطرات نامشررعع ازرجسرلف را مشرلول مرادۀ  736قرانون
تعزیرات نلفدانفد ع در عاقع ،باتوج ب مصادیق مذ ور در ماده هتقبزرم ع مضراجع ) ،مرواردی ر
مستلزم تلاس جسلف بزن ن ع مرد نزستفد را مشلول ماده مزبور نلفدانفد برای نلون در یکف ا
آرای صادره 1دادگاه صرف برقراری تلاس تلغفف ع ار ال پزامک مزان ن ع مرد اجفبف را عفنغسر
 5ماده  -551در جرائم تعزیری درج شش ،هغر ع هشر چفانچ مرتک توب نلاید ع ندامر ع اصال اع بررای قاضرف
محر شود ،مجا ات اقط مفشود در ایر جرائم موج تعزیر دادگاه مفتواند مقرررات راجرع بر تصغزرف مجرا ات را
املال نلاید
تبصره  -1اطالق مقررات این ماده ع هلچفزن بفدهب) مادهه )6ع بفدهایهامف)عهب) مرادهه )8ع مرواده ،)16ه ،)33ه،)10
ه ،)11ه ،)17ه ،)33ه )31ع ه )501این قانون شامم تعزیرات مفصو ،شرمف نلفشود
 1شلارۀ رأی نهایف 3503360113500335 :تاریخ رأی نهایف  5335/6/11شعبۀ  35دادگاه تجدیردنظر تهرران ذ رر
این مطل ال م ا ر تلامف آرای مورد ا تغاده در این مقام  ،ا امانۀ آراء ع رعی های قضایف پژعهشگاه قوه قضرایز
تهز گردیده ا ر ع تلامف دقوق مادی ع معفوی آن متعلق ب پژعهشرگاه قروه قضرایز مرفباشرد در ضرلن بر دمزرم
جلوگزری ا اطامۀ الم ،عقط ا تدالل ع هستۀ اصلف رأی ذ ر شده ا ر
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ا مصادیق ارتبا ازر شرمف موضوع ماده  736قانون مجا ات ا المف تلقف نکرده ا ر ع دکرم برر
برائر داده ا ر این دکم مزفات در مردلۀ تجدیدنظر تأیزد ع ا توار شده ا ر
در یکف دیگر ا آرای صادره ،دادگاه تجدیدنظر با این ا تدالل با یکدیگر صحبر ردن ع در
ماشزن نشستن رابط نامشرعع محسوب نلفشود ،دکم برائر صادره ا دادگاه بدعی را تأیزد نلروده
ا ر5
در هل زن را تا ع در رأی دیگری ،دادگاه بدعی با ا تلداد ا نظریۀ مشورتف ادارۀ دقروقف قروۀ
قضائز ع با این ا تدالل صرف مکامل تلغفف ع قدم دن در پارک یا خزابان ع یا تفها بودن ن ع
مردی در یک جا امم ا داخم مفزل یرا ع رزل نقلزر برودن ا مصرادیق رابطر نامشررعع موضروع
ماده 736قانون مجا ات ا المف محسوب نلفشود ،رأی بر برائر داده ا ر ر ایرن رأی در شرعبۀ
 51دادگاه تجدیدنظر ا تان تهران مزفات تأیزد شده ا ر1
هلانطور مالدظ گردید در آرای مرورد اشراره ،دادگراههرا بررای شرلول مرادۀ  736قرانون
تعزیرات بر رعتار متهلزن ،مزعم عجود رابطۀ عززیکف ع جسلف را هچ ب طور صری ع چر بر طرور
ضلفف) شر دانست اند ع رعتارهایف مانفد صرف ارتبا تلغفف یا قدم دن در پارک را برای شرلول
مادۀ مزبور اعف ندانست اند این رعیکرد صحز ب نظر نلفر د یرا چفانک اشاره شد جرم موضوع
مادۀ  736قانون تعزیرات دع ملم متغاعت ا ر صرعات در رعابط نامشرعع ،ارتبرا جسرلف شرر
نزسر اما در مورد آمززشهای جفسف لتر ا نا این ارتبا مزعمات عجود دارد ع هر دع موضروع نزرز
مشلول ماده هستفد
در مقابم رعیۀ عوق ،برخف ا محا م زغری ارتباطات نامشرعع جسلف ع ازرجسرلف ،هرر دع را
مشلول مادۀ  736قانون تعزیرات مفدانفد ع بر هلزن مبفا مبادرت ب صدعر دکم مف ففد
برای نلون در یکف ا آرای صادره در این خصو ،،دادگاه بردعی برا توجر بر اقراریر صرری ع
مقرعن ب عاقع متهلان پزرامون ارتبا دع تف با یکدیگر ع مراعده ع معاشرت ازرشررمف مفجرر بر
دضور در پارک ع ایر قرائن موجود ع مفدرج در پرعنده بزهکاری آنان را محر ع مسلم دانست ع ب
ا تفاد مواد  736برای آنها مجا ات تعززن رده ا رر ر رأی صرادره مزفرات در شرعب  11دادگراه
تجدیدنظر ا تان تهران تأیزد شده ا ر3
در هلزن را تا ،در یکف ا آرای صادره ،دادگاه بدعی برا مفایرر بر پریفرر نامر هرای ار رامف
طرعزن همتهلان) ا طریق عزس بوک ع ایفترنر در اعراق پرعنده ع توجهات ب اقاریر ضرلفف متهلران
 5شلارۀ رأی نهایف 9109970222301061 :تاریخ رأی نهایف5335/8/5 :
 1شلارۀ رأی نهایف 9109970221401516 :تاریخ رأی نهایف5335/55/13 :
 3شلارۀ رأی نهایف 3103360111100053 :تاریخ رأی نهایف5331/5/16 :
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مبفف بر این ابتدا در شور تر ز با هم آشفا شرده انرد ع پرس ا آن ا طریرق ار رال نامر هرای
امکترعنزکف پریفر آنها ضلزل پرعنده ا ر با هم در ارتبا بودند ،بزه انتسرابف بر متهلران را
محر ع ثابر تشصز [ع] مستفدات ب ماده  736ا قانون مجا ات ا المف دکرم برر محکومزرر هرر
یک ا متهلان ب تحلم پفجاه ضرب شالق تعزیری صادر ع امالم نلوده ا ر دادگاه تجدیردنظر
نزز این رأی را تأیزد ع صرعات مجا ات مقرره برای خانم را با ا تفاد ب ماده  11قانون مجا ات ا المف
ب مدت دع ال تعلزق نلوده ا ر5
آرای قضایف اخزرامذ ر نزز ا این دزث مزعمات ارتبا جسلف را شر تحقق ماده ندانست انرد
مورد تأیزد ا ر اما هزچ اشارهای ب تغکزک املال مزبور در مادۀ  736قانون تعزیرات نفلرودهانرد ع
در عاقع آرای عوق ا ا تدالل محکم ع قانع ففدهای برخوردار نزستفد بر بزران دیگرر ،محرا م یرا
ارتبا جسلف را شر دانست ع یا ندانست اند ع ا تدالمف مبفف بر نظرشان ارائ ندادهانرد در درامف
نتایج آرای صادره بسزار متغاعت همحکومزر ع برائر) ا ر
مبحث سوم :تحلیل مجا ات شالق تعزیری مذکور در مادۀ  736یانون تعزیررات ا ییرث
منصوص شرعی
یکف ا ابهامات ع ایراداتف ا دزث ماهوی در خصو ،ماده  736مزبور عجود دارد این ا رر ر
آیا شالق تعزیری موجود در این ماده ا نوع تعزیرات مفصو ،شرمف ا ر ب تعبزر مشهور عقها،
امحد هستفد ع تابع مقررات ددعد 1هملفومزر تصغزف یا تعلزق یا تبردیم مجرا ات جرز در مروارد
بسزار محدعد) یا ایفک ا نوع تعزیرات ب اصطال دکومتف یا لطانز هستفد مشلول مقرررات
مادۀ 58ق م ا قرار مفگزرند ع قابم تصغزف یا تبدیم یا تعلزق ع هستفد این ابهرام مراهوی بامرث
برع اشکاالتف در مزف آیزن دادر ف نزز شده ا ر ب آن اشراره خرواهزم نلرود در ادامر بر
برر ف این مطل خواهزم پرداخر آیا تعزیر موجود در مادۀ مزبور ا نوع تعزیر مفصو ،شررمف
ا ر یا خزر؟
ب نظر نگارنده ،مقفن در مادۀ  736قانون تعزیرات دع ملم متغاعت یعفرف «رابطر نامشررعع» ع
«ملم مفاعف مغر دعن نا» را جرم انگاری رده ا ر این دع ملم امالت با هم متغاعت هستفد
در مورد ملم مفاعف مغر دعن نا مزعمات مستلزم ارتبا ع تلاس جسلف ا ر ،با توج ب نظرات
 5شلارۀ رأی نهایف 3103360111500065 :تاریخ رأی نهایف5331/1/5 :
 1در این خصو ،مفتوان ب مادۀ  153ق م ا اشاره نلود مقرر مفدارد :دادگاه نلف تواند زغزر ،نوع ع مززان ددعد
شرمف را تغززر یا مجا ات را تقلزم دهد یا تبدیم یا اقط نلاید این مجا اتها تفها ا طریق توب ع مغو ب زغزر مقررر
در این قانون قابم قو  ،تقلزم یا تبدیم ا ر
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عقهف ع برر ف رعایات عارده در این خصو ،،مفتوان قائم ب تعزیر مفصو ،شرمف برودن مصرداق
مضاجع یا هلبستری آن هم ب صرورت تجررد هبرهفر ) شرد ع محردعدیتها ع قزرودی ر در ایرن
خصو ،عجود دارد مانفد ملفومزر تصغزف ع تعلزق ع ملفومزر سر شالق ب ا ای مدت با داشر
ع را در مورد آن املال نلود یرا چفانک اشاره شد ،در رعایات عارده ب ایرن مصرداق اشراره شرده
ا ر ع مذا ب هلزن مقدار باید ا تغا فزم ع چون مجا ات فگزفف هم پزشبزفرف شرده ا رر مرذا
امکان امغای خصوصزر ع تعلزم این دکم ب ایر ا تلتامات مادعن عرج عجود ندارد
بفابراین ،تا مانف مقفن ب تعزیر مفصو ،شرمف بودن جرم موضوع مادۀ  736اشاره نفلروده
ا ر ،با مفایر ب اصم  576قانون ا ا ف ع مراجع ب مفابع عقهف ع عتاعای عقها ،مفتروان ایفگونر
اههارنظر رد با توج ب مبادث عقهف مطرعد  ،املال مفاعف مغر دعن نا ازرر ا مضراجع  ،ع
ب طریق اعمف املال نامشرعع مزعمات مستلزم ارتبا ع تلراس جسرلف ع عززیکرف نزسرر ،تعزیرر
مفصو ،شرمف محسوب نلفگردند ع باید آنها را ا مصادیق تعزیر دکومتف محسوب نلود ع طبرق
ملومات مربو ب تعزیرات همانفد جوا تصغزف یا تبدیم یا تعلزق مجا ات ع ) با آنها برخورد نلرود
این در دامف ا ر در آرای قضایف مورد اشاره در مبادث قبلف ،محا م بزن این دع جرم تغکزک
قا ئم نشده ع گاهف هر دع را مصداق تعزیر مفصو ،شرمف محا ب رده یا نکردهانرد در درامف ر
این دع ملم یکسان نبوده ع با هم تغاعت ا ا ف دارند
مبحث چهارم :کیفیت تعیین مجا ات شالق تعزیری در مورد تعدد و تکرار جرم
رعیکرد قانونگذار در قانون مجا ات ا المف مصروب  ،5331در تعردد جررم تعزیرری یرا تکررار آن،
تشدید مجا ات ا ر بدین نحو در صورت ارتکاب جرایم تعزیری هتا جرم مفهای درج های
هغر ع هشر) ،طبق ماده  531آن قانون ،دادگاه مکلف ب تعززن ددا ثر مجا ات قانونف بررای هرر
جرم تعزیرری مفهرای درجر هرای 6ع ،8قاضرف
یک ا جرایم شده ع در صورت ارتکاب بزش ا
مکلف ا ر بزش ا ددا ثر مجا ات قانونف هر جرم ب شرطف ر ا دردا ثر بر مرالعۀ نصرف آن
تجاع نکفد ،مجا ات تعززن نلاید ع در هر یک ا موارد مذ ور ،تفها مجا ات اشد را قابم اجرا دانست
ا ر هلچفزن در ماده ی  536هلان قانون  ،راجع ب تکرار جرم  ،درصورت عجرود شررایط مقررر،
دادگاه ملزم ب تعززن مجا ات برای مجرم  ،بزش ا ددا ثر مجا ات قانونف شده ا ر ،ب شرطف
ا یک ع نزم برابر آن تجاع نفلاید
با این عصف ،برخف ا دادگاه ها ا جلل دادگاه تجدید نظر ا تان لفان ،با ایرن ا رتدالل ر
تعززن مجا ات شالق بزش ا  61ضرب  ،مفع شرمف دارد ،آرای صادر شده ا محا م بدعی را در
موارد تکرار یا تعدد جرم ،بزش ا  61ضرب شالق تعززن نلودند را ب  61ضررب تقلزرم داده ا رر
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مثالت در دادنام ای در شعب ی دعم دادگاه تجدیدنظر ا رتان رلفان صرادر شرده ر در مقرام
تجدیدنظرخواهف دع نغر محکوم ملز ب اتهام مشار ر در ارتکراب دعا ده عقرره ررقر تعزیرری ،
مجا ات  555ضرب شالق آن ها را ب  61ضرب  ،تقلزم داده ا ر هخا ف)73، ،5331 ،
توضز آن  ،مطابق مادۀ  531ق م ا در مواردی جرایم ارتکابف ،برزش ا ر جررم باشرد،
دادگاه باید مجا ات هر یک را بزش ا ددا ثر مجا ات مقرر بدعن آنک ا ددا ثر بر اضراع نصرف
تجاع نلاید ،تعززن فد عرمول ارائ شده مطلق ا ر ع گذشت ا دبس ،جرزای نقردی ع شرالق ع
ایر زغرهای تعزیری را هم شامم مفشود دال اگر لزۀ جرایم ارتکرابف یرا برخرف ا آنهرا دارای
زغر شالق تعزیری درج  7باشفد ،بر ا اس راهکار ارائ شده ،دادگاه باید دکم هریرک را برزش ا
 61ضرب تا  555ضرب شالق تعززن فد بزش ا مقدار دد بودن آن عاض ا ر ع خالف قامردۀ
عقهف هامتعزیر دعن امحد) ا ر هتوجهف )531، ،5331 ،ا وی دیگرر چفران چر گغتر شرود
دادگاه در چفزن عرضى نباید ب ددا ثر شالق تعزیری ،تعداد دیگری شالق بزاعزاید ،این نظر موج
مفشود تعدد جرم ،در تشدید مجا ات تأثزری نداشت باشد در دامف تعدد جرم ا جلل ا رباب
تشدید مجا ات مف باشد ب این ترتز کوت قانون مجا ات ا المف در این خصو ،را باید یکف ا
نقا ضعف آن تلقف رد همبا ف)560، ،5333 ،
ب نظر نگارنده ،تعززن مجا ات شالق تعزیری ب طور لف ع ا جلل شالق تعزیری موضوع مادۀ
 736قانون تعزیرات  ،5361مطابق دکم امتعزیر بلادعن امحد ،نباید ا  61ضرب تجاع نلایرد دترف
اگر در مقام تعدد ع تکرار باشزم اگر قائم ب این امر نباشزم جدا ا ایفک خالف دکم عقهرف مرذ ور
ملم نلودهایم ،با این تامف عا د نزز رعب رع خواهزم بود چفانچ عردی مرتک چهار عقرره نرای
ازرمحصف شود مطابق مادۀ  531ق م ا تفها یک دد ه 500ضرب شالق) بر اع جاری مرفشرود امرا
چفانچ عردی مرتک چهار عقره ملم مفاعف مغر موضوع مادۀ  736قرانون تعزیررات  5361گرردد
مطابق عرمول مادۀ  531ق م ا مفتواند ب بزش ا  500ضرب شالق محکوم شود خرالف مفطرق
بودن آن عاض ع رعشن ا ر مذا بهتر ا ر قانونگذار ب طور صرری ع رعشرن تکلزرف ایرن امرر را
رعشن ا د تا ا تشتر آرای قضایف در این خصو ،جلوگزری شود
فصل دوم :ابهامات و چالشها در مریلۀ صدور و اجرای یکم
ابهامات ع ایرادات ماهوی موجود در مادۀ  736قانون تعزیرات  ،5361بامث ایجاد اشکاالت ع چامش-
هایف در در مردلۀ صدعر ع اجرای دکم نزز شده ا ر این موارد گراهف دارای آثرار ع نترایج بسرزار
متغاعتف هستفد در برخف موارد بامث تضززع دقوق ع آ ادیهای اعراد مرتهم نزرز مرفگرردد در
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ادام  ،ب مهمترین این موارد اشاره نلوده ع نلون آرای قضایف صادر شده در این خصو ،نزرز بزران
مفگردد
مبحث اول :یابلیت کسر مجا ات یانونی مندرج در مادۀ  736یانون تعزیرات بره واسرطه
ایام با داشت یبل ا یطعیت یکم
یکف ا مسائلف در مورد ماده  736قانون تعزیرات عجود دارد ع در رعی قضایف نزرز در خصرو،
آن اختالف نظر عجود دارد ،موضوع سر مجا ات شالق مفدرج در ماده  736ب دمزم با داشر قبرم
ا قطعزر دکم ا ر برخف محا م معتقدنرد ر تعزیرر مفردرج در ایرن مراده ا مصرادیق تعزیرر
مفصو ،شرمف ا ر ع مذا ایام با داشر قبم ا قطعزر دکم ا آن سر نلف فد در مقابرم برخرف
محا م معتقدند مجا ات شالق تعزیری مفدرج در این ماده ا مصرادیق تعزیرر مفصرو ،شررمف
نزسر ع دمزلف عجود ندارد مشلول ماده  16ق م ا ع ماده  157آ د ک نشود ع مذا بر ا رتفاد دع
ماده اخزرامذ ر ،ایام با داشر قبلف ا مجا ات شالق مفدرج در ماده  736قانون تعزیرات مرف اهرد
برای نلون  ،در یک پرعندهای ،5دادگاه زغری یک ،متهم را ا اتهام نای ب مفف تبرئر ع ملرم عی
را رابطۀ نامشرعع دعن نا تشصز داده ا ر ع ب ا تفاد ماده  736قانون مجرا ات ا رالمف 5361
متهم را ب  33ضرب شالق تعزیری با ادتساب ایام با داشر قبلف ع سرر آن ا شرالق تعزیرری بر
ا تفاد ماده  16قانون مجا ات ا المف  5331محکوم مفنلاید دیوان مامف شور ضلن تأیزرد رأی
صادره ا دزث تشصز نوع اتهام ع مززان مجا ات صادره ،چفزن بزان داشت ا ر" :برا مفایرر بر
تعزیر مفصو ،شرمف بودن  33ضرب شالق تعزیری ع توجهات ب مقررات تبصره  2ذیرم مراده 551
قانون مجا ات ا المف ،شالق مورد دکم مشلول مقررات ماده  16قانون مرذ ور نلرفشرود" نکترۀ
قابم توج در خصو ،این رأی این ا ر هاهرات دیوان مامف شور مجا ات شرالق موضروع مرادۀ
 736قانون تعزیرات را ب طور مطلق جزع تعزیرات مفصو ،شرمف مرفدانرد در درامف ر چفانکر
گذشر ،صرعات ملم مفاعف مغر دعن نا ا نوع مضاجع را مفتوان تعزیر مفصو ،شررمف محسروب
نلود ع ن صرف رابطۀ نامشرعع را امبت ناگغت نلاند نگارنرده در نتزجر رأی صرادره خدشر ای
ندارد یرا موضوع پرعنده ،ملم مفاعف مغر دعن نرا ا نروع مضراجع بروده ع ا ایرن دزرث تعزیرر
مفصو ،شرمف محسوب شده ع مشلول مادۀ  16ق م ا نلفگردد اما ا این دزث دیروان مرامف
شور بدعن ا تدالل ع تغکزک رعتارهای موضوع مادۀ  736قانون تعزیرات ع ب طور مطلق ،مجا ات
مادۀ مزبور را تعزیر مفصو ،شرمف محسوب نلوده ا ر محم ایراد ع انتقاد ا ر

