اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح تقلیل مجازات تعزیری»

مقدمه
طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیري» در قالب ماده واحده با قید دو فوریت در  1398/8/12اعالم وصول
مشخصات طرح

گردید .علیرغم وجود ابهامات و اشكاالت اساسي ،كلیات طرح مزبور در جلسه علني مورخ  1398/8/14به
تصویب رسید .لكن به دلیل وجود ایرادات اساسي در طرح ،مجلس وارد بررسي جزئیات طرح نشد و جهت

دوره دهم ـ سال چهارم

بررسي بیشتر ،طرح مزبور را به كمیسیون مربوطه ارجاع داد .كمیسیون مربوط نیز در بازه زماني محدود مواد

شماره ثبت:

نسبتاً مفصلي را در قالب  17ماده جایگزین متن ماده واحده نموده است .علیرغم اصالحات به عمل آمده
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به نظر ميرسد مصوبه كمیسیون ضمن آنكه در پارهای از موارد دارای ایرادات مهمي است ،نه تنها

شماره چاپ:

نمي تواند اثر قابل توجهي در كاستن از جمعیت كیفری زندانها داشته باشد چراكه عمده جرائم
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زندانیان موجود قاچاق مواد مخدر ،سرقت و محكومین مالي هستند كه مشمول این مصوبه

تاریخ چاپ:

نميشوند بلكه با تنصیف مجازاتها و كاهش اثر بازدارندگي جرائم قابل گذشت در میان مدت

1398/9/27

ميتواند موجب افزایش ارتكاب اینگونه جرائم نیز بشود .در ادامه این گزارش ،ابعاد مصوبه
كمیسیون قضایي بررسي ميشود.

معاونت پژوهشهای
سیاسي ـ حقوقي

دفتر مطالعات
حقوقي

بررسي مصوبه كمیسیون در خصوص طرح «كاهش مجازات حبس تعزیری»
علیرغم اصالحات به عمل آمده در كمیسیون به نظر مي رسد مصوبه كمیسیون در مواردي داراي ایرادات است
كه ميتوان آن ها را ناشي از تصمیمات غیركارشناسي و بدون پشتوانه مطالعاتي و آماري دقیق و ضابطهمند

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:

دانست .شایان ذكر است كه بيتوجهي به آنها در میان مدت ميتواند آثار معكوس به همراه داشته باشد .در
ادامه به برخي از این ایرادات اشاره ميگردد:

24016705-1
تاریخ انتشار:
1398/9/30

الف) نامشخص بودن مالك تمایز جرائم قابل گذشت از جرائم غیرقابل گذشت (ماده ( )10مصوبه)
 .1در ماده ( )10مصوبه در راستاي توسعه جرائم قابل گذشت ،جرم كالهبرداري و انتقال مال غیر و كلیه
جرائم در حكم كالهبرداري (بیش از ده مور د) در صورتي كه مال موضوع جرم بیش از مبلغ صد میلیون تومان
باشد قابل گذشت دانسته شده است .در حالي كه تقسیمبندي جرائم براساس نصاب پولي مالك درستي براي
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تقسیم جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت نیست ،در واقع مالك دسته بندي جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت ،به متضرر
اصلي جرم باز مي گردد .از این رو ،اگر فرض بر این است كه در جرم كالهبرداري و موارد در حكم آن بزه دیده اصلي ،بزهدیده
خصوصي است ،بنابراین ،جرم را با هر نصابي ميتوان قابل گذشت دانست .البته ،در همین رابطه ميتوان از مالكهاي دیگري استفاده
كرد؛ مانند آنكه چنانچه مال موضوع جرم كالهبرداري از اموال عمومي و دولتي باشد ،جرم را غیرقابل گذشت و اگر از اموال خصوصي
باشد ،قابل گذشت تلقي نمود.
 .2همچنین در ماده ( )10مصوبه در خصوص جرم سرقت ،ارزش مال مورد سرقت و فقدان سابقه محكومیت ،مالك قابل گذشت
بودن یا نبودن جرم سرقت دانسته شده است .ایراد مربوط به كالهبرداري به این مورد نیز وارد است .زیرا ،ممكن است فردي سابقه
محكومیت داشته باشد اما ،بتواند رضایت بزه دیده را جلب كند؛ بنابراین ،دلیلي بر محرومیت مرتكب از امتیازات جرایم قابل گذشت
وجود ندارد.
 .3از ایراداتي كه از آثار پذیرش نصابهاي مندرج در ماده ( )10بهمنظور قابل گذشت بودن جرایم محسوب ميشود ،نامشخص بودن
مبتكر شروع تعقیب كیفري است .با توجه به این كه ،در برخي از پروندهها در ابتدا میزان مال موضوع جرم قابل تعیین نیست ،تكلیف
دادستان به منظور ورود به مسئله یا موكول كردن آن براي دریافت شكایت از سوي زیاندیده مشخص نميباشد.
 .4نكته مهم دیگري كه در همین خصوص قابل توجه است آنكه ،شدت و سبكي جرایم را نميتوان مالك تمایز جرائم قابل گذشت و
غیرقابل گذشت دانست .در حالي كه بنا به تبصره پیشنهادي ذیل ماده (( )10تبصره الحاقي به ماده ( )104قانون مجازات اسالمي)
بهطور مطلق و بدون هیچ قید و شرطي مجازات تمامي جرایم قابل گذشت ،نصف ميشود .این شیوه قانونگذاري این پرسش را ایجاد
ميكند كه گویي مبناي دسته بندي جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت سبك بودن جرم ارتكابي است .حال آنكه مثال نقض این
تصور جرم قتل عمدي است .در تمامي نظامهاي حقوقي قتل عمدي شدیدترین جرم ارتكابي است .حال آنكه این جرم در نظام
حقوقي اسالم قابل گذشت است .به عالوه ،جرایم قابل گذشت با توجه به آثار قانوني گذشت ،امكان به حبس رفتن مرتكب را به
حداقل ميرساند بدون آنكه الزم باشد با تنصیف مجازاتها اثر بازدارندگي جرائم را كاهش داد .از این رو ،منطقي در تنصیف مجازات
در این جرایم وجود ندارد.
ب) توسعه نهاد تعلیق در جرائم مهم (ماده  6مصوبه)
مطابق ماده ( )6مصوبه كمیسیون ،ممنوعیت تعلیق در برخي از جرایم موضوع صدر ماده ( )47قانون مجازات اسالمي برداشته شده
است؛ یكي از این موارد جرایم در حكم كالهبرداري است .باید توجه داشت كه در مجموعه قوانین و مقررات موجود ،حیطه جرایم در
حكم كالهبرداري نسبتاً گسترده است و حتي در مواردي ،در فقدان عناصر مورد نیاز براي كالهبرداري ،به این عنوان متصف شدهاند.
چند مورد از آنها عبارت است از :
 .1به مصرﻑ رساندن ارز دولتي به مصرفي غیر از خرید كاال
 .2فروختن ارز دولتي در بازار آزاد یا سیاه
 .3فروش كاالي تهیه شده با ارز دولتي به بهایي گرانتر از نرخ مقرّر
 .4هر نوع سوﺀ استفاده دیگري راجع معامالت ارزي
 .5هرگونه نقلوانتقال اموال موضوع اصل چهلونهم قانون اساسي بهمنظور فرار از مقررات قانوني كه در اینخصوص در قانون
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مربوط پیشبیني شده است انتقالگیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كالهبرداري محكوم خواهد شد.
نگاهي به این جرایم نشان ميدهد كه قابل تعلیق دانستن آنها با توجه به اهمیتي كه برخي از این رفتارها دارد و امكان تباني و
اعمال نفوذ در چنین پرونده هایي با توجه به ارتكاب آنها از سوي افراد صاحب نفوذ ،حكم به جواز تعلیق را با چالشهاي جدي روبرو
ميكند .از این رو ،به نظر ميرسد اطالق این مقرره مفسده آمیز باشد .این تغییر درخصوص جرائم كالن اقتصادي و كاهش
بازدارندگي درخصوص جرائم مذكور كه در زماني كه بیش از هر زمان كشور به افزایش بازدارندگي مجازاتها در جرائم كالن اقتصادي
نیازمند است محل تأمل جدي است.
پ) عدم توجه به ضرورت بازدارندگي مجازات بهویژه در جرائم خشونتبار (ماده ( )1و تبصره ماده ( )5مصوبه)
 .1براساس ماده ( )1مصوبه كمیسیون ،در راستاي تقلیل كیفر حبس ،از برخي عناوین مجرمانه حبسزدایي شده و در برخي موارد،
میزان این كیفر كاهش یافته است .به رغم قابل پذیرش بودن تقلیل یا تبدیل حبس در برخي از موارد پیشنهادي به نظر ميرسد در
دو مورد بدون توجه به نوع جرم ارتكابي و آثار زیانباري كه برجاي ميگذارد ،از میزان حبس كاسته شده كه كاهش بازدارندگي كیفر
را در پي خواهد داشت:
 .1-1مطابق بند الف ماده ( )1مصوبه ،میزان مجازات جرم ایراد ضرب و جرح عمدي موضوع ماده ( )614قانون مجازات اسالمي
(تعزیرات) از دو تا پنج سال به شش ماه تا دو سال كاهش است .به موجب این ماده ضرب و جرح ممكن است منجر به نقص در یك
عضو تا ازكار افتادن آن یا بروز مرض دائمي یا فقدان حواس یا منافعي گردد كه میزان دیه برخي از آنها معادل دیه كامل ميباشد .بر
این اساس ،به نظر مي رسد كه كاهش مجازات آن به حبس درجه شش ،یعني شش ماه تا دو سال حبس بازدارندگي نخواهد داشت.
این رویكرد در تناقض آشكار با برخي مصوبات اخیر مجلس از جمله قانون تشدید مجازات اسیدپاشي ميباشد كه در آن مرتكب به
حبس درجه یك تا چهار محكوم ميشود .بر همی ن اساس نقص دائمي در صورت ناشي از اسیدپاشي منجر به حبس درجه یك است
حال آنكه اگر چنین نقصي در اثر زدن ضربات متعدد با وسایل دردآور وارد شود ،منجر به حبس درجه شش ميشود .از این منظور
این اصالح داراي ایراد فاحش است.
 .1-2مطابق بند «ب» ماده ( )1مصوبه ،میزان مجازات جرم آدمربایي موضوع ماده ( )621قانون مجازات اسالمي (تعزیرات) ،كاهش
یافته است .آدم ربایي از جرایم مهمي است كه سیاست كیفري مبتني بر سختگیري بر آن حاكم است .از اینرو ،كاهش كیفر این جرم
خالﻑ سیاست مربوط به برخورد با آن است كه در مصوبه كمیسیون میزان كیفر از درجه سه به درجه شش كاهش یافته است .نكته
دیگري كه در خصوص این اصالحیه قابل طرح است ،تفكیك میان آدم ربایي همراه با عنف و تهدید از سایر موارد است .در خصوص
جرم آدم ربایي ،نكته مهمي كه وجود دارد ،معناي عنف است .آیا جرم آدمربایي بدون عنف قابل تحقق است؟ به ویژه آنكه در حال
حاضر براساس تبصره « »2ماده ( )224قانون مجازات اسالمي مفهوم عنف غیرفیزیكي هم درادبیات كیفري پذیرفته شده است .با این
تفسیر ،پذیرش تحقق آدم ربایي بدون عنف دشوار است .از این رو ،جدا كردن آن سایر موارد توجیه ندارد .نتیجه این اصالح به این
ترتیب خواهد بود كه كسي كه كودكي را فریب ميدهد و از این طریق وي را ميرباید ،به حبس درجه شش یعني شش ماه تا دو
سال محكوم مي شود كه با احتساب عامل مشدد ذیل ماده ،حكم آن دو سال خواهد بود كه به نظر كیفر بازدارندهاي نیست.
نكته دیگري كه در خصوص این اصالح در جمع با اصالح ماده ( )72كه مقرر داشته است «تعدد جرایم عمدي كه مجازات
قانوني حداقل یكي از آنها بیش از دو سال حبس باشد ،مانع از صدور حكم به مجازات جایگزین حبس است» ،به چشم ميخورد،
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این است كه كسي كه مرتكب آدم ربایي شده باشد ،ميتواند از مقررات جایگزین حبس برخوردار شود .حال آنكه ،معموال جرایمي كه
مبتنيبر خشونت یا عنف باشند ،از شمول این مقررات مستثني هستند.
 .2براساس تبصره الحاقي به ماده  37قانون مجازات اسالمي (تبصره ماده ( )5مصوبه كمیسیون) اگر پس از اعمال مقررات تخفیف،
كیفر جرمي كمتر از نود و یك روز حبس شود ،به جایگزین تبدیل ميگردد .از جمع مقررات این تبصره و ماده ( )10مصوبه
كمیسیون این نتیجه حاصل ميشود كه در اغلب مواردي كه به موجب این قانون مجازاتها نصف ميشود ،قاضي ميتواند در صورت
وجود شرایط مقرر ،حكم به مجازات جایگزین نیز بدهد؛ یعني براساس مقررات ماده ( )104و تبصره پیشنهادي آن مجازاتها نصف و
با اعمال تخفیف و كاهش آن به كیفر درجه هشت ،مشمول مجازات جایگزین خواهد شد كه نتیجهاي جز از بین رفتن بازدارندگي در
بسیاري از جرایم قابل گذشت نخواهد داشت.
ت) تضعیف نهادهای اصیل فقه اسالمي همچون قاعده درأ و توبه
یكي از نقدهاي جدي بر این طرح این است كه بیش از پیش قضات را به سمت فكر نكردن و اجراي بيقید و شرط دستورات
قانونگذار سوق ميدهد .به عالوه ،به جاي استفاده از نهادهاي اسالمي كه به وفور در قانون مجازات به چشم ميخورد ،با پر رنگ كردن
بحث گذشت و تكیه بیش از اندازه قضات بر آن ،نهادهاي اسالمي همچون درأ و توبه ،همچنان مهجور باقي ميماند و بیش از اینكه
عاملي براي رهنمون ساختن قضات به مباحث و سازوكارهاي اسالمي باشد ،آنان را به سمت نهادهاي حقوق عرفي هدایت ميكند و
این به معناي تزریق سیاستهاي عر في و فراموشي نهادهاي اسالمي است كه از نظر مبنایي طرح را دچار ایراد ميكند .البته ،شایان
ذكر است كه نفس استفاده از تجربیات سایر نظامهاي حقوقي ایرادي ندارد ،اما ،فراموشي آنچه در حقوق اسالم وجود دارد و نادیده
گرفتن آنها ،اشكال جدي دارد.
ث) ابهامات و ایرادات تفسیری (مواد ( )5و ( )10و ( )14و ())18
 .1در حال حاضر به موجب ماده  73قانون مجازات اسالