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تحقیقات نشان میدهد لزوم احترام به مالکیت اختصاا اا احکتام امیتا ی
د ن مبین اسالم اس که منشاء فطری داختته و د حقت م ضت ههی ا تران نیتز
پذ رفته خده اس  ..باا ن حال طبق م اا ن خرهی وهقلی ،دول ها متیت اننتد د
ص ت لتزوم ،ستلطهی مالکانتهی مالکتان ا ناد تده فرفتته و ااتیتا ات نتان ا
محدود و ا د برای م اقع اا نها سلب مالکی نما ند .انجام ادمات هم می و
ا رساا های فاهی اندفی اجتماهی خهروندان ،پیشگیری اا اسا ت به مردم
و مجااات مجرمان مهمتر ن اهداف سلب مالکی اا صاحبان امالک و دا ا یها
اس که د منابع فقهی و ق انین و مقر ات جمهت ی استالمی بته نهتا پردااتته
خده اس  .هدف ا ن پژوهش اثبتات مشتروهی د نتی و قتان نی ستلب مالکیت
ن نسب به تنبیهات بدنی اس کته بته
مجاااتی ا تعز رات مالی و حتی اول
وش کتابصانهای و اا طر ق تجز ه و تحلیل دادههای م ج د د منابع استالمی و
نص ا حق قی انجام خده و ثابت فرد تد اطتال لفت تعز تر د منتابع خترهی
(خامل مجاااتهای بدنی وحبس و مجتاااتهتای متالی  ،وا تاتی کته صتر حا
تعز ر مالی ا مجاا میخما ند ،حکم هقل ،اطالقات ادلهی حک م و همچنتین
سیرهی هقتالء کته متشترهین نیتز جتزء نهتا هستتند اا جملته دل لتی است کته
مشروهی سلب مالکی مجاااتی ا اثبات میکنند .به تبع ا ن نگاه خرع به تعز ر
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مالی ،نظام حق قی ا ران هم مجااات مالی وسلب مالکیت مجتاااتی ا تجت ز و
مصص صا د قالب قان ن مجااات اسالمی بر ن تأکید کرده اس .

کلیدواژهها :فقه ،تعزیرات مالی ،سلب مالکیت مجازاتی ،مجرم.
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مقدمه
از آنجا که طبق آموزهای مسلم دینی و قواعد متقن فقهی ،مالکیت خصوصی محتررم
است و سلب مالکیت و محدود سازی اختیارات مالکانهی اشراا خر ا اصرو هرود و
احتمال تعدی و تالف در آن دور از انتظارات نیست ضرورت دارد مبانی شرعی و قرانونی
مسأله و محدود ها و ضواهط دخو و تصرا حکومت در اموال مردم مورد هحث و هررسری
الزم قرار هگیرد .نکتهی قاهو ذکر اینکه هرچند اقدام دولت در سلب مالکیت افرراد هردون
توجه خواسرت و اراد ی آنهرا صرورت مریگیررد ولری عردالت اقتمرا مریکنرد درسرلب
مالکیتهایی که ها هدا ارایهی خدمات عمومی انجام میگیرد ههای مال تملک شد هره
صاحب آن پرداخت و خسارات احتمالی وارد هر او جبرران گرردد .مبنرای ایرن دیردگا ،
ع و هر اصو عدالت ،نظریه «هراهری همگان در تأمین هزینرههرای عمرومی» اسرت کره
هرخی از آن هه عنوان نظریه «جبران زیان ناشی از مسؤولیت هیرون از خطا و خطر» یراد
کرد اند( .اهوالحمد )563 ،1376 ،اما در سلب مرالکیتی کره هررای جلروگیری از وارد شردن
ضرر و زیان هه دیگران صورت میگیرد لزوما دولت مسؤول جبران خسارت نیسرت هلکره
عمدتا مالکان هاگذشت از هرخی اختیارات مالکانهی خود از واردشردن زیران هره دیگرران
پیشگیری میکنند .لکن درسلب مالکیتی کره هره منظرور مجرازات و تعزیرر متال ران و
مجرمان توسط دولت اس می انجام میشود وضعیت از قرار دیگری اسرت کره درجسرتار
حاضر هه روش کتاهاانهای وتجزیه وتحلیو مناهع فقهی و حقوقی هه آن پرداخته خواهرد
شد.

 -1مبانی مشروعیت سلب مالکیت مجازاتی (تعزیر مالی)
صحاح اللغه تعزیر را هه معنی تعظیم و هزرگداشت و تنبیه و ادب کرردن گرفتره و آن
را زدن هه کمتر از حد شرعی تعریف کرد است( .جوهری ،1376 ،ج )744 ،2و فقهرا آن را
عقوهت غیر مقدر و مجازاتی که ها ص ح دید حاکم شرع هر علیه مجرم اعمال مریگرردد
تعریف نمود اند( .نج ی ،1362 ،ج )448 ،41هناهراین هر خ ا مجازاتهای مقردر و حردی
که هه سبب وجود دالئو روشن از کتاب و سنّت ،مورد قبرول همرهی فقهرا مریهاشرند،
تعزیرات و مجازاتهای غیرحردی هره طرور جردی مرورد هحرث و گ تگرو هرود و از نظرر
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مشروعیت اصو آن و میزان و نوع تعزیری که حاکم میتواند هرای هرر مجرازاتی تعیرین
نماید اخت ا نظر وجود دارد (ر.ک .:محقق حلی1402 ،ق ،ج3و )965 ،4لکن ها توجه هه اینکره
در امر حکومتداری و ادار ی جامعه ،هه کارگیری و اعمال مجازاتهای تعزیری مرالی کره
معموالً در قالب نوعی سلب مالکیت انجام میشود از کارآمردی هسریار هراالیی هرخروردار
است .هه همین دلیو در این هاش از پژوهش ،ادلهی مشروعیت مجازاتهای مالی را کره
شامو اط ق تعزیر ،روایات ،اعتبار عقلی ،دلیو اولویرت و اط قرات ادلرهی والیرت فقیره
است مورد هحث و هررسی قرار خواهد گرفت.
الف) اطالق لفظ تعزیردر منابع شرعی
هر چند که هر خی از فقها ،قائرو هره عردم جرواز تعزیرر مرالی هرود و مریگوینرد در
استعماالت شارع و متشرعه تعزیر در مرورد " ضررب دون الحرد " یعنری زدن تازیانره و
ش ق هه میزان کمتر از حد استعمال شد و این اصط ح هه همین نوع مجازات انصرراا
دارد ولی همانگونه که قب اشار گردید و هعداً نیز هه طور م صو توضیح داد خواهد شد
تعزیر در لغت هه معنای تأدیب ،ردع ،منع و هاز داشتن اسرت کره حراکم شررع مصرلحت
دید و هر علیه مجرم اعمال نماید  .که چنین کی ری اعم از " ضرب دون الحد " اسرت و
اط ق آن در خصو تازیانه زدن در هرخی روایات و کلمات فقیهان و اهو لغت هره ایرن
خاطر است کره او ًال در عمرو هیشرترین نروع مجرازات رایر همرین هرود اسرت و انیر ًا
شدیدترین و هازرترین مصداق تعزیر که هه میزان مجازات حدی نرسید و هه آسان تررین
شکو قاهو اجرا نیز هاشد همین " ضرب دون الحد " هود است .هنراهراین انصرراا تعزیرر
هه این معنا از هاب کثرت و غلبه وجود هرود و حجرت نمریهاشرد .لرذا سرلب مالکیرت و
تعزیرات مالی ها هدا ردع و منع مجررمین از لحراش شررعی امرری قرانونی و مجراز هره
حساب آید( .ر.ک :صافی)74 ،1363،
ب) روایات مجاز شمارندهی تعزیر مالی
احادیث و روایات قاهو اعتماد وجود دارد که هرای ا برات مشرروعیت سرلب مالکیرت
مالی ها هدا جریمه کردن مجرمان ک ایت مینماید:

 / 60فصلنامه علمی  -پژوهشی فقه و تاریخ تمدّن  سال سیزدهم  شماره پنجاه و چهارم  زمستان 1396

 -1اهو داوود نقو میکند که رسول خدا ( ) فرمود« :زکات چهو شتر هیاهران چرر،
یک هنت لبون است .هر کس آن را هه قصد پاداش الهی هدهد خداوند هه او اجر میدهرد
و اگر کسی از دادن زکات آن خودداری کند من زکات آن را هه ع و نصرف مرالش از او
خواهم گرفت( ».سجستانی1409 ،ق ،ج )363 ،1
 -2پیامبر ( ) علی رغم اینکه معموالً در جنگها و غزوات هره سررهازانش سر ارش
میکرد مبادا درختان دشمن را قطع کنند ولی در جنگ ها یهودیران هنری نمریر دسرتور
دادند درختان آنها را قطع کنند( .نوری ،1383 ،ج )128 ،1
 -3در داسررتان سررمر هررن جنرردب و مرررد انصرراری ،وقترری کرره سررمر هرری یررک از
پیشنهادهای پیامبر( ) را در مورد نالی که در ملک انصاری داشت نپذیرفت ،حمرت هره
مرد انصاری فرمود« :هرو درختش را هر کن و جلوی او هینداز»( .العاملی ،1392 ،ج )341 ،17
ج) حکم عقل
تنبیه و مجازات مجرمان ،جز امور عبادی دین نیست که مکل ّان هه صرورت تعبردی
محض و هدون اینکه فلس هی تشریع آن را هدانند و هه آن توجه کنند موظّف هره اجررای
آن هاشند ،هلکه هرای هر انسان عاقلی روشن است که حکمت قانونگذاری تعزیرات ،تنبیره
و تأدیب متال ّان و هاز داشتن آنها از ارتکاب جرم از یرک سرو و عبررت آمروزی و ردع و
منع دیگران از اقدام مشاهه از سوی دیگر مریهاشرد .هره عبرارت دیگرر ،عقرو هشرری در
مواجهه ها اینگونه احکام شرعی ،تأمین امنیت و نظم و عدالت در اجتمراع و پاسرداری از
حقوق و مصالح فرد و جامعه را هدا تشریع آنها تشرای مریدهرد و ماننرد هرخری از
احکام دیگر -ماصوصاً احکام عبادی -آنها را احکامی تعبدی که هرای مصرالح ناشرناخته
غیبی ،از سوی شارع مقدس وضع شد اند نمی داند.
از این رو چنانکه هدا مزهور یعنی تنبیه و مجازات مجرم و هازداشتن او و دیگرران از
انجام اعمال ناروا در پرتو تعزیرات مالی ،در حد مساوی یا درجهای هاالتر از «ضررب دون
الحد» تأمین شود عق ً مانعی هر سر را اجرای آنها وجود ندارد « و چه هسا تعزیرر مرالی
در تأمین این هدا مؤ رتر و هرای فرد متالّرف و نیرز جامعره ،مصرلحتآمیزترر هاشرد و
هالعکس زدن و تنبیه هدنی ممر هاشد و نتیجرهی معکروس هدهرد و تن ّرر ایجراد کنرد».
(حسینی،1366 ،
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د) دلیل اولویت
طبق «قاعد ی سلطنت» و حدیث شریف نبوی که فرمرود« :النراس مسرلّطون علری
امرروالهم» (مجلسرری1400 ،ق ،ج  ،273 ،2و االحسررایی1403،ق ،ج  )222 ،1مررردم هررر امرروال و
دارایی خود سلطنت دارند و هی کس هدون مجوز شرعی حق تصرا در اموال دیگری را
نداشته و نمیتوان هی مالکی را هدون دلیو از تصرا در اموالش ممنوع نمود .م اد ایرن
قاعد نشان میدهد که انسانها هه طریق اولی نسبت هه جان و تن خویش نیرز سرلطنت
دارند ولذا وقتی نادید گرفتن سلطنت انسان هر هدنش هه حکم شرع و قرانون جرایز مری
هاشد ،چناچه تمام فقهای شیعه و سنّی هر آن اجماع دارند که وجود هاشی هنام «کتراب
الحدود و التعزیرات» در آ ار فقهی همهی فقها هرای ا بات این ادعرا ک ایرت مریکنرد و
آیات و روایات فراوانی نیز در این زمینه موجود میهاشد .هه طریق اولی نقض سرلطهی او
هر اموالش هه منظور مجازات و تنبیه او جایز خواهد هود.
البته هاید اعتراا کردکه در عمو ،تعزیر هدنی هیشتر رای هود و در روایات هم شیوع
زیادی داشته و هر همین اساس در اکثر فتاوی فقها نیز از آن هه عنوان مجازات پایین تر
از حد یاد شد است زیرا اوالً اجرای تعزیر هدنی در عمو آسانتر است و هه محرض ا برات
مجرم هودن فرد در محکمه ها کمترین وقت ،قاهو اعمال میهاشرد .انیراً تعزیررات هردنی
معمول هرای همهی افراد تأ یر هازدارندگی دارد در حالی که مجازات مرالی ممکرن اسرت
هرای یک مجرم روتمند تأ یر مناسب را نداشته هاشد.
هـ) اطالقات ادلهی حکومت
شکی نیست که هدا از تشکیو حکومت در اس م ،اجرای عدالت و نظم در جامعه و
جلوگیری از کژیها و تال ّات و ح ظ حقوق مردم و مصالح امت میهاشد( .هه طور مثال
ر.ک :سور نسأ ،آیه  )58هناهراین ،حراکم اسر می حرق دارد هررای مبرارز هرا م اسرد و
هزهکاریها و پاسداری از حقوق و منافع مردم و جامعه هرا در نظرر گررفتن مصرلحت ،از
اهزارهای ماتلف ،از جمله تعزیرات مالی و سلب مالکیت از مجرمران ،هرا هردا تنبیره و
اص ح آنان و جلوگیری از تکرار جرم از سوی آنها اسرت اد نمایردازطرفی طبرق آیرهی6
سور ی احزاب ،پیامبر( ) هرای تصمیم گیری نسبت هه سرنوشرت مرردم از خرود آنهرا
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سزاوارتر میهاشد و هر اساس نظر هسیاری از فقها  ،فقیه عادل جرامع الشررایط ،جانشرین
معصومین(ع) در عصر غیبت هود و از همهی اختیارات حکومتی پیامبر( ) و ائمره (ع)
هرخوردار میهاشد( .ر.ک :عمید زنجانی ،1373 ،ج  )91 ،2هناهراین ،از آنجا که هر یک از مرردم
میتوانند درهار خود و داراییهایشان تصمیمگیری نمایند پیرامبر خردا ( ) هره طریرق
اولی می تواند در مورد جان و مال آنهرا ماصوصر ًا در راسرتای اصر ح امرور و مبرارز هرا
م اسد تصمیم گیری فرماید.
و ) سیرهی عقالء
عق ی عالم که متشرعین از جملهی آنها هستند در طول تاریخ حتری ایرن زمران ،از
اعمال مجازاتهای مالی هرای ردع و منع مجرمین و مقاهله ها م اسرد اجتمراعی اسرت اد
کرد و میکنند .طوری که در نظام مقدس جمهروری اسر می ایرران کره طبرق قرانون
اساسی آن هاید همهی قوانین مطاهق شرع انور هاشد در تال ات مرهرو هره امرور حمرو
ونقو ،گمرک ،مالیات ،احتکار ،گران روشی ،جرایم پزشکی ،تاریرب امروال تراریای ،رهرا،
رشو خواری ،ک هرداری ،تعدیات مأمورین دولتی ،هتک حرمت اشاا  ،جررایم علیره
اشاا و اموال ،جرایم ضد ع ت و اخر ق عمرومی ،جررایم هرر ضرد حقروق و تکرالیف
خانوادگی و هر نوع تحصیو مال از طریق نامشروع ،هه طور گسترد ای مجازات مرالی در
نظر گرفته شد و اعمال میگردد(.هه طرور مثرال ر.ک :مرواد538ترا644قرانون مجرازات
اس می)
شاید یکی از دالیو عق ی عالم هرای در نظر گررفتن مجرازات مرالی ایرن هاشرد کره
«ادار ی جامعه مستلزم هزینهها و ماارج سرنگینی اسرت و از منراهع مهرم ترأمین ایرن
هزینهها که ها حکم عقو و عرا هم سازگار است جریمههای مرالی اسرت .پرس ،از هراب
وجوب مقدمه ها وجوب ذی المقدمه ،اخذ اینگونه جریمهها واجب هم میهاشد( ».حسرینی،
پیشین،

)118

 -2امتیازهای مجازات مالی نسبت به تعزیرات دیگر
هرخی ازصاحب نظران ،ازجمله سرید محمرد حسرینی درصر حهی 10ترا  13کتراب
«مجازاتهای مالی در حقوق اس می» ،سلب مالکیت مجرازاتی یرا تعزیررات مرالی را در
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هسیاری از موارد دارای کارکرد و ا رهاشی هیشتری از مجازاتهای جسمی و تنبهات هدنی
(تازیانه و زندان) دانستهاند که در زیر هه آنها اشار خواهدشد:
 -1-2مجازاتهای مالی هسیاری از آ ار روانی ،اخ قی و اجتماعی مجازاتهای دیگر هره
ویژ مجازات زندان را که آ ار نامطلوب آن هرای همیشره هرر فررد مجررم و خرانواد او و
جامعه هاقی خواهد ماند در پی ناواهد داشت و طبق دستور قرآن کریم " :والترزر و ارز
و زر اخری " هیچکس هار گنا دیگری را هر دوش ناواهد کشید( .سور ی انعرام ،آیرهی
)164
 -2-2ا ر تنبیهی مجازات مالی مانند سایر مجازاتها ها تکرار کم ناواهرد شرد و در
مورد تکرار کنندگان جرم ،قدرت ارعاهی و هازدارند ی خود را ح ظ خواهد کرد .در حالی
که اینگونه مجرمان هه مجازات زندان و حتّا تنبیهرات هردنی عرادت مریکننرد و چنرین
مجازاتهایی هرای آنها تهدید جدی هه شمار ناواهد رفت و در مورد مجرمان روتمند ،هم
می توان هه نسبت روتشان مبلغ جریمه را افزایش داد و هم جا هرای مجازاتهای دیگر هاز
میهاشد.
 -3-2مجازاتهای مالی را میتوان ها شاصیت مجرم و شدت و ضعف عمو ارتکاهی
او منطبق کرد و هه هر میزان که استحقاق دارد تعیین نمود .مجازاتهرای دیگرری ماننرد
زندان و ش ق نیز قاهو انطباق ها شاصیت مجرم و شدت و ضعف جرم انجرام شرد مری
هاشند اما چون مجازاتهای مالی تقسیمپذیرتر هود و زمینهی گسترد تری هررای درجره
هندی دارند هیشتر قاهو انطباق ها جرم و مجرم میهاشند.
 -4-2در مورد جرمهایی که هدا و انگیز ی ارتکاب آنها ن ع مادی است کی ر مرالی
مناسب تر هود و هیشتر موجب کنترل طبایع تشنهی کسب مال از را نامشروع میشرود
و هین جرم و مجازات تناسب هیشتری هرقرار میگردد و هرای مجرمرانی کره رروتهرای
هادآورد دارند ها هاال هردن مجازات مالی و نیز اعمال مجرازات ترکیبری ،عر و هرر تنبیره
مجرم ،خزانهی عمومی نیز منت ع میشود( .ر.ک :ص حی)152 ،1354 ،
 -5-2در مواردی که مجرم از چنگال قانون و عدالت میگریزد و مرالی از او هره جرا
میماند ،تنها را اینکه مجرم هدون تنبیه نماند اعمال مجرازات مرالی اسرت .لکرن هررای
جلوگیری از اعسار تصنعی هاید ساز و کار دقیقی مدنظر قرار گیرد که روند اجررای حکرم
از چنین آفتی در امان هماند.
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 -6-2هر چند ممکن است از نظر آ ار هازدارندگی و تنبیه مجرمان و متال ان ،هرین
اهزارهای ماتلف مجازاتی مانند حبس ،تازیانه ،سلب مالکیت و تبعیرد اشرتراکاتی وجرود
داشته هاشد لکن یکی از امتیازات غیر قاهو چشم پوشی مجازات مالی ایرن اسرت کره هرا
اعمال آنها هاشی از هزینرههرای ادار جامعره و ایجراد امنیرت همگرانی ترأمین شرد و
قسمتی از خسارتهای مستقیم و غیر مستقیمی که در مسیر و نتیجه تال ات و اقردامات
مجرمانه هزهکاران هه اقتصاد و امکانات کشور وارد میشرود جبرران خواهرد گشرت( .علری
آهادی،1352 ،

)113

 -3اهداف و آثار سلب مالکیتهای مجازاتی درسنت معصومین(ع)
هر اساس م اد روایات وسنت معصرومین (ع) سرلب مالکیرت و مجرازات مرالی عر و
هرجنبهی مجازاتی آن ،ها اهداا گوناگون صورت گرفته و آ ار ماتل ی درپی دارد کره در
زیر هه آنها میپردازیم:
 -1-3سلب مالکیت به نفع فرد یا اشخاص معین
یکی از آ ار و اهداا سلب مالکیت مجازاتی این است کره هره ن رع فررد یرا اشراا
معینی صورت میپذیرد .هدا از این نوع مجازات مالی ع و هر جنبهی تنبیهری آن ،یرا
جبران خسارت وارد هه شا یا گروهی خا است و یا اینکه اموال مصادر شرد  ،در
قالب نوعی جعاله هه یک یا چند ن ر تعلق میگیرد و یا اینکه چون مالک اصلی ها ارتکاب
جرم اهلیت خود را هه عنوان مالک از دست میدهرد امروالش هره ن رع ورال مسرلمان او
مصادر میگردد.
الف) تسلیم اموال کافر ذمی قاتل به اولیای مقتول مسلمان
در صحیحه ضریس آمد است که امام هاقر(ع) در مورد مردی نصرانی که مسلمانی را
کشته هود فرمود:
هه اولیای مقتول تسلیم شود اگر خواستند او را هکشند و اگر خواستند او را هباشرند
و اگر خواستند او را هرد ی خود سازند ،گ ته شد اگرر مرالی داشرت حکمرش چیسرت
فرمود :خود و مالش هه اولیای مقتول داد میشوند( .العاملی ،1392 ،ج)110 ،29
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ها توجه هه این روایت ونیز روایت حسنهای از امام صادق(ع)
 )190مرحوم صاحب جواهر یادآور شد که «نق ً و تحصی ً مشهور هرین امامیره ،هلکره
هناهر آنچه در «انتصار»« ،سرائر»« ،روضه» و «نکت النهایه» آمد است اجماع امامیره هرر
این است که اگر کافر ذمی هه عمد مسلمانی را هکشد ،خود و اموالش هره اولیرای مقترول
تسلیم میشود ...همچنین در اجرای حکم فوق فرقی نیست که اولیای مقترول مسرلمان
قاتو را هکشرند یرا هره هردگری هگیرنرد ،در هرر حرال امروال قاترو هره آنهرا داد خواهرد
شد(».نج ی ،1362،ج)156 ،42

(ر.ک :طوسری1390 ،ق ،ج،10

ب) مصادرهی اموال مطرب آواز خوان به نفع جوانان مدینه
اهن ماجه میگوید :ص وان هن امیه گ ته است :در حمور رسول خدا ( ) هودیم کره
عمر هن مرّ آمد و از پیامبر( ) خواست اجاز دهد از این را کسب درآمدکند .حمررت
فرمود :اجاز نمیدهم ،از پیش من هرو و توهه کن و اگر پس از این آواز هاوانی ترو را هره
صورت دردناکی خواهم زد و سرت را هه صورت نامنظم خواهم تراشید و تو را تبعیرد و از
خانواد ات دور خواهم کرد و هردن اموالت را هرای جوانان مدینه ح ل خواهم نمرود( .اهرن
ماجه ،هی تا،

)74

ج) مصادرهی اموال شکارچی اطراف مدینه به نفع دستگیرکنندهی او
احمد حنبو پیشوای اهو سنت حنبلی در کتاب «مسند» که جز صحاح شرشگانره
عامه میهاشد از پیامبر اکرم( ) نقو میکند که فرمود« :اگر شاصری را دیدنرد کره در
حریم مدینه شکار میکند لباس و آنچه همرا او میهاشد هرای کسی است که او را دید
است( ».رحمانی1385 ،ش  ،115 ،42هه نقو از :مسنداحمدحنبو ،ج)170 ،1
د) سلب مالکیت از مرتد فطری به نفع وراث مسلمان او
امام خمینی (ر ) در این مورد میفرماید ... :مرتد فطری اگر مرد هاشد زوجهاش از او جردا
میشود و هدون ط ق ،نکاح همسرش فسخ میگردد و  ...اموالش که تا زمان ارتداد هره دسرت
آورد پس از ادای دیونش هین ور ه او تقسیم میگردد( .موسوی الامینی ،هیتا ،ج)366 ،2
 -2-3سلب مالکیت مجازاتی به نفع جامعه
از آنجا که هرخی از افراد و گروهها ها ارتکراب تال رات ،در نظرام اقتصرادی ،امنیتری،
فرهنگی و اخ قی اجتماع اخت ل ایجاد میکنند و هه منافع و مصرالح عمرومی زیانهرای
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گا جبران ناپذیری وارد میسازند حکومت عدل اس می وظی ه دارد که ع و هر مبرارز
ها آنها و جلوگیری از اقدامات غیر مجاز آنان ،تا جایی که ممکرن اسرت حقروق از دسرت
رفته جامعه را نیز از محو مصادر ی اموال و داراییهای مجرمان و اخر ل گرران در امرور
امت جبران نماید .از این رو در زیر نمونههرایی از سرنتهرای قرولی و فعلری معصرومان
(علیهم الس م) را هه عنوان مبانی شرعی این نوع سلب مالکیت ذکر و ها اسرت اد از نظرر
فقها هه تجزیه و تحلیو آنها میپردازیم:
الف) مصادرهی نصف مال تارک زکات
اهو داوود سجستانی از محد ین مورد اعتماد اهو سنت در کتاب حردیثی خرود هنرام
«سنن» نقو میکند که رسول خدا ( ) فرمود است « :زکات چهرو شرتر هیاهران یرک
هنت لبون است (هچه شتر ماد ای که دو سالش تمام گشته و وارد سه سالگی شد هاشد)
هرکس آن را هه قصد پاداش الهی هدهد خداوند هه او اجر خواهد داد ولری اگرر کسری از
دادن زکات آن امتناع ورزد مرن زکرات آن را هره عر و نصرف مرالش از او مریگیررم».
(سجستانی1409 ،ق ،ج،1

)363

ب) مجازات دو برابر دزد میوه
در وسائو الشیعه حدیثی از امام صادق (ع) نقو شرد کره فرمرود« :پیرامبر ( ) در
مورد کسی که میو ها را سرقت کرد و در آستینش جای داد هود حکم کرد هر آنچه را
خورد چیزی هر او نیست ولی نسبت هه آنچه هرد است تعزیر مریشرود و هایرد دو هراهرر
قیمت آن غرامت هپردازد( ».العاملی ،1392 ،ج)286 ،28
ج) اخذ غرامت از مأمور متخلف
صاحب کتاب «دراسات فی والیه ال قیه و فقره الدولره االسر میه» هره نقرو از تراریخ
یعقوهی حکایتی در مورد یکی از هرخوردهای قراطع امیرمؤمنران علری (ع) هرا کرارگزاران
متالف حکومتی خود هیان میکند که در آن امام (ع) مرأمور خرود در منطقره اصرطار
فارس هنام منذر هن جارود را هه پرداخت جریمهی نقدی سنگینی محکوم فرمود.حمررت
در نامهاش خطاب هه او چنین نوشت« :صالح هودن و درستکاری پدرت مرا درهار ی تو هه
اشتبا انداخت .حال که تو هواپرستی را رها نمیکنی ...چون این نامه را دیدی هه سروی
من روان شو .والس م»
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ها رسیدن این نامه هه دست منذر ،هه نزد حمرت رفت و امام علی (ع) او را عزل و هره
پرداخت سی هزار درهم غرامت محکوم نمرود( .منتظرری ،1373،ج ،338 ،2هره نقرو از یعقروهی،
 ،1363ج،2

)179

 -3-3سلب مالکیتهای مجازاتی با هدف بازدارندگی صرف
الف) دستور به کندن درخت سمره بن جندب از سوی پیامبر(ص)
سمر هن جندب درخت نالی در خانهی مرد انصاری داشرت کره گرا و هریگرا هره
ههانهی آن مزاحم اهالی آن خانه میشد .وقتری سرمر هره هری یرک از آرای عادالنره و
همرا ها احسان پیامبر خدا ( ) توجهی نکرد و حاضر نشد هرای رفع ضررر و جلروگیری
از مزاحمت نسبت هه مرد انصاری و خانواد اش ناو خود را که در ملک او هود ه روشد یا
در عوضش ناو یا ناوهای دیگری دریافت کند و حتی قبول نکرد کره پیرامبر ( ) در
هراهر درخت هی ارزش دنیایی ،درختی ههشتی هرای او ضمانت کند حمرت هره او فرمرود:
«هراستی که تو مردی زیان رسان هستی» و آنگا هه مرد انصاری دسرتور داد« :هررو و آن
درخت را هرکن و نزد او هینداز که ضرر و ضرار جایز نیست( ».کلینی1407 ،ق ،ج)241 ،5
این فرمایش پیامبر ( ) هه خوهی نشان میدهد که دستور قلع درخت سمر پرس از
نپذیرفتن را حوهای اولیهی حمرت ،جنبهی مجازاتی و کی رری دارد هرر چنرد ن عری
مادی هرای کسی در پی نداشته هاشد.
ب) مجاز شمردن به آتش کشیدن منازل عوامل تفرقه و تارکین جماعت
دین اس م ،دین وحدت و هرادری است .چنانکه قرآن کریم ها ش افیت تمرام پیرروان
خود را هه وحدت فرا خواند و میفرماید« :هه ریسرمان الهری چنرگ زنیرد و از ت رقره و
جدایی هپرهیزید( ».سور ی آل عمران ،آیهی  )103هر همین اساس در روایرات متعرددی آمرد
است که پیامبر اکرم ( ) کسانی را که در جماعت حاضر نمیشدند تهدید میکررد کره
خانههایشان را هر سرشان هه آتش خواهد کشید .هه طور مثال امام صادق (ع) میفرمایرد:
«جمعی در جماعت حمور نیافتند ،رسول خدا ( ) در صدد هرآمد خانرههایشران را هره
آتش کشد .آنها از خانه در آمد و در جماعت ها مسلمانان شررکت کردنرد( ».نروری،1383 ،
ج،1

)488
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ج) سوزاندن غلههای محتکران
از نظر دین مبین اس م هی کس حق ندارد کاالهای ضروری و مورد نیاز مردم را هره
قصد ایجاد کمبود و گران روشی احتکار کند و جامعه را تحت فشار قرار دهد .هره همرین
دلیو در خبرها آمد است که علی (ع) از شط فرات گذشت و ها یک انبرار گنردم مواجره
شد که تاجری آن را نگه داشته هود تا گران شود .حمرت دسرتور داد و آن انبارسروزاند
شد( .متقی هندی1409 ،ق ،ج )103 ،4
د) آتش زدن کاالی تاجر متقلب
تأمین معیشت مردم و کنترل هازار یکی از وظایف هسیار مهم حکومت اس می اسرت.
الزمهی تحقق این امر و موفقیت دولت دینی در انجرام ایرن مسرؤولیت خطیرر هرخرورد
قاطع ها سودجویانی است که در هازار مسلمین و جزیان سالم اقتصرادی جامعره اخرت ل
ایجاد میکنند .اهوداوود در این زمینه نقو میکند که پیامبر خردا ( ) فرمرود« :هرگرا
مردی را دیدید که در تجارت و معامله تقلب میکند کراالی او را هسروزانید و او را کترک
هزنید( ».اهوداوود سجستانی1409 ،ق ،ج)62 ،2
ه ) سوزاندن مکان عرضهی شراب
از نظر شرعی ساخت ،نگهداری ،خرید و فروش ،مصرا شراب و حتی عرضرهی مرواد
اولیه آن مثو خرما و انگور هه قصد است اد از آن در تولید شراب و خمر حرام است(شریخ
انصرراری ،1367،ج .)44 ،2در همررین راسررتا مبررارزات شرردیدی از سرروی پیررامبر( ) و
امیرمؤمنان علی (ع) ها عوامو تهیه و توزیع این ماد ی حرام و شیطانی در مناهع اس می
وجود دارد که دو نمونهی آن هه شرح زیر میهاشد.
 -1از عبداهلل هن عمر روایت شد که گ ت :پیامبر خدا ( ) هه من دسرتور داد کراردی
هرای او هبرم و من این کار را انجام دادم .حمرت فرستاد تا آن کارد را تیز کنند و آنگرا آن
را هه من داد و فرمود :فردا ها آن نزد من هیا .و من صبحگاهان هه نزد حمرتش رفتم .وی هه
همرا اصحاب خود هه سوی هازارهای مدینه کره در آنهرا مشرک شرراب وارد شرد از شرام
عرضه میشد حرکت کردند .حمرت کارد را از من گرفت و هر مشک شرراهی را دیرد پرار
کرد و سپس آن کارد را هه من داد و هه همراهانش دستور داد هرا مرن هیاینرد و مررا یراری
دهند و هه من فرمود :هه همهی هازارها هروم و مشک شراهی نبینم مگر اینکره پرار کرنم .و
من هم چنین کردم و مشک شراهی را سالم نگذاشتم( .اهن حنبو1416،ق ،ج)132 ،2
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 -2اهن تیمیه در کتاب «الحسبه فی االس م» نقرو کررد کره امیرالمرؤمنین (علیره
الس م) مکانی را که در آن شراب فروخته میشد سوزاند( .حسینی ،پیشین ،142 ،هره نقرو از:
الحسبه فی االس م،

)59

چنانکه م حظه می شود در این دو حدیث شریف نه فقط شراهها کره از نظرر شررعی
ارزش مالی ندارند و عامو فساد هه شمار میروند توسط رسول اکرم ( ) و امام علی (ع)
ناهود میشوند هلکه مشکها هه عنوان ظرا نگهداری آنها و یا مغاز و محو نگهداری ایرن
مایع پلید نیز ناهود و سوزاند میشوند که نوعی سلب مالکیت مجازاتی هره حسراب مری
آیند.
و) تخریب خانه و ملک خیانتکاران
نوع دیگر از سلب مالکیت مجازاتی که صررف ًا هرا هردا ردع و منرع هرر چره هیشرتر
مجرمان و عبرت آموزی دیگران و آن هم ها شدیدترین حالتها از سوی امیرمؤمنران علری
(ع) انجام شد ویران کردن و تاریب خانره و امر ک خیانتکراران و اراذل و اوهراش مری
هاشد.
 -1اهراهیم هن محمد ق ی در «الغارات» از ذهو هن حارل حکایت کرد کره مصرقله
هن هبیر  ،کارگزار امام علی (ع) در یکی از والیات اس می هرا مرال خرراج ،اسریران هنری
ناجیه را خرید و آزاد نمود .او پس از این کارش مرا هه خانره خرود دعروت کررد ،هعرد از
خوردن شام گ ت :هه خدا سوگند که امیرالمؤمنین (ع) در مورد این مال [که ها آن هدون
اجاز اسیران خرید وآزاد کرد ام] مرا هازخواست خواهد کرد و من جواهی هرای او ندارم.
وی فرد ای آن شب هره سروی معاویره رفرت و هره او پیوسرت .چرون امیرمؤمنران (ع) از
پیوستن او هه معاویه ها خبر شد فر مود :او را چه شد هود خدا طردش کنرد .او هماننرد
هزرگان عمو کرد (اسیران را خرید و آزاد نمود) و چون هردگان گریات و ماننرد فراجران
خیانت کرد .اگر میماند و نمیتوانست پاساگوی کارش هاشد هیشتر از این نمیشرد کره
او را زندانی میکردیم و اگر مالی از او مییافتیم از وی میگررفتیم وگرنره او را رهرا مری
سرراختیم .آن گررا امررام (ع) هرره سرروی خانرره مصررقله روان شررد و آن را ویررران سرراخت.
(نوری ،1383،ج،3

)207

 -2قطب راوندی در کتاب «الاراج» آورد است که امیرمؤمنان (ع) هرای سرکشی هه
رود فرات که طغیان کرد و از آن احساس خطر و نگرانی میشد هدان سو رفتره هرود .در
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مسیر هنگامی که از محو اجتماع طای هی قیف میگذشرت هرخری از جوانران آن قروم
نسبت هه حمرت جسرارت و هری ادهری کردنرد .هزرگران آنهرا در هراهرر خشرم حمررت،
درخواست هاشش کنند .امام (ع) فرمود :شما را نمیهاشم مگر اینکه چون از این مسیر
هرگردم این مجالس و محلهای تجمع را ویران کرد هاشید ...پاسخ دادند :چنین خرواهیم
کرد .آنگا حمرت آنجا را ترک کرد و آنها طبق فرمود امام (ع) عمو کردند( .ر.ک :همران،
ج،3

)151

 -3در کتاب (وقعه ص ین) آمد است که چون جریر ها جمعی از اقوامش هه قرقیسیه
(شهری در شام قدیم) فرار کرد و پناهند شدند علی(ع) هه سوی خانرهی او رفرت و آن
را هه هم ریاته و آتش زد .و همچنین در مورد پیوستن «اهرن المعرتم» و «حنظلره هرن
رهیع» و طای هی آنها هه معاویه آمد است که« :فلما هررب حنظلره امرر علری(ع) هردار
فهدمت » یعنی :هنگامی که حنظله فرار کرد علی(ع) نسبت هه تاریب خانرهاش فرمران
داد و خانه ویران شد( .منتظری ،1373 ،ج ،337 ،2هه نقو از وقعه ص ین)60 ،
دقت در مواردی که مشمول احکام صرفاً تاریبی قرار گرفتهاند نشان میدهد کره یرا
اینگونه اقدامات و دستورات شدید و ویرانگر هه خاطر خا هودن فرد مجرم یرا مجرمران
هود یا هه خاطر نوع جرم واقع شد و یا هه خاطر شرایط ویژ ای که اقدام مجرمانه در آن
رخ داد است تا جای هیچگونره سرازش و مماشرات و یرا فرصرت دادن هره پادرمیرانی و
دلسوزی شاصیتها و هازگرداندن احتمالی ام ک وجود نداشته هاشد.

 -4سلب مالکیت مجازاتی در قوانین جمهوری اسالمی
نوعی سلب مالکیت در قوانین کی ری جمهوری اس می وجود دارد که کره منشرأ آن
آموز های دینی در این عرصه میهاشد  .سلب مالکیتهای مجازاتی مقرر شد در قوانین
موضوعه ایران که در هیش از یکصد مرورد از جررائم و هزهکاریهرای گونراگون هره عنروان
مجازات اصلی یا تکمیلی یا جانشین در نظر گرفته شد است که در زیرر هرر یرک را هره
طور جداگانه و ماتصر مورد هررسی قرار خواهیم داد:
الف) مجازات مالی جعل و تزویر:
هر چند " جعو " در لغت هه معنی ساختن ،قرار دادن و گردانیردن اسرت
 )116 ،1358ولی در اصط ح حقوق کی ری هه معنی تزویر و وضرع مریهاشرد و عبرارت

(طباطبرایی،
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است ساختن امری از روی قصد و هر خ ا واقع .جعو یا مادی است که هه معنری قلرب
حقیقت هه وسیلهی یک عمو در نوشتجات رسمی یا عادی یا چیز دیگر میهاشد و جعرو
معنوی است که قلب حقیقت در مممون یک عمو حقوقی است هدون اینکره هره همررا
یک عمو مادی هاشد( .ر.ک :جع ری لنگرودی)196 ،1381،
طبق قانون مجازات اس می جعو و تزویرر عبارتنرد از :سراختن نوشرته یرا سرند یرا
ساختن مهر یا اممای اشاا رسمی و غیررسمی ،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم هردن یا
الحا ق یا محو یا ا بات یا سیا کردن یا تقردیم یرا ترأخیر تراریخ سرند نسربت هره تراریخ
حقیقی یا الصاق نوشتهای هه نوشته دیگر یا هه کار هردن مهر دیگر هردون اجراز صراحب
آن و نظایر اینها هه قصد تقلب( .منصور)141 ،1390 ،
هررسی مواد گوناگون قانون مجازات اس می در زمینهی جعو و تزویر نشان میدهرد
که قانونگذار این قانون در مواد  532تا  540هرای مجرمران اینگونره جررایم محکومیرت
مالی هه عنوان مجازات جانشین حبس یا ش ق تعزیری در نظر گرفته است کره حرداقو
آن دویست هزار ریال و حداکثر آن سی میلیون ریال میهاشد.
ب) مجازات مالی فراریدهنده زندانی یا اهمال در دستگیری او :شش مرا ترا
سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجد میلیون ریال (مراد ی  548ق .م .ا) البتره
م اد این ماد قانونی نشان میدهد " هرای تحقق جرم موضوع این ماد الزم است میران
مسامحه یا اهمال و فرار زندانی راهطه علیت و سببیت وجود داشته هاشد هه گونرهای کره
اگر اهمال نبود فرار محقق نمیشد( " .زراعت )400 ،1389 ،ع و هرر ایرن ،طبرق مراد ی
 549همین قانون چناچه مأمور ح ظ و مراقبت زندانی یا فرد توقیف شد هرای فرار ها او
همکاری کند یا را را هرای فرار او تسهیو نماید و فراری همیرد یا تحویو آن ممتنع شود
در حالی که محکوم هه قصا هود است از اموال عامو فرار هه مقدار دیهی جنرایتی کره
زندانی وارد کرد یا مالی که مدیون هود است سلب مالکیت صورت گرفتره و هره اولیرای
دم تحویو میگردد.
پ) جریمهی جعل عناوین و مشاغل :حبس از سه ما تا یرک سرال و یرا جرزای
نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون.
ت) مجازات مالی تخریبکنندگان اموال تاریخی و فرهنگی :ضبط و مصادر ی
آالت و ادوات ح اری و وسایلی است که مجرم در وقوع جرم از آنها است اد کرد است
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و پرداخت جریمهی معادل دو هراهر قیمت اموال تاریای ،فرهنگی قاچراق شرد (مراد ی
562ق .م .ا).
ث) مجازات مالی مأموران و مقامات دولتی مقصّر:
مقامات و مأموران دولتی در موارد زیر هه خاطر تقصیر و تعدی هه جان و مال مردم و
سو است اد از قدرتشان مستحق مجازاتهای مالی جانشین هه مقداری کره خواهرد آمرد
میشوند:
 -1در صورت سو است اد از شغو خود هرای خرید اجباری ملک دیگران و یا مسلط
شدن ناهحق هرآن و یا مجبور کردن مالک هه فروش ملکش هه دیگران که قانونگذار هررای
چنین تال اتی ع و هر رد مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق ،مجازات حبس از یرک
سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجد میلیون ریال در نظر گرفته است(.قانون
مجازات اس می ماد  )581البته هر چند قانون مجازات اس می در مرورد اجبرار کرردن
دیگری هه خریدن مال اجبارکنند ساکت ماند است لکن از فحروای مراد  581ق  .م .ا
میتوان دریافت که محکومیتهای مزهور شامو حال چنین کسی نیرز خواهرد شرد( .رک:
زراعت ،پیشین،

)427

 -2همانگونرره کرره در مرراد  582قررانون مجررازات اس ر می آمررد اسررت "،هریررک از
مستادمین و مأمورین دولتی ،مراس ت یا مااهرات یرا مکالمرات تل نری اشراا را در
غیرمواردی که قانون اجاز داد هدون رضایت صاحبان آنها مطالب آن را افشرا نمایرد هره
حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجرد میلیرون ریرال محکروم
خواهد شد" .
 -3موارد دیگری که مجازات مالی هرای مأموران مقصر در نظرر گرفتره شرد عبرارت
است از :حبس و توقیف غیر قانونی اشاا که مجرم هه یک سال تا سه سال حربس یرا
جزای نقدی از شش تا هجد میلیون ریال محکوم مریشرود(.ماد  583ق  .م  .ا) و اگرر
کسی ها مجرم فوقالذکر در تهیه مکان توقیرف و حربس غیرر قرانونی آگاهانره همکراری
نماید هه سه ما تا یک سال حبس یا جزای نقدی یک میلیرون و پانصرد هرزار ریرال ترا
شش میلیون ریال محکوم میگردد( .ماد  584ق .م .ا)
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ج) مجازات مالی مرتکبین ارتشاء ،اختالس ،رباخواری و کالهبرداری:
طبق مراد ی  588ق  .م .ا " هریرک از داوران و ممیرزان و کارشناسران متقلرب هره
حبس از شش ما تا دو سال یا مجازات نقدی از سه ترا دوازد میلیرون ریرال محکروم و
واموال دریافتینیز هه ن ع دولت ضبط میشود".
در ماد ی  595ق  .م .ا جریمهی رها خواری نیز مرتکبین اعم از رهادهند  ،رها گیرند
و واسطهی هین آنها ع و هر رد اضافه هه صاحب مال هه شش ما تا سه سال حبس و ترا
 74ضرهه ش ق و معادل مال مورد رها هه عنوان جزای نقدی محکوم میگردند .همچنین
در ماد  596ق  .م .ا مجازات مالی ک هبرداری ع و هر جبران خسارات مرالی و حربس
از شش ما تا دو سال ،مبلغ یک تا دوازد میلیون ریال تعیین شد است.
چ) جزای نقدی استفاده غیر مجاز از اموال دولتی :است اد غیر مجراز از امروال
دولتی و اوراق ههادر و وجو نقدی متعلرق هره دولرت کره عر و هرر جبرران خسرارت و
پرداخت اجرت المثو ،هه ش ق تا  74ضرهه و جزای نقدی معادل مبلغ انت راعی محکروم
خواهد شد( .قانون مجازات اس می ،ماد ی  )598و اگر اهواب جمعی دستگاههای دولتی
طی زد و هندهای خا در مزاید ها و مناقصات یا هر نوع خرید و فروش دیگرر از طررا
دولت ،ن عی هرای خود یا دیگری منظور دارد هه تأدیهی دو هراهر وجو و منافع حاصرله از
این طریق محکوم میشود و اگر عملی وی موجب تغییر در مقدار یا کی یت مورد معامله
گردد هه حبس از شش ما و تا پن سال و یا مجازات نقدی از سه تا سش میلیون ریرال
نیز محکوم خواهد شد( .ماد ی  603ق .م  .ا)
ح) محکومیت مالی هتک کنندگان حرمت اشخاص :توهین غیرقذفی هه افراد از
قبیو فحاشی و هه کار هردن ال اش رکیک  :تا  74ضرهه ش ق یرا جرزای نقردی از پنجرا
هزار ریال تا یک میلیون ریال(ماد  608ق  .م .ا).
خ) مجازات مالی جرائم علیه اشخاص و اموال:
 -1مجازات کسی که ط و تاز متولد شد را که مرد است هدزد یا ما ری کنرد یرا
عوض نماید یکصد هزار تا پانصد هزار ریال خواهد هود( .ماد  631ق  .م  .ا)
 -2کسی که از تحویو ط لی که هه او سپرد شد هه اشاا که قانوناً حرق مطالبره
او را دارند خوداری کند هه سه تا شش ما زندان یا جزای نقردی یرک میلیرون و پانصرد
هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم میشود( .ماد  632ق  .م  .ا)
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 -3مجازات مالی جانشین رها کردن ط لی که قدرت محافظرت از خرود را نردارد در
جای خالی از سکنه سه تا دوازد میلیون ریال است( .ماد  633ق  .م  .ا)
 -4دفن هدون رعایت نظامات جناز یا ما ی کردن آن که هره جرزای نقردی یکصرد
هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد داشت( .ماد  635ق  .م  .ا)
د) جزای نقدی جرائم ضد عفت و اخالق عمومی :سه ما تا یرک سرال حربس و
جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا شش میلیون ریال و تا  74ضررهه شر ق
یا هه یک یا دو مجازات مذکور(.ماد ی  94ق.م .ا)
ذ) مجازات مرتکبین جرایم بر ضد حقوق و تکاالیف خاانوادگی :عقرد کرردن
آگاهانهی زن شوهردار یا زنی که در عد ی دیگری :حبس از شش ما تا سه سرال یرا از
سه میلیون تا هجد میلیون ریال جزای نقدی و تا  74ضررهه (مراد ی  643ق  .م .ا) زن
شوهردار یا زنی که در عد ی دیگری است خود را هه عقد مردی در آورد و یا مرردی زن
شوهردار یا زنی که در عد ی دیگری است هه ازدواج خرود درآورد و منتهری هره مواقعره
نگردد هه حبس از شرش مرا ترا دو سرال و یرا از سره ترا دوازد میلیرون ریرال جرزای
نقدی(همان ،ماد ی )644
ر) سلب مالکیت مجازاتی به خاطر قسم و شهادت دروغ :سه ما و یک روز ترا
دو سال حبس و یا هه یک میلیون و پانصد هزار ترا دوازد میلیرون ریرال جرزای نقردی.
(همان ،ماد ی )650
ز) افشا کردن اسرار مردم :افشای غیر قانونی اسرارتوسط متولیان امرور پزشرکی و
صاحبان شغو یا حرفهای که محرم اسرار مردم شمرد میشوند :سره مرا و یرک روز ترا
یک سال حبس و یا هه یک میلیون و پانصد هزار ریال ترا شرش میلیرون جرزای نقردی.
(ماد ی  648ق  .م  .ا)
ژ) مجازات ماالی تباانی کننادگان :تبرانی مردیر تصر یه در امرر رسریدگی هره
ورشکستگی هین طلبکاران و اجر ورشکسته مستقیماً یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد
یا هه طریق دیگر :شش ما تا سه سال حبس و یا جزای نقدی از سه ترا هجرد میلیرون
ریال( .ماد ی  672ق  .م  .ا)
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س) محکومیت مالی از بین بردن و کشتن جانداران:
 -1جزای نقدی هرای کسی که حیوان ح ل گوشت متعلق هه دیگر یا حیوانراتی کره
شکار آنها توسط دولت ممنوع اع م شد است را هکشد و نیز کسی که هردون مجروز هره
صید حیوانات وحشی هپردازد( .ر.ک :قانون مجازات اس می ،ماد ی  679و)680
 -2هر کسی اصله ناو خرما را هه هر ترتیب یا هه هر وسیله هردون مجروز قرانونی از
هین هبرد مجازات مالی تعیین شد هه عنوان جانشین هرای او یک میلیون و پانصرد هرزار
تا سه میلیون ریال میهاشد( .ر.ک :همان ،ماد ی )685
 -3قطع درختان فمای سبز ،چه در کنار خیاهان و جاد و چه در میدانهرا و پارکهرا
و جنگلهای اطراا شهرها از جرائمی است که جزای نقدی اختصا یافته هه آن عنروان
جانشین حبس ،سه تا هجد میلیون ریال است( .ر.ک :همان ،ماد )686
ش) مجازات مالی دستاندرکاران تهیه و توزیع مشروهات الکلی :سه ما تا یرک سرال
حبس و تا  74ضرهه ش ق و از یک میلیون و پانصد هزار ریرال ترا شرش میلیرون ریرال
جزای نقدی (ماد  703ق  .م .ا) .دایرکردن شراهاانه یا دعوت کردن مردم هه شرراهاانه:
یک میلیون و پانصد هزار تا دوازد میلیون ریال جزای نقدی(همان ،ماد ی)704
ص) محکومیت مالی قمارباز ،قمارفروش و قمارخانه:
از آنجا که هراساس دستور قرآن کریم (سور ی مائد  ،آیهی  )90و احادیث صرحیح و
مسلّم اهو هیت (علیهم الس م) قمارهازی ممنوع و حرام میهاشد (ر.ک :وسائو الشیعه ،ج ،6
 )238مجازات دست اندرکاران آن هه حسب نوع جرم هدین قرار است:
 -1خرید ،حمو یا نگهداری وسایو ماصو قمارهازی :یرک ترا سره مرا حربس یرا
پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی( .ماد ی  706ق.م.ا)
 -2سازند  ،فروشند  ،واردکنند  ،در معرض فروش قراردهند ی آالت قمار و یا کسی
که آن را در اختیار دیگری قرار میدهد :سه ما ترا یرک سرال حربس و یرک میلیرون و
پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی( .ماد ی  707ق.م.ا)
 -3دایر کنند ی قمارخانه یا دعوت کنند ی مردم هره آنجرا :شرش مرا ترا دو سرال
حبس یا از سه میلیون تا شانزد میلیون ریال جزای نقدی( .ماد ی  708ق.م.ا)
ض) مصادرهی اموال متکدیان و کالشان و ولگردان :حبس از یک تا سره مرا و
درصورت داشتن توانایی مالی ،مصادر ی کلیه اموال ،عر و هرر مجرازات مرذکور.

(همران،
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مراد ی  )712و اگر کسی ط و صغیر یا غیر رشریدی را وسریلهی تکردی قررار دهرد و یرا
افرادی را هه این امر هگمارد :سه ما تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموال حاصله (همان،
ماد ی .)713
ط) مجازات مالی تخلفات رانندگی:
هر چند تمام جریمههایی که طبق قانون راهنمایی و راننردگی توسرط پلریس راهرور
انجام میشود جز سلب مالکیت های مجازاتی قرار میگیرند لکن طبرق قرانون مجرازات
اس می نیز در مواردی هرای متال ان رانندگی جزای نقدی چه هه صورت اصلی و چه هره
صورت جانشین در نظر گرفته شد است .مث عدم اع م سرقت یا م قرود شردن پر ک
وسیلهی موتوری توسط کسی که وسیله در اختیار و تصرا او هود است هه جزای نقدی
از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
همچنرین در هیسرت و دو مراد از مرواد قررانون مجرازات اسر می هررای متال رران و
مرتکبان جرایم رایانهای مجازات مالی در نظرر گرفتره شرد اسرت کره حرداقو آن یرک
میلیون و حداکثر آن یک میلیارد ریال میهاشد .از میان مواد مزهور ،هشت مرورد از آنهرا
جزای نقدی هه عنوان مجازات اصلی و در کنار حبس و مجازاتهای دیگرر تعیرین شرد و
در موارد دیگر جز یکی از دو یا چند مجرازاتی اسرت کره مریتروان آنهرا را نسربت هره
مرتکبین جرائم رایانهای اعمال نمود( .منصور)226- 203 ،1390 ،
ظ) اقدامات تأمینی مالی:
در دو ماد از مواد قانون اقردامات ترأمینی مصروب  1339/2/12کره همچنران جرز
قوانین معتبر کشور جمهوری اس می ایران میهاشرد نروعی از سرلب مالکیرت مجرازاتی
پیش هینی شد که هه قرار زیر است:
 -1طبق ماد  14قانون مزهور هرگا شاصی دیگری را هه ارتکاب جرمی تهدید کنرد
و فرد محکوم هه مجازات جنایی و جنحه صریحاً نظرش را هرر تکررار جررم اظهرار نمایرد
دادگا هه تقاضای شا تهدید شد یا متمرر میتواند از تهدید کننرد تعهرد گرفتره و
وجه الممانهی مناسب هرای این امر دریافت کند .اگر ظرا دو سال از تاریای کره وجره
الممانه سپرد مرتکب جرم گردید وجه الممانه هه ن ع دولت ضبط میشود.

سلب مالکیت مجازاتی و کارکردهای آن در فقه و حقوق موضوعهی ایران 77 /

 -2هرگا موسسهای وسیله هرای ارتکاب جرم گردد هه دستور دادگرا هسرته خواهرد
شد .چنانچه هعد از قطعیت حکم نباید در آن موسسه فعالیت هازرگانی یرا صرنعت قبلری
دایر گردد.
 -3تالف از این حکم موجب محکومیت هه جزای نقردی از د هرزار ریرال و هسرتن
مجدد موسسه خواهد هود( .ماد  15قانون اقدامات تأمینی)

نتیجه گیری
از آنجاکه در تعزیرات مالی ع و هر مجازات مجرم و ا رات هراز دارنرد ی آن ،از یرک
سو تاحد زیادی از آ ار من ی حیثیتی و روانری آن هرر خرانواد و اطرافیران فررد هزهکرار
پیشگیری میشود و از سوی دیگر هاشی از هزینههای مورد نیاز هررای هرقرراری امنیرت
عمومی نیز تأمین میگردد و مسؤوالن امر هرم ازقردرت مرانور هیشرتری هررای مجرازات
تبهکاران گوناگون هرخوردار خواهندشد شارع مقردس و نیرز قانونگرذاران نظرام حقروقی
ایران سلب مالکیت مجازاتی از متال ان و مجرمان را تجویز کرد اند .طبیعی است جهت
گیری هرچه هیشتر دستگا قمایی و مراجع شبه قمایی متولی هرخورد ها مرتکبان فسراد
و هزهکاری هه سمت است اد از ایرن نروع اختیرارات شررعی و قرانونی هرم مریتوانرد از
هزینههای مالی زندانها و هازداشتگا هرا هکاهرد و هرم از تحمیرو هزینرههرای روانری و
حیثیتی هر هستگان هیگنا مجرمان جلو گیری نماید.چنانکه خداونرد در سرور ی انعرام،
آیهی 164می فرماید« :والتزر وازر وزر اٌخری» (هی کرس هارگنرا دیگرری را هرردوش
ناواهد کشید).
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