بررسي اليحه بودجه سال  1398كل كشور

 .11افزايش پنجاه درصدي ميزان جزاهاي نقدي
قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات و الحاقات بعدي
(موضوع رديف نخست جدول شماره  16اليحه بودجه سال  1398كل كشور)

مقدمه
تعيين كيفر يكي از مهمترين و حساسترين مقولههاي سياست كيفري هر نظام حقوقي است .اين امر بايد با ظرافت
مشخصات اليحه
دوره دهم ـ سال سوم

و دقت بسيار و به صورت موردي انجام گيرد .جزاي نقدي ،در حال حاضر در اغلب نظامهاي كيفري به عنوان يكي
از شايعترين كيفرها پذيرفته و وارد نظام كيفري آنها شده است .با اين حال ،از آنجا كه چالشهاي اقتصادي در گذر
زمان بر ارزش پول كشورها مؤثر است ،ميتواند ارزش جزاي نقدي و به تبع آن بازدارندگي ناشي از آن را تحت تأثير
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قرار دهد .از اين باب ،كشورهايي كه در معرض تالطم هاي اقتصادي قرار دارند به منظور فائق آمدن بر اين مشكل،
راه چاره را در تعديل جزاهاي نقدي ديدند و هر چند سال يك بار با توجه به نرخ تورم دست به تعديل آن ميزنند.
اين امر ميتواند با به روز كردن ميزان جزاهاي نقدي ،عالوه بر آنكه بازدارندگي كيفر مذكور را حفظ كند ،موجب
افزايش درآمدهاي دولت نيز شود .بهويژه آنكه جزاي نقدي يكي از مجاري درآمد دولتها محسوب ميشود .بدين

تاريخ چاپ:

ترتيب ،تا هنگامي كه ارزش پول دستخوش تغيير و تحول قرار گيرد ،به ناگزير بايد ميزان جزاهاي نقدي نيز هر از
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چند گاهي مطابق آن تعديل شود .پرواضح است كه هرچه قانوني قديميتر باشد ،لزوم روزآمد كردن مبالغ جزاي
نقدي برجستهتر ميشود .در اليحه بودجه سال  1398كل كشور نيز در اين راستا و به منظور افزايش درآمدهاي
دولت ،در رديف نخست جدول شماره  16اين اليحه پيشنهاد شده است كه  50درصد به مبلغ جزاهاي نقدي مندرج

معاونت پژوهشهاي
سياسي ـ حقوقي

در قانون مبارزه با مواد مخدر افزوده شود .در ادامه اين گزارش به بررسي ابعاد اين موضوع ميپردازيم.

دفتر :مطالعات حقوقي

بررسي پيشنهاد افزايش  50درصدي ميزان جزاهاي نقدي قانون مبارزه با مواد مخدر
مبلغ جزاهاي نقدي مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر مربوط به سال  1376است و از آن زمان تاكنون تعديل
مشخصات گزارش

نشده است .با توجه به اينكه بخش مهمي از جرايم اين حوزه ،به منظور كسب سود اقتصادي ارتكاب مييابد ،جزاهاي

شماره مسلسل:

نقدي مندرج در آن قانون با توجه به تغييرات ارزش پول ،امروز بازدارندگي الزم را نداشته و تناسب سود حاصله و
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جزاي نقدي مقرر نيز بر هم خورده است .ازاينرو ،تعديل آن ضروري به نظر ميرسد .به ويژه آنكه تكليف مقرر در
ماده ( )28قانون مجازات اسالمي مبن ي بر تعديل مبالغ جزاهاي نقدي در كليه قوانين كيفري هر سه سال يك بار
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عملي نشده

است1.

 .1ماده ( )۲۸قانون مجازات اسالمي« :کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی ،به تناسب نرخ تورم اعالم شده به
وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود
الزماالجرا میگردد».
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ازاينرو ،افزايش  50درصدي جزاهاي نقدي موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مندرج در بند « »1جدول  16اليحه بودجه سال
 1398كل كشور ،در اين راستا ،منطقي و مطلوب است .با اين حال ،اعمال تغييرات  50درصدي در كيفرهاي پيشبيني شده در اين
قانون ميتواند در مواردي همراه با مالحظاتي باشد .از جمله مالحظات در اين خصوص ،ناتواني مرتكبان در پرداخت جزاي نقدي و
افزايش جمعيت كيفري زندانهاست .با توجه به اينكه در حال حاضر نيز بخشي از زندانيان مواد مخدر را همين گروه تشكيل دادهاند.
مالحظه ديگري كه پيرو تغيير ميزان جزاي نقدي به ميزان  50درصد به چشم ميخورد ،تغيير درجات جزاي نقدي پيشبيني
شده در قانون مبارزه با مواد مخدر است .با اين حال ،كاهش ارزش جزاهاي نقدي مندرج در اين قانون در طول زمان موجب شده كه
در موارد پيشبيني توأمان جزاي نقدي و حبس يا شالق براي يك جرم ،در نظام درجهبندي ماده ( )19قانون مجازات اسالمي ،اين
كيفرها را در درجات مختلف و گاه با فاصله چهار درجهاي قرار دهد و جزاي نقدي درجه هفت يا هشت در كنار حبس درجه سه يا
شالق درجه  6جاي گيرد .بنابراين ،افزايش  50درصدي پيشنهادي ميتواند درجه جزاهاي نقدي را به درجه ساير كيفرها نزديك كند
و در عمل تأثير چنداني در درجات كيفرهاي پيش بيني شده ندارد .هرچند در مواردي نيز منجر به تغيير در درجه جرم ارتكابي
ميشود .از معدود موارد تغيير درجه جرم ارتكابي كه ميتواند در تغيير سياستهاي مترتب بر آن نيز مؤثر باشد ،تغيير جرم موضوع
بند « »2ماده ( )2قانون مبارزه با مواد مخدر است كه در حال حاضر با توجه به ميزان جزاي نقدي (پنجاه تا پانصد ميليون ريال)
درجه سه محسوب مي شود و با اين اصالح به درجه دو (هفتادوپنج تا هفتصدوپنجاه ميليون ريال) تبديل ميشود .اين تغيير موجب
مي شود كه اين كيفر قابل تعليق نباشد .در ساير موارد اين اصالح تأثير چنداني در تغيير سياستهاي حاكم بر كيفرهاي مندرج در
قانون مبارزه با مواد مخدر نخواهد داشت.
در اين خصوص ،مالحظه مهم ديگري نيز مطرح ميشود .در حال حاضر به موجب ماده ( )28قانون مجازات اسالمي هرگونه
افزايش جزاي نقدي يا ساير مبالغ مندرج در قوانين كيفري بايد با توجه به نرخ تورم صورت گيرد و تعديل براساس معياري غير از اين
موجب دوگانگي مالكهاي قانوني ميشود كه شايسته قانونگذار نيست .بدين ترتيب ،ميتوان پيشنهاد داد كه اين افزايش با توجه به
نرخ تورم جزاهاي نقدي از سال تصويب تاكنون صورت گيرد كه البته ممكن است حتي بيش از  50درصد باشد.
جمعبندي
با توجه به گذر زمان و تغيير ارزش پول در نظام اقتصادي و وجود تورم ،تعديل و روزآمد كردن جزاهاي نقدي امري ضروري است .اين امر عالوه
بر اينكه موجب افزايش درآمدهاي دولت ميشود ،ميتواند بازدارندگي اعمال جزاي نقدي را نيز حفظ كند .اين امر به ويژه در جرائم مربوط به
مواد مخدر كه بخش مهمي از آن براي كسب سود ارتكاب مييابد ،ضرورتي دوچندان دارد .ازاينرو ،پيشنهاد افزايش  50درصدي جزاهاي نقدي
موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر امري پذيرفتني و قابل دفاع است .با اين حال ،اين نكته وجود دارد كه اوالً مشخص نيست  50درصد بر چه
اساسي پيشنهاد شده است و ثانياً قانون بودجه كه قانوني موقتي است نميتواند متكفل افزايش ميزان جزاي نقدي مقرر در قوانين كيفري باشد.
ازاينرو به جهت جلوگيري از استمرار چنين رويهاي پيشنهاد ميشود به جاي اين اقدام ،دولت از سازوكار مقرر در ماده ( )28قانون مجازات
اسالمي مبني بر تعديل جزاهاي نقدي به تناسب نرخ تورم اعالمي از سوي بانك مركزي استفاده كند.
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