 5شلارۀ رأی نهایف 33033603088800100 :تاریخ رأی نهایف5333/51/1 :
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اختالف رعیۀ دادگاهها در خصو ،موضوع مورد اشاره یعفف قابلزر سر مجا ات قانونف مفردرج
در مادۀ  736قانون تعزیرات ب عا ط ایام با داشر قبم ا قطعزر دکم ،آنقدر یاد شد ر مفجرر
ب صدعر رأی عددت رعی شده ا ر خالص جریان پرعنده ا این قرار ا ر شعب ششم دیروان
مامف شور طف دادنام  31ر  56/1/5337با ا تفاد ب تبصرۀ  1ماده  551قانون مجرا ات ا رالمف،
محکومزر موضوع ماده  736قانون تعزیرات را ب مفوان تعزیر مفصرو ،شررمف ا شرلول مقرررات
ماده  16قانون مجا ات ا المف اخزرامتصوی خارج دانست عمف شعب نهم در نظزر مورد ،رأی شعب
چهارم دادگاه زغری یک ا تان گلستان را ب ملر مدم ادتساب ایام با داشرر قبلرف نقرض ررده
ا ر ع با این ترتز در موارد مشاب با اختالف ا تفبا ا قانون آراء متهاعر صرادر گردیرده ا رر،
مذا در اجرای ماده  165قانون آیزن دادر ف زغری ،طر موضوع بررای صردعر رأی عدردت رعیر
قضایف تقاضا شده ا ر داد تان م شور در این خصو ،چفزن اههارنظر ررده ا رر ر «بر
نظر مفر د ا تفبا هزأت قضایف شعب نهم دیوان مامف شور ا قرانون مبفرف برر ایفکر «تعزیرر
موضوع ماده  736قانون تعزیرات ،مفصو ،شرمف نزسر در نتزج ایام با داشر قبلف ا محکومزر
مرتک سر خواهد شد» صائ ا ر یرا هر چفد تعزیر مفصو ،شرمف در قانون تعریف نشرده
ا ر عمزکن عقها در ت عقهف عرموده اند :مفظور ا تعزیرات مفصو ،شرمف ،آن قسم ا تعزیررات
ا ر نوع ع مززان آن ا وی شارع مقدس معزن باشد ع درا م شررع درق نردارد مزرزان آن را
تغززر دهد ع ب هلزن جهر برخف ا عقها عرمودهاند تعزیرات مفصو ،شررمف «هرم امحردعد»
ددعد قابم تصغزف ،تعلزق ،تعویق صدعر دکم ع … نزسرتفد تعزیررات
هستفد یعفف هلانگون
مفصو ،شرمف نزز ایفگون هستفد بر هلزن ا اس چون در ماده  736هرچفد نوع تعزیر معرزن
شده ا ر اما مززان آن ب صالددید دا م شرع گذاشت شده ا ر یرا قانونگذار ا مبارت «… ترا
 33ضرب شالق» ا تغاده رده ا ر بفابراین چون مززان تعزیر در این ماده تعززن نشده ع بر نظرر
دا م شرع عاگذار شده ا ر تعزیر مفصو ،شرمف نزسر ع مانفد ایر مجا ات هرای تعزیرری ،ایرام
با داشر قبلف بر ا اس ماده  16قانون مجا ات ا المف مصوب  5331ا مززان محکومزرر مرتکر
سر خواهد شد در نتزج با نظر شعب نهم دیوان مامف شور مواعق هستم»
در نهایر رأی عددت رعی شلاره  660ر  17/1/5336هزرأت ملرومف دیروان مرامف شرور در
خصو ،این موضوع ب این نحو صادر شده ا رر« :مسرتفبط ا مقرررات مراده  58قرانون مجرا ات
ا المف مصوب  5331تعزیر ،مجا اتف ا ر در موارد ارتکاب محرمات شرمف یرا نقرض مقرررات
دکومتف تعززن ع املال مف شود ع زغزر اجرا ع مقررات مربو ب تصغزف ،تعلزق ،رقو ع رایر
ادکام مربو ب آن ب موج قانون تعززن مفشود ع در ماده  551این قانون ب دادگراه اجرا ه داده
شده ،مقررات راجع ب تصغزف مجا ات را در لز جرائم تعزیرری املرال فرد ع در تبصررۀ دعم آن
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«تعزیر مفصو ،شرمف» نوع ع مقدار آن هلانفد مجا اتهای ددی ،ازر قابم تغززر مرفباشرد ا
اطالق ماده اخزرامذ ر ا تثفا شده ا ر بفابراین نظر شعب نهم دیوان مامف شور مقرررات مراده
 16قانون مجا ات ا المف را نسبر ب محکومزرر موضروع مراده  736قرانون مجرا ات ا رالمف ر
تعزیرات املال رده ا ر ب ا ثریر آراء صحز ع مفطبق با موا ین قانونف تشرصز گردیرد ایرن
رأی در اجرای ماده  165قانون آیزن دادر ف زغری در موارد مشاب برای شع دیوان مامف شور،
دادگاهها ع ایر مراجع امم ا قضایف ع ازر آن ال ماالتباع ا ر»
در خصو  ،رأی عددت رعیۀ مورد اشاره این ایراد عجود دارد هزأت ملومف بدعن هزچ گون
ا تدالمف مجا ات مفدرج در مادۀ  736قانون تعزیرات را ا نوع مفصو ،شرمف ندانست ع مذا سرر
شالق بابر ایام با داشر قبم ا قطعزر دکم را در مورد آن پذیرعت ا ر در دامزکر برا توجر بر
آنک مش هور عقها یا الاقم تعداد یادی ا آنها این مجا ات را ا نوع تعزیر مفصو ،شرمف مرفدانفرد
مذا ضرعری ع مفطقف بود دیوان مامف شور با ا تدالل محکرم مبرادرت بر صردعر رأی عدردت
رعی نلاید ا وی دیگر ،این رأی در خصو ،رعابط نامشرعع مستلزم ارتبا جسلف بزن ن ع
مرد نزستفد ع هلچفزن املال مفاعف مغر دعن نا هب ازر ا مضاجع ) صائ ا رر ع برا توجر بر
مطامبف بزان شد ،دمزم قطعف بر مفصو ،شررمف محسروب نلرودن آنهرا نرداریم امرا در مرورد
مضاجع ههلبستری ن ع مرد اجفبف ب صورت برهف ) با توجر بر تصرری رعایرات عارده در ایرن
خصو ،،تعزیر مفصو ،بودن آن ا قوت بسزار یادی برخوردار ا ر
مطل دیگر این ا ر داد تان محترم رم شرور در خصرو ،تعریرف تعزیررات مفصرو،
شرمف چفزن بزان داشت اند « :مفظور ا تعزیرات مفصو ،شرمف ،آن قسم ا تعزیرات ا ر نروع
ع مززان آن ا وی شارع مقدس معزن باشد ع دا م شرع دق ندارد مززان آن را تغززر دهد» ایرن
تعریف امم نزسر یرا چفانک اشاره شد ،موارد مفصو ،شرمف ،خود ب دع صورت ا ر :در برخف
موارد ،مقدار مجا ات دقزقات بزان شده ع تعززن مقدار در ا تفبا موضومزر پزدا رده ا ر ،امرا در
موارد دیگری مقدار مجا ات دقزقات بزان نشده ا ر اتغاقات تعزیر موضوع مادۀ  736قانون تعزیررات
ا هلزن قسم ا ر ها بری ع هاشلف)36، ،5331 ،
مبحث دوم :بررسی امکان استفاده ا نهادهای ارفایی در مرورد مجرا ات منردرج در
مادۀ  736یانون تعزیرات 1365
تحوالت قانونگذاری زغری در الهرای اخزرر بامرث شرده ا رر نروآعری هرای جدیردی در
نهادهای ارعاق آمزز

ب

ود متهم ا ر بفزان گذاری شود ،ا جلل مفتوان ب تعویق صردعر

دکم ،آ ادی مشرع  ،تصغزف مجا ات ،توبر  ،مغرو ،تعلزرق اجررای مجرا ات اشراره ررد ایرن
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نهادهای ارعاق آمزز هر دام شرایط ع عیژگف های خا ،خود را دار د این نهادهای ارعراق آمزرز
ن ومات در مورد جرایم تعزیری هستفد ع مجا ات شالق مفدرج در مادۀ  736قانون تعزیرات هم ا
نوع تعزیری ا ر ا این رع برخرف محرا م در مرورد مجرا ات مفردرج در مراده مزبرور نزرز ا
نهادهای ارعاق آمزز مانفد تعلزق یا تصغزف یا تبدیم مجا ات ا تغاده مف ففرد امرا در مقابرم،
برخف مح ا م معتقدند

چون شالق تعزیری مفدرج در مراده مزبرور ا نروع تعزیرر مفصرو،

شرمف ا ر مذا ب ا تفاد قوامد شررمف ع هلچفرزن بر ا رتفاد تبصرره  1مراده  551ق م ا ع
هلچفزن بفد پ ماده  16قانون مجا ات ا المف  5331املال نهادهای ارعاقف در مورد مجا ات
شالق مفدرج در ماده  736را مفتغف مف دانفد در این خصو ،ب چفد نلونر ا آرای قضرایف
در این خصو ،صادر شده ا ر اشاره مف نلایزم
در یکف ا آرای صادره 5دادگاه بدعی اتهام ملم مفاعف مغرر ازرر ا نرا را عارد تشرصز
داده ع هریک ا متهلزن را ب تحلم  61ضرب شالق تعزیری محکوم نلوده ا ر ع امفهایر برا
مالدظ اعضاع ع ادوال خا ،متهم ردیف اعل هخانم متهلر ) ع خصزصر با دارنردگف ادکرام
تعلزقف مستفدات ب ماده  17ع  11قانون مجا ات ا المف  5331قررار تعلزرق اجررای مجرا ات
شالق عی را ب مدت چهار ال صادر نلوده ا ر اما دادگاه تجدیدنظر معتقد بوده ا رر ر
این مجا ات شامم تعلزق نلف گردد ع چفزن بزان داشت ا ر « :ب د تور قسلر اخزر بفرد پ
ماده  16قانون مجا ات ا المف  5331در جررائم ملزر مغرر ملرومف صردعر دکرم ع اجررای
مجا ات قابم تعویق ع تعلزق نصواهد بود ع نظر ب این ر مراده  736قرانون مجرا ات ا رالمف
5361

ب ا تفاد آن متهل محک ومزر یاعت در عصم هجدهم تاب پفجم قرانون مجرا ات

ا المف تحر مفوان جرائم ضد مغر ع اخالق ملومف تصوی

گردیده ا ر بر این مبفرا اقردام

دادگاه بدعی در صدعر قرار تعلزق اجرای مجا ات متهل تجدیدنظرخوانده بر م فهج قانون نبوده
ع دادگاه با پذیرش عرعد ایراد در این خصو ،ع مغ و قرار تعلزق اجرای مجا ات در مرانحن عزر ،
دادنام موردنظر را با امتغات ب اقدامات ع اصالدات ب ملم آمده تأیزد مفنلاید»
در را تای تأیزد موضع دادگاه تجدیدنظر ،ادارۀ دقوقف قوۀ قضائز نزرز در دع نظریر  ،بر
صرادر ملفومزر تعلزق اجرای مجا ات در مورد جرم موضوع مادۀ  736قانون تعزیرات را بزان
نلوده ا ر ا تدالل ادارۀ دقوقف این ا رر ر " جررم موضروع مرادۀ  736قرانون مجرا ات
ا المف  5361را مقفن در عصم هجدهم قانون مجا ات ا المف  5361ع ا جللر جررایم ضرد
مغر ع اخالق ملومف مفظور نلوده ا ر؛ مذا ا مصادیق جرایم ملز مغر ملومف محسروب ع
 5شلارۀ رأی نهایف 3303360113300131 :تاریخ رأی نهایف5333/8/56 :
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مشلول اطالق جرائم مفاعف مغر مذ ور در ماده  307قانون آئرزن دادر رف زغرری مصروب
 5331مف گردد ع طبق بفد پ ماده  16قرانون مجرا ات ا رالمف  ، 5331اجررای مجرا ات در
خصو ،این جرم قابم تعلزق نزسر" 5این ادارۀ در نظریۀ دیگر خود نزرز برا ا رتدالل مشراب
مجددات بر این امر تأ زد نلوده ع چفزن بزران داشرت ا رر " :جررم موضروع مرادۀ  736قرانون
مجا ات ا المف  5361را مقفن در عصم هجردهم قرانون مجرا ات ا رالمف  5361ع ا جللر
جرایم ضد مغر ع اخالق ملومف مفظور نلوده ا ر مذا ا مصادیق جرایم ملز مغرر ملرومف
محسوب ع طبق بفد هپ) ماده  16قانون مجا ات ا المف  ، 5331صدعر دکم ع اجرای مجا ات
در خصو ،این جرم قابم تعویق ع تعلزق

نزسر"1

در خصو ،رأی صادره ع نظری مشورتف ادارۀ دقوقف قوۀ قضائز  ،ذ ر این مطل
ا ر

ضرعری

مطابق بفد پ مادۀ  16ق م ا صدعر دکم ع اجرای مجا ات در خصو « ،جررائم ملزر

مغر ملومف» قابم تعلزق ع تعویق نزسر ع این مفوان مجرمان دردا ثر شرامم ملرم مفراعف
مغر دعن نا

مستلزم ارتبا جسلف ع عززیکف ا ر مف گردد ع مفصرف ا رعابط نامشررعع

هبدعن هزچ ارتبا ع تلاس جسلف ع عززیکف) مف باشد عارغ ا ابهامف

در تعریف ع ددعد ع

ثغور مبارت " جرائم ملز مغر ملومف" مفباشد ع در موارد شک ع تردید باید تغسزر مضرزق ع
ب نغع متهم نلود ،ا تدالل دیگری

این رعیکرد را تأیزد مف فد ا تغاده ا مالک مذ ور در

تبصرۀ مادۀ  307قانون آیزن دادر ف زغری  5331ا ر

مقرر مفدارد " :مفظور ا جررائم

مفاعف مغر در این قانون ،جرائم جفسف ددی ،هلچفزن جرا ئم رابط نامشرعع تعزیرری مانفرد
تقبزم ع مضاجع ا ر" در این تبصره در مقام بزان مصادیق جرایم مفراعف مغرر ا رر ع در
مصادیقف

بزان رده ب تقبزم ع مضاجع اشاره نلوده ا ر

جسلف ا ر ع رعابط نامشرعع

مسرتلزم ارتبرا عززیکرف ع

مستلزم چفزن ارتباطف نزسر مانفد چرر رردن در عضرای

مجا ی یا قدم دن در پارک را شامم نلف گردد مذا مستغاد ا این تبصره ،ب نظر نگارنده بفرد
پ مادۀ  16ق م ا شامم ملم مفاعف مغر دعن نا ه
مف گردد ع مفصرف ا رعابط نامشرعع ه

مستلزم ارتبا عززیکف ع جسلف ا ر)

مستلزم چفزن ارتباطف نزسر) مفباشد

هلچفزن در خصو ،جوا یا مدم جوا تبدیم یا تصغزف مجرا ات شرالق مفردرج در مرادۀ
 736قانون تعزیرات نزز بزن محا م اختالف رعی عجود دارد دیوان مامف شور در برخف آرای
خود با این ا تدالل

شالق موضوع مادۀ  736قانون تعزیرات ا نوع مفصو ،شرمف هستفد،

 5شلاره نظری  : 7/93/0764تاریخ نظری 1393/04/03
 1شلاره نظری  : 7/92/2181تاریخ نظری 1392/11/16
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تصغزف یا تبدیم آنها را جا یز ندانست ا ر برای نلون  ،در یکف ا آرای صادره ،5دادگاه بدعی
متهم را ا دزث اتهام نای ب مفف تبرئ نلوده ع اتهام ملرم مفراعف مغرر در درد تقبزرم را
محر دانست ع متهم را ب تحلم  33ضرب شالق تعزیری محکوم مف نلاید دیوان مامف شرور
در مقام ر زدگف ب امترراض شرا ز در خصرو ،رأی صرادره ،ضرلن تأیزرد رأی دادگراه در
خصو ،مدم جوا تبدیم یا تصغزف مجا ات مزبور چفزن بزان داشت ا رر « :در مرورد اتهرام
رابط نامشرعع ععق تبصره  1ماده  551قانون مجا ات ا المف مصوب  5331تبدیم یا تحغزف
مجا ات تعزیری مفصوص جایز نزسر»
در خصو ،رأی مذ ور ،ذ ر این مطل
ا ر

ال م ا ر

اعالت دیوان مامف شور بزران نداشرت

دمزم ع مستفدش برای تعزیر مفصو ،محسوب نلودن این ملم چزسر ع ا رتدالمف

در این خصو ،نفلوده ا ر بفابر رعیکردی

در این نوشتار اتصاذ گردید ،ملم تقبزرم ر

موضوع پرعنده مورد اشاره بوده ا ر ا مصادیق تعزیر مفصو ،شرمف محسوب نلفگردد ع مذا
تصغزف یا تبدیم آن با ملفومزتف مواج نزسر ا
عجود دارد این ا ر
ا ر

وی دیگرر ،ایررادی ر در ایرن خصرو،

تبدیم ع تصغزف مجا اتهای تعزیری در مواد  36ع  38ق م ا بزان شده

این مواد در ا تثفائات مذ ور در تبصرۀ  1مادۀ  551ق م ا بزران نشرده ا رر ع مرذا

تصغزف یا تبدیم مجا ات شالق موضوع مادۀ  736قانون تعزیرات ا تبصررۀ عروق امرذ ر قابرم
ا تفبا نزسر
در مقابم دیدگاه عوق ،برخف آرای قضایف عجود دارند

ب صرادر جوا تبدیم ع تصغزف

در خصو ،مجا ات مفدرج در مادۀ  736قانون تعزیرات 5361را پذیرعت اند بررای نلونر  ،در
یکف ا آرای صادره ،1دادگاه بدعی با مفایر ب اقاریر متهلان ب رعابط دع رتف ع ازرشررمف ع
عراتر ا یک رابط

اری

ا ملم خویش اههار ندامر رده اند ،بزهکاری هرر یرک را محرر

دانست ع ب ا تفاد ماده  736قانون مجا ات ا المف هر دام را ب تحل م هغتاد ضررب شرالق
تعزیری محکوم مف فد مکن با توج ب شرایط مقرر برای تعویق صدعر دکم موضوع ماده 10
قانون مجا ات ا المف  5331ع مواد  53ع  17آن قانون قرار تعلزق اجرای مجا ات نسربر بر
متهل ب جهر امالم رضایر هلسرش ع دغظ زران خرانواده ع نزرز برا امتغرات بر خصزصر
ب ا دارندگف ادکام تعلزقف ا دال ب مدت  1ال صادر ع امرالم مرف فرد دادگراه تجدیردنظر
تهران در این خصو ،چفزن بزان داشت ا ر ":ا دزرث رمایرر تشرریغات دادر رف دادنامر
 5شلارۀ رأی نهایف 3303360308100076 :مورخ 5333/1/15
 1شلارۀ رأی نهایف 3103360160100351 :مورخ 5331/6/53
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مذ ور اشکال میثری ندارد عمف ا آن جایف

مطابق بفد ب ماده  16قانون مجا ات ا رالمف

 5331/1/5جرایم ملز مغر ملومف قابم تعویق ع تعلزق نلف باشرد ع ایرن قسرلر ا دادنامر
مصامغر صری با ماده مذ ور دارد مستفدات ب تبصرره  1مراده  11قرانون تشرکزم دادگاههرای
ملومف ع انقالب با دذف این قسلر ا دادنام ب دادگاه محترم بدعی تذ ر داده مف شود ع ا
در دادگاه محتر م بدعی ا تدالل نلوده ا ر با مفایر ب مواق

طرعف هلانطور

شالق در مورد تجدیدنظرخوانده ردیف دعم ع عقد ابق

وء اجرای

زغری مستفدات ب تبصره  1مراده 11

قانون مرقوم مززان  61ضرب شالق تجدیدنظرخوانده ردیف دعم ب پرداخر مبلر دع مزلزرون
ریال ب مفوان جزای نقدی ب نغع دعمر تبدیم ع تصغزف داده مف شود
در رأی اخزرامذ ر ،دادگاه تجدیدنظر ،تعلزق مجا ات را خالف قانون دانست ا ر در دامف
هاهرات ارتبا در دد پزامک ع دع تف بوده ا ر ع مذا مشلول مفوان رعابط نامشرعع مرف-
گردند

در باال ا تدالل گردید

هلچفزن باید توج داشر

مفعف بررای تعلزرق آنهرا عجرود نردارد در ایرن خصرو،

معلوالت نهاد تعلزق دارای اثر با دارندگف بزشتری نسبر ب نهراد

تبدیم مجا ات ا ر ع محرعم ردن عرد محکروم ا تعلزرق ا یکسرو ع تبردیم مجرا ات عی ا
وی دیگر ،دارای توجز مفطقف نزسر
مبحث سوم :امکان اعمال یواعد تعدد جرم در مورد مجا ات تعزیرری منردرج مرادۀ
 736یانون تعزیرات
تعدد جرم ب ارتکاب جرایم متعدد گغت مف شود ،مشرع ب ایفک متهم برای اتهامات متعردد
پزشزن خود ب محکومزر زغری قطعف نر زده باشد خرواه ایرن جررایم در عواصرم وتراهف
تحقق یاعت باشد

امکان تعقز

ع محکومزر متهم در مان اندک ع جود نداشت ا ر ع خواه

متهم متواری بوده یا جرایم اع ب دالیلف شف نشده با شد هاردبزلف )561، ،5333 ،یکرف ا
ملم تشدید مجا ات در قوانزن جزایف هر شور تعدد جرم ا رر ر مقرفن شرور مرا نزرز ا
ابتدای قانون گذاری ب آن توج داشت ا ر در قانون مجا ات ا المف مصوب رال  5331در
باب تعدد جرم ،تغززرات ا ا ف نسبر ب قانون ابق ایجاد شرده ع مقرفن در ضرابط تعزرزن
مجا ات ع اجرای آن با توج ب نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابف تغززراتف املال رده ا ر یکف
ا این تغززرات ،قامده اجرای مجا ات اشد در موارد تعدد جرایم تعزیری مفدرج در مرادۀ 531
قما ا ر

ب موج

آن در مورد تعدد جرایم تعزیری عقط مجا ات اشد املال مف گردد ع

صرعات مجا اتهای درج  6ع  8هستفد

ا این امر مستثفا بوده ع مشلول قامده جلع مجا اتها

ربرسی ابهامات و چالشاهیِ مادۀ  736اقنون تعزریات...
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مف گردند در مورد مجا ات شالق تعزیری مفدرج در ماده  736نزز برخف محا م معتقدند ر
چون شال ق مزبور ا نوع تعزیر مفصو ،شرمف ا ر مذا مشلول قامرده اجررای مجرا ات اشرد
نشده ع مطابق اصم لف مدم تداخم ،مشلول قامده جلع مجا اتها مف گردد
برای نلون ب یک نلون رأی در این خصو ،اشاره مف نلایزم در این
دادگاه زغری ا تان پس ا ختم دادر ف ب موج

پرعنرده،5

شرعب اعل

دادنام صادره ا بابر اتهام های نرای بر

مفف ع مشار ر در آدم ربایف ب محاظ عقد دمزم اثباتف دکم برائر صادر رده عمکرن ا بابرر
رابط نامشرعع مادعن نا هر یک ا دع متهم را ب  33ضرب شالق تعزیری ع هم چفزن متهم م
را ا بابر اص

مفوان با املال تصغزف ب تحلم  51ماه دبس تعزیرری محکروم ع دادگراه برا

ا تفاد ب ماده  531قانون مجا ات ا الم  31مجا ات اشرد را قابرم املرال دانسرت ا رر برا
امتراض ع تجدیدنظرخواهف شا ز در مهلر مقرر قانونف پرعنده ب دیوان مامف شور ار رال ع
آن ارجاع مف گردد دیوان مامف شور در قسلتف ا رأی خرود

جهر ر زدگف ب یکف ا شع
ارشادات ب دادگاه متذ ر مف گردد
شرمف تلقف مف شود ع دس

« چون رابط نامشرعع دعن نا ا مصادیق تعزیر مفصرو،

تبصرره  1مراده  551قرانون مجرا ات ا رالمف  31قابرم تبردیم

نلف باشد ،مذا موضومات مشلول مقررات ماده  531قانون مجا ات ا المف ع املال مجا ات اشرد
نلف باشد»
مالعه بر ایراداتف

قبالت بزان شد ،این ایراد عارد ا ر

چرا دیوان مامف شور ،مجرا ات

مفدرج در مادۀ  736را مشلول مادۀ  531ق م ا ندانست ا رر مرادۀ  531ق م ا در خصرو،
تعدد مجا اتهای تعزیری ا ر ع شالق مزبور در مادۀ  736قانون تعزیرات هرم ا نروع تعزیرری
ا ر پس چ دمزلف عجود دارد

مجا ات شالق مادۀ  736قانون تعزیررات مشرلول مقرررات

تعدد جرم موضوع مادۀ  531ق م ا نگردد؟ دتف در تبصرۀ  1مادۀ  551ق م ا

در مقام بزان

ا تثفائات ا ر ب مادۀ  531ق م ا اشاره نکرده ع تعزیررات مفصرو ،شررمف را ا شرلول آن
خا رج ندانست ا ر علذا دمزلف ندارد

مجا ات مادۀ  736قانون تعزیرات را مشلول مقرررات

مادۀ  531ق م ا ندانزم بفابراین ،قامدۀ اجرای مجرا ات اشرد مفردرج در مرادۀ  531ق م ا در
خصو ،تعدد جرایم مفدرج در مادۀ  736قانون تعزیرات با یکدیگر ع یرا برا رایر جررایم هرم
املال مفگ ردد ع دمزلف بر ا تثفای آن عجود ندارد اال در مورد مضاجع

چون قائم ب تعزیر

مفصو ،شرمف بودن آن شدیم در عرض تعدد ارتکاب مضراجع ع جررم دیگرر ،بحرث اجررای

 5شلارۀ رأی نهایف 3303360308100131 :مورخ 5333/6/8
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مجا ات اشد در مورد آنها عجود ندارد ع باید قامدۀ جلع مجا اتها املال گردد چرون تعزیررات
مفصو ،شرمف امحدعد هستفد ع مادۀ  531ق م ا نزز عقط شامم تعزیرات ا ر
نتیجه گیری و پیشنهادات
تصطف ا محدعدیر ها ع قزودی

ا الم در مورد رعابط بزن یک ن ع مرد نامحرم پزشبزفرف
برر ا راس ادکرام خلسرۀ

نلوده ا ر ،ارتبا آنها را تبدیم ب یک رابطۀ نامشرعع مف فد

تکلزغف درام بوده ع مطاب ق قامدۀ عقهف هامتعزیر مکم ملم محرم) باید مرتکبان آن را مجا ات
نلود این مجا ات گاهف جفبۀ هدد) پزدا رده ع گاهف نزز مشلول مفوان هتعزیرر) مرفگرردد
قانونگذار در مواد  156ب بعد قانون مجا ات ا المف  5331ب بزان ادکام ع مجا اتهای مربو
ب جرایم جفسف مستوج

دد پ رداخت ا ر ع در مادۀ  736قرانون تعزیررات  ،5361مبادرث

تعزیری پزرامون ارتباطات نامشرعع ن ع مرد نامحرم را بزان نلوده ا ر
در هلزن را تا ،یکف ا موضومات مهم ع بحث انگزز در دقوق زغری ایران ،عجود «رابط -
ی نامشرعع» ع « ملم مفاعف مغر ازر ا نا» بوده
ال  5361مفعکس شده ا ر .ا آن جایف
ع ددعد قللرع آن دع را مشص

در مادهی  736قانون تعزیررات مصروب

قانونگذار تعریغف ا این دع عاژه ب مزان نزاعرده

نکرده ا ر ،مراجع قضایف در برخرورد برا مررتکبزن ایرن دع

پدیدهی مجرمان  ،رعند عادد ع یکسان نداشت اند ع هلزن موضوع ب

شرده ا رر ر آرای

متفاقض ع متعارض در موضومات مشاب ا طرف قضات صادر گردد
با توج ب پر ش های مطر شده در مقدمۀ مقام ع مطام
مف گردد

بزان شده این نتزجر داصرم

جرم موضوع مادۀ  736قانون تعزیرات ،دع ملم متغاعت هملم مفاعف مغر دعن نا

ع رابطۀ نامشرعع) هستفد عرق ا ا ف مزان آن دع در این ا ر

در رابط ی نامشرعع ،هرزچ

گون تلاس جسلف مزان طرعزن داصم نلف شود ،اما در ملم مفاعف مغر ازر ا نا ،با تلاس
جسلف بزن مرد ع ن نامحرم جرم تحقق پزدا مف فد ر ن مادی جرم رابطر ی نامشررعع برا
مکامل  ،مکاتب  ،خلوت ردن ع اختال ع محقق شده ع ملم مفاعف مغر با تقبزم ،مضاجع ،
مصاعح ع معانق ع املامف ا این قبزم تحقق پزدا مف فد
مجا ات رابط ی نامشرعع ع ملم مفاعف مغر ازر ا نا با توج ب تلایز ا ا ف بزن ماهزر
این دع جرم ع شدیدتر ع قبز تر بودن ملم مفاعف مغر ازر ا نا نسبر ب رابط ی نامشررعع،
تا  33ضرب شالق مف باشد

خامف ا اشکال نزسر اشکال در این ا ر

اگر جرم ارتکابف،

رابط نامشرعع ع یا ملم مفاعف مغر ازر ا نا باشد در هرر دع دامرر مجرا ات شرالق ترا 33
ضرب مدنظر قانونگذار قرارگرعت ا ر

در دقزقر ب دعر ا انصاف ا ر یرا هلان گون

ربرسی ابهامات و چالشاهیِ مادۀ  736اقنون تعزریات...
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قبالت توضز داده شد ،عرق ا ا ف مزان این دع جرم عجود دارد ع ملم مفاعف مغر بر مراتر
شدیدتر ع قبز تر ا رابط ی نامشرعع مزان ن ع مرد نامحرم مف باشد علذا نباید در یک ماده ع
ب یک مززان مجا ات شوند
در خصو ،پر ش دعم مبفف بر مفصو ،شرمف بودن یا نبودن مجا ات تع زیری مفدرج در
مادۀ  736قانون تعزیرات ،ب نظر نگارنده ،با توج ب رعایات عارده در این باب ع هلچفزن اقوال
عقها ،مورد مضاجع ههلبستری ن ع مرد اجفبف ب صورت برهفر ) ا مروارد تعزیرر مفصرو،
در این خصو ،عجود دارند در مرورد آن

شرمف محسوب مفگردد ع محدعدیر ها ع قزودی

املال مف گردد اما ایر مصادیق املال مفراعف مغرر دعن نرا مانفرد تقبزرم یرا معانقر ع ع
هلچفزن رعابط نامشرعع را باید ا مصادیق تعزیر دکرومتف محسروب نلرود ع طبرق ملومرات
مربو ب تعزیرات همانفد جوا تصغزف یا تبدیم یا تعلزق مجا ات ع ) با آنها برخورد نلود این
در آرای قضایف مورد اشاره در مبادث قبلف ،محا م بزن این دع جرم تغکزک

در دامف ا ر

قائم نشده ع گاهات هر دع را مصداق تعزیر مفصو ،شرمف محا ب

رده یا نکرده اند ر نترایج

متشتر داصم ا این امر در آرای قضایف مورد اشاره مشهود بود
با توج ب مطامبف
 -5ا آنجایف

در این مقام ب زان گردید ،پزشفهادات ذیم قابم ارائ مفباشفد:

قانون گذار تعریغف ا ملم نامشرعع ع ملم مفاعف مغر دعن نا ،ب مزران

نزاعرده ع ددعد قللرع آن دع را مشص

نکرده مذا در عهلۀ اعل ع ب مفوان اقدام ضرعری ،ال م

ا ر تا مقفن تعریغف را ا این دع اصطال بزا ن نلوده ع قللرع آنها را مشص

نلاید

 -1قانون گذار ایران در مادهی  736قانون مجا ات ا المف عرقف مزان این دع موضوع هملم
نامشرعع ع ملم مفاعف مغر ازر ا نا) قائم نشده ع برای هر دع مجا ات شالق تا  33ضررب را
مقرر داشت ا ر در دامف

در رابط ی نامشرعع ،هرزچگونر تلراس جسرلف مزران طررعزن

داصم نلف شود ،اما در ملم مفاعف مغر ازر ا نا ،با تلاس جسرلف برزن مررد ع ن نرامحرم
جرم تحقق پزدا مف فد ع این موضوع ایجاب مف فد
باشد چرا

تعداد شالق باید برای آن دع متغراعت

ر ن مادی جرم رابط ی نامشرعع با اععامف مانفد مکامل  ،مکات ب  ،خلروت رردن،

اختال ع محقق شده ع ملم مفاعف مغر با تقبزم ،مضاجع  ،مصاعح ع معانقر ع املرامف ا
این قبزم تحقق پزدا مف فد مذا قانونگذار بایرد مجرا ات ایرن دع ملرم را ا محراظ لزرر ع
زغزر ب طور متغاعتف تعززن نلاید
 -3ا آن جایف

شارع مقدس برای دغظ آبرعی اعراد جامع درمرر خرا ،قائرم ا رر،

جهر جلوگزری ا اشام ی عحشا ،جرایم رابط ی نامشرعع ع ملم مفاعف مغر ازر ا نا باید با
چشم پوشف مورد ر زدگف قرار گزرد ع تا مانف

ب صورت ملفف اتغاق نزغتراده ع یرا شرا ف

مجید صادق ژناد انئینی
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در خصو ،آن اجتفاب گردد ترا برف جهرر آبررعی اعرراد

جامع ع دزثزر اجتلامف آن ها مورد تعرض ع تجاع قرار نگزرد هرچفد

این امر تا ددعدی

در مادۀ  501قانون آیزن دادر ف زغری بزان شده ا ر اما متأ رغان در رعیر مللرف شراهد
هستزم

پلزس امفزر اخالقف در این موارد عرعد رده ع دتف گاهات تحقزقات ابتدایف را هرم

انجام مف دهد مذا آمو ش ضابطان در این خصو ،بسزار دائز اهلزر ا ر
 -1با توج ب

زا ر جفایف ا الم در خصو ،جرایم جفسف ع هلچفزن متغاعت ع دعگان

بودن رعابط نامشرعع ع ملم مفاعف مغر دعن نا ،بهتر ا ر مقفن این دع ملم را در دع مراده
قانونف جداگان ع با مجا اتهای مصتلف آعرده ع تکلزف مفصو ،شرمف بودن یا نبودن آنهرا را
نزز ب صرادر بزان فد تا قضات در املال نهادهای ارعاقف مانفد تصغزرف ع تعلزرق ع دچرار
ابهام ع تشتر آراء نگردند یرا رأی عددت رعیۀ اخزرامذ ر نزز صرعات در خصو ،سر مجرا ات
شالق ب دمزم ایام با داشر ق بم ا صدعر دکم قطعف بوده ا ر ع در ایر موارد ا ر ا ر ع
اختالف هلچفان پابرجا ر
منابع
اردبزلف ،محلدملف ه ،)5333یقوق جزای عمومی  ،جلد وم ،چاپ چهارم ،تهران :انتشرارات
مززان
مو وی اردبزلف  ،زد مبدامکریم ه ،)5366استفتائات ییت اهلل موسوی اردبیلی ،چراپ اعل،
جلد اعل ،قم :انتشارات نجات
ا بری ،محلدجواد ع هاشلف ،زددسزن ،ه « ،)5331درنگف در مصادیق تعزیرات مفصو ،در
عق امامز هتبززن تبصرۀ  1مادۀ  551ق م ا  ،»)5331فصرلنامۀ جسرتارهای فقهری و
اصولی ،ال دعم ،شلارۀ چهارم36، ،
برهانف ،محسن ع نرادری عررد ،مرریم ه« ،)5331تعزیررا ت مفصرو ،شررمف؛ مغهروم عقهرف ع
مصادیق قانونف» ،مجلۀ پژوهش یقوق کیفری ،رال روم ،شرلاره دهرم ،صر

 503ع

550
توجهف ،مبدامعلف ع صبودف ،ردلان ه « ،)5333زا ر جفایف بزه پوشف در ددعد هبرا تأ زرد
بر جرایم مفاعف مغر)» ،ماهنامۀ دادرسی ،شلارۀ  ، 508رال هجردهم ،بهلرن ع ا رغفد
 ،5333ص

 51تا 15

ربرسی ابهامات و چالشاهیِ مادۀ  736اقنون تعزریات...
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توجهف ،مبردامعلف ه ،)5331یسیب شناسی یانون مجا ات اسالمی مصرو

83

 ،1332چراپ

اعل ،تهران :مر ز مطبومات ع انتشارات قوۀ قضائز
جعغری مفگرعدی ،محلدجعغر ه ،)5368مبسوط در ترمینولوژی یقوق ،جلد روم ،تهرران:
انتشارات گفج دانش
خا ف ،محلدردزم ه« ،)5331تعززن م جا ات شرالق برزش ا تعرداد دردی در تعردد ع تکررار
جرایم تعزیری» ،دو فصلنامه رویۀ ییایی ،ال دعم ،شلارۀ 1ع ،1ص

 73تا 81

رمضانف ،محلد؛ نوبهار ،ردزم ع آیتف ،زد محلدرضا ه « ،)5336تعزیرات مفصرو :،ا ادکرام
ابدی تا ادکام قضایف ع دکومتف» ،مطالعات فقه و یقوق اسالمی ،ال  ،50شلارۀ ،58
ص

 511تا 581

اریصانف ،مادل ع تو مپور ،محلدهادی ه « ،)5331مغهوم شفا ف تعزیرات مفصو ،شرمف با
تأ زد بر نظرهای شورای نگهبان» ،فصلنامه دانش یقوق عمومی ،رال پرفجم ،شرلارۀ
 ،51ص

 31تا 551

شاملو ادلدی ،محلددسزن ه ،)5380فرهنگ اصطالیات و عنراوین جزایری ،چراپ اعل،
تهران :نشر دادیار
شریغف خضارتف ،امزر ه « ،)5383تحلزم جرم موضوع مادۀ  736ق م ا» ،پایاننامر

ارشفا رف

ارشد دقوق جزا ع جرم شفا ف ،دانشگاه ما ندران
ماملى ،درآ ،محلد بن دسن ه 5103هر ق) ،وسائل الشیعۀ 30 ،جلرد ،چراپ اعل ،جلرد  10ع
جلد  ،18قم – ایران :می س آل امبزر ملزهم امسالم
مبا ف ،اصغر ه « ،)5333نقدی برر مقرررات تعردد جررم در قرانون مجرا ات ا رالمف ،»5331
فصلنامۀ تعالی یقوق ،ال ششم ،شلارۀ  ،6ص

 511تا 568

ملزد ،دسن ه ،)5366فرهنگ فارسی عمید ،چاپ ززدهم ،تهران :ا نتشارات امزر بزر،
عاضم مفکرانف ،محلد ه ،)5330ییین کیفری اسالم ،بخش یدود ،تقریر ع تفظزم ا بر ترابف،
چاپ اعل ،قم :مر ز عقهف ائل اطهار ع
عاضم مفکرانف ،محلرد ه ،)5385تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسریله ،قرم :انتشرارات
مر ز عق ائل اطهار ملزهم امسالم
عضم ریلف ،یف

ه « ،)5331مغهوم ع تعززن مصادیق رعابط نا مشرعع ع جرایم مفراعف مغرر

مشلول مادۀ  736قانون مجا ات ا المف»  ،پایان نامۀ ارشفا ف ارشد دقوق جزا ع جررم-
شفا ف ،دانشگاه پزام نور مر ز رج

81

مجید صادق ژناد انئینی
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قد ررف ،ررزدابراهزم ع پررور رین ،ملررف ه « ،)5381نقررد ع برر ررف مررادۀ  736قررانون مجررا ات
ا المف» ،مجلۀ مطالعات اسالمی ،شلارۀ  ،76ص

 515تا 581

نرم اعزار گفجزف ا تغتائات قضایف ،مر ز تحقزقات عقهف دقوقف قوه قضایز  ،یال 8731
نوبهار ،ردزم ه ،)5383اهداف مجا اتها در جرایم جنسی (چشم اندا ی اسرالمی) ،چراپ
اعل ،قم :پژعهشگاه ملوم ع عرهفگ ا المف
نوبهار ،ردزم ه « ،)5363اهداف مجا اتها در جرایم جفسرف م سرتوج

درد در دقروق زغرری

ا المف» ،مجلۀ نامۀ مفید ،شلارۀ 13
عیسف ادلدآباد ،صابر ه « ،)5331برر ف جرم رابطۀ نامشرعع ازر ا نا در رعیۀ قضایف ا رتان
آذربایجان اربف»  ،پایان نامۀ ارشفا ف ارشد دقروق جرزا ع جررم شفا رف ،دانشرگاه آ اد
ا المف عادد اراک
امانۀ آراء ع رعی های قضایف ب آدرس:
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Search.aspx

