اظهارنظر كارشناسي درباره:

«طرح تشدید مجازات اسيدپاشي و حمایت از بزهدیدگان
ناشي از آن»

مقدمه
با شيوع استفاده از اسيد به عنوان وسيلهاي كه ميتواند موجب آسيبهاي گسترده جسماني و رواني و در
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال سوم

مواردي كشته شدن انسان شود« ،اسيدپاشي» به عنوان یکي از اشکال جرائم خشونتآميز در نظامهاي كيفري
مختلف جرمانگاري شد .مرتکب این جرم از خطرناكي باالیي برخوردار است كه سبق تصميم براي ارتکاب جرم
و اعمال خشونت شدید عليه بزهدیده نمایانگر این امر است .سه مسئله اساسي در خصوص این رفتار همچون

شماره ثبت:

سایر پدیده هاي مجرمانه قابل توجه است .نخست ،پيشگيري از وقوع آن ،دوم ،چگونگي به كيفر رساندن
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مرتکبان آن و در نهایت ،حمایت از بزهدیدگان این جرم كه دو مسئله اخير بيشتر مورد توجه قانونگذاران قرار
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گرفته است.
اسيدپاشي در ایران به عنوان رفتاري مجرمانه ،سابقهاي  60ساله دارد و مادهواحده «قانون مربوط به
مجازات پاشيدن اسيد» در سال  1337به تصویب مجلس سنا رسيده است .با این حال ،با عنایت به قوانين
كيفري مصوب پس از انقالب اسالمي به نظر ميرسد مادهواحده فوق در خصوص اعمال این كيفرها به طور
ضمني نسخ شده است.

معاونت پژوهشهاي
سياسي ـ حقوقي
دفتر :مطالعات حقوقي
سایر دفاتر :مطالعات اجتماعي،
مطالعات آموزش و فرهنگ

این مادهواحده از ایراداتي رنج مي برد كه البته به مدد قوانين و مقررات موجود در قانون مجازات اسالمي
ميتوان برخي از آنها را مرتفع كرد؛ زیرا اسيدپاشي ،در زمره جنایات عليه تماميت جسماني افراد قرار ميگيرد
كه به موجب مواد ( )381و ( ،)386در صورت وجود شرایط مقرر قانوني موجب قصاص نفس یا عضو ميشود .با
این حال در بيشتر موارد ،امکان اعمال قصاص نفس یا عضو وجود ندارد كه در این صورت ،مطابق مواد ( )612و
( )614كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي (تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب  ،1375مرتکب به حبس

مشخصات گزارش

تعزیري و پرداخت دیه محکوم ميشود .همچنين با توجه به اینکه اسيدپاشي از جرائم عليه تماميت جسماني

شماره مسلسل:

افراد محسوب ميشود ،در صورتي كه به طور گسترده انجام گيرد ،به گونهاي كه موجب اخالل شدید در نظم
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عمومي كشور ،ناامني یا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد شود ،مطابق ماده ( )286قانون مجازات
اسالمي ،افساد فياالرض و موجب اعدام است .بنابراین ،چنانچه فردي اقدام به اسيدپاشي نماید و عمل وي

تاریخ انتشار:

منجر به مرگ مجنيٌعليه گردد ،مرتکب بنا بر قوانين موجود به قصاص نفس و در صورت عدم اجراي قصاص به

1398/2/29

پرداخت دیه و تحمل حبس از سه تا ده سال و در صورتي كه رفتار وي منجر به نقصان یا ازكارافتادن عضوي از
اعضا یا منتهي به مرض دائ مي یا فقدان یا نقص یکي از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنيٌعليه گردد و امکان
قصاص مرتکب وجود نداشته باشد ،به دو تا پنج سال حبس محکوم ميشود كه بهزعم منتقدان ،آثار اجتماعي و
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شخصي این بزه مقتضي سختگيري بيشتري نسبت به مرتکبان آن است و كيفرهاي موجود متناسب نيستند .به ویژه آنکه ارتکاب این جرم
امنيت رواني را از جامعه سلب ميكند و احتمال بزهدیدگي و ترس دچار شدن به آن ،امنيت اجتماعي را مختل مينماید و آسيبهاي شخصي
در كنار آسيبهاي اجتماعي ،اتخاذ رویکرد سختگيرانه نسبت به مرتکبان جرم اسيدپاشي را توجيه ميكند.
اما ،نکته مهمي كه در قوانين كنوني مغفول مانده ،لزوم حمایت از بزهدیدگان این جرم به دليل بروز آسيبهاي متعدد است .در حال
حاضر ،بيشترین حمایت از آنان ،در شبکه اجتماعي غيررسمي و سنتي صورت ميگيرد و بزهدیدگان حمایتهاي مادي و معنوي خود را از
خانواده ،دوستان و آشنایان دریافت ميكنند .حال آنکه این سطح از حمایت ،تأمينكننده دامنه محدودي از نيازهاي آنان است .در واقع باید
اذعان داشت كه نقش حمایتي دولت بسيار كمرنگ بوده و قوانين و مقررات كيفري و همچنين نظامهاي تأمين اجتماعي در رابطه با تأمين
حمایت و ترميم بزهدیدگي كاركرد مطلوبي ندارند .اهتمام جدي به گسترش تدابير حمایتي به بزهدیدگان ضرورتي انکارناپذیر است كه بيش از
كيفر مرتکبان در رفع آسيبهاي این پدیده در سطح جامعه مؤثر و كارا خواهد بود.
«طرح تشدید مجازات اسيدپاشي و حمایت از بزهدیدگان ناشي از آن» ،دو هدف متفاوت را دنبال ميكند :نخست ،تشدید مجازات
اسيدپاشي و دیگري حمایت از بزهدیدگان این جرم است .در مقدمه نيز بيش از آنکه بر كمبود كيفر این جرم تأكيد كند ،تمركز خود را بر
آسيبهاي ناشي از آن قرار داده است و با توجه به پيامدهاي سوء این جرم ،بزهدیدگان آن را نيازمند حمایتهاي ویژهاي ميداند .در این
طرح ،افزایش ميزان كيفر نيز خود گامي در جهت حمایت بيشتر از بزهدیده تلقي شده است.
ارزیابي مصوبه كميسيون
در مصوبه كميسيون كه ماحصل جلسات كميسيون و كميته است ،در راستاي اهداف طرح ،اصالحاتي اعمال شده است .از جمله آنکه ،در
ماده نخست ،تبصرهاي افزوده شد تا مانع از تفاسير مختلف در خصوص واژه پاشيدن شود و آن را مشمول هر نوع بهكارگيري اسيد نماید .در
ماده ( )2طرح ،در جهت نيل به تناسب ميان كيفر و جرم با نگاه به پيامدهاي رفتار مجرمانه ،ميزان كيفر نسبت به كيفرهاي تعزیري موجود
در «قانون مربوط به مجازات پاشيدن اسيد» مصوب  1337تشدید شده است .البته ،یک ایراد به صدر این ماده وارد است .در این ماده عبارت
«فرار مرتکب» باید حذف شود؛ زیرا ،اگر مرتکب فرار كرده باشد ،همان طور كه امکان اجراي قصاص فراهم نيست ،نميتوان وي را به تحمل
سایر كيفرها نيز محکوم نمود .از این جهت ،پيشنهاد ميشود عبارت به این ترتيب اصالح شود« :به هر علتي مانند مصالحه اوليايدم.»...
در تبصره ماده ( )2به منظور تسهيل جبران خسارت بزهدیدگان اسيدپاشي و در راستاي مقررات موجود در قانون مجازات اسالمي،
پيشنهاد شده است كه در صورت عدم دسترسي به مرتکب ،دیه ابتدا از اموال وي برداشته شود و در صورت عدم امکان وصول دیه از آن ،نوبت
به بيتالمال رسد .مگر در فرض عدم شناسایي مرتکب كه ابتدائاً از بيتالمال پرداخت ميشود .این امر ميتواند فرایند پرداخت دیه را تسهيل
كند .اگرچه ،مقررات مشابهي در قانون مجازات اسالمي نيز پيشبيني شده است.
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مقررات صدر ماده ( )3با توجه به مقررات ماده ( )122قانون مجازات اسالمي زاید بود و از این جهت حذف شد و حکم مندرج در تبصره
به صدر ماده تبدیل شد .با این حال ،پيشنهاد ميشود كه صدر ماده مندرج در طرح اعالم وصول شده به این ترتيب احيا «مجازات شروع به
اسيدپاشي حبس تعزیري درجه پنج است» و صدر ماده مندرج در گزارش كميسيون به تبصره تبدیل شود .دليل این احيا این است كه
در حال حاضر ،بر اساس ماده ( )2این طرح ،با توجه به نتایج حاصله ،چند كيفر براي این جرم در نظر گرفته شده است كه در هنگام شروع به
جرم به دليل تحقق نيافتن نتيجه مجرمانه ،امکان تأسي از طبقهبندي مندرج در ماده ( )2فراهم نيست؛ ازاینرو ،پيشنهاد ميشود به منظور
 . 1مواد ( )435و ( )474قانون مجازات اسالمی.
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جلوگيري از تشتت آرا و تفاسير مختلف براي به كيفر رساندن شروع به جرم اسيدپاشي ،قانونگذار یک كيفر مشخص را به صراحت ذكر كند.
در ماده ( )3پيشنهادي كميسيون (تبصره طرح اعالم وصول شده) همراستا با مقررات طرح ،به دليل تأكيد بر قطعيت كيفر ،اِعمال برخي
از نهادهاي ارفاقي در خصوص مرتکب اسيدپاشي یا شروعكننده به این جرم ممنوع شده است .نکته مهمي كه وجود دارد ،این است كه جرم
اسيدپاشي از جمله جرائم هيجاني است كه تشدید كيفر و بستن راههاي ارفاقي تأثير چنداني بر پيشگيري از ارتکاب این جرم ندارد و اغلب
مرتکبين نيز پس از ارتکاب این جرم از كرده خود پشيمان ميشوند و ميكوشند كه آالم بزهدیدگان را كاهش دهند .ازاینرو ،بستن تمامي
راههاي ارفاقي ميتواند در مواردي انگيزه كمک كردن به بزهدیده از سوي مرتکب را سد كند؛ زیرا ،گاه همين اقدام مددكارانه ميتواند از آالم
روحي بزهدیده بکاهد .از این جهت ،در صورت گذشت بزهدیده یا اولياي دم امکان تخفيف كيفر پيشبيني شد .اگرچه ،پيشنهاد همچنان
حذف تبصره ماده ( )3و بازگشت به عمومات است؛ زیرا ،در حال حاضر تعليق و تعویق در جرم اسيدپاشي و شروع به آن به موجب ماده ()47
قانون مجازات اسالمي ممنوع است و با توجه به تشدید كيفرهاي این جرم در ماده ( )2به نظر ميرسد كه وجود برخي از مقررات ارفاقي مانند
برخورداري از آزادي مشروط و تخفيف ميتواند در تعدیل و فراهم كردن امکان فرديسازي كيفر مؤثر باشد .حال آنکه ،منع تخفيف و آزادي
مشروط موجب ميشود كه قضات در هيچ پروندهاي نتوانند كوچکترین نهاد ارفاقي را به كار بندند .به ویژه آنکه ،سطوح مختلف اسيدپاشي
ميتواند از شدت و ضعف برخوردار باشد و منع مطلق برخورداري از نهادهاي ارفاقي به این صورت ،تمامي راههاي فردي كردن را مسدود
ميكند و از این نظر قابل نقد است .از این جهت ،پيشنهاد ميشود كه در خصوص منع نهادهاي ارفاقي به مواد مندرج در كليات قانون
مجازات اسالمي بسنده شود.
ماده ( )4طرح اعالم وصول شده تکرار مقررات ماده ( )127قانون مجازات اسالمي بود ،از این جهت در راستاي اهداف طراحان محترم و
همسو با ماده ( )2طرح مذكور ،به تفکيک كيفر مباشر جرم ،مجازات معاون نيز طبقهبندي شد.
در ماده ( )5گزارش كميسيون ،به جبران خسارات وارده به بزهدیده پرداخته شده است كه ميتوان گفت به نوعي مهمترین ماده طرح به
منظور حمایت از بزهدیدگان است و هدف دوم طراحان یعني حمایت از بزهدیدگان را محقق ميسازد .یکي از مسائلي كه در خصوص
بزهدیدگان این جرم از اهميت بسزایي برخوردار است ،هزینههاي درماني است كه با توجه به از بين رفتن برخي از بافتهاي بدن ،هزینههاي
سنگيني را بر بزهدیده تحميل ميكند .ازاینرو ،جبران هزینههاي درماني تصریح و پيشنهاد شد در صورتي كه مرتکب تمکن الزم براي
پرداخت این هزینهها را نداشته باشد ،هزینههاي مربوط از محل صندوق تأمين خسارتهاي مالي پرداخت شود .به عالوه ،با توجه به اینکه در
حال حاضر در سازمان بهزیستي كل كشور ،مراكزي به منظور ارائه خدمات مختلف به افراد وجود دارد ،به موجب تبصره « »2ماده ()5
پيشنهاد شد تا این مراكز در راستاي انجام وظایف كنوني خود ،توجه ویژهاي به بزهدیدگان جرم اسيدپاشي داشته باشند .به عالوه ،به منظور
پيشگيري از تحميل هزینه بر صندوق تأمين خسارتهاي بدني و نيز سازمان بهزیستي ،این امکان فراهم شده است كه این نهادها بتوانند براي
جبران هزینههاي خود به مرتکب از باب تسبيب مراجعه كنند.
جمعبندي
طرح حاضر با هدف حمایت از بزهدیدگان جرم اسيدپاشي و تشدید مجازات این جرم تدوین شده است .با این حال ،همچون گذشته
و در سایر قوانين ،براي حمایت از بزه دیدگان بيشترین تمركز بر افزایش كيفر و تعبيه سازوكارهاي كيفري قرار گرفته است .حال
آنکه ،امکان حمایت از بزهدیده و كاهش آالم وي از طریق اِعمال كيفر و از مسير نظام عدالت كيفري با تردیدهایي مواجه است و
اثربخشي و كارایي آن نيز به درستي اثبات یا رد نشده است و رفع آسيبهاي آنان نيازمند برنامه جامعي است كه بتواند زمينه
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كاهش آسيبهاي عاطفي ،جبران خسارت و ترميم را به همراه داشته باشد؛ زیرا ،سازوكارهاي پيشگيرانه اجتماعي و وضعي و
حمایتهاي غيركيفري ،بيش از پيشبيني پاسخهاي كيفري ميتواند به حل این معضل كمک كند كه اگرچه در این طرح در
مقایسه با قوانين موجود به آن توجه شده است ،اما ،نميتوان آن را نظام مطلوبي براي جبران خسارات این بزهدیدگان تلقي كرد.
افزون بر این ،در این طرح تالش شده كه از طریق تشدید كيفر از بزهدیدگان حمایت شود ،حال آنکه در جرائم هيجاني ،احساساتي
كه مرتکب را به سوي ارتکاب این رفتار سوق ميدهد ،گاه به قدري قوي است كه وي در هنگام ارتکاب جرم كمتر به كيفر و احتمال
اجراي آن مياندیشد .ازاینرو ،در مقابله با این پدیده و تعبيه راهکار مناسب ،شيوه كيفرگذاري بخش كوچکي از مسئله است .آنچه
حائز اهميت ميباشد ،نخست ،پيشگيري از رخداد آن و سپس اتخاذ گونههاي مختلف تدابير حمایتي نسبت به بزهدیدگان این جرم
است كه به نظر نميرسد این طرح بتواند این اهداف را به نحو شایستهاي محقق كند.
نکته شایان توجه دیگري كه وجود دارد ،این است كه در حال حاضر نگراني در خصوص كيفر مرتکبان و حمایت از بزهدیدگان
تنها به جرم اسيدپاشي محدود نميشود .ازاینرو ،مناسب است كه عالوه بر بزهدیدگان اسيدپاشي به سایر بزهدیدگان مانند
بزهدیدگان تجاوز به عنف كه آالم و آسيبهاي آنان دست كمي از بزهدیدگان اسيدپاشي ندارد نيز توجه گردد؛ زیرا ،با تصویب این
قانون ،در عمل نسبت به بزهدیدگان جرائم سنگين نوعي تبعيض شکل ميگيرد كه به نظر قابل پذیرش نيست.
بنابراین ،با توجه به تأكيد طراحان محترم بر تشدید كيفر ،با عنایت به اینکه ميتوان با اصالح موادي از قانون مجازات اسالمي ـ
كتاب پنجم (مواد  612و  )614و آیين دادرسي كيفري اهم دغدغههاي آنان نسبت به كيفردهي در جرم اسيدپاشي و جرائم مشابه و
نيز حمایت از بزهدیدگان آنها در چارچوب پيشبيني شده در طرح را برطرف كرد و نيز به منظور پيشگيري از تورم و تشتت قوانين
كيفري ،پيشنهاد ميشود براي اصالح مواد پيشگفته ،طرح ،به كميسيون بازگردانده شود.

4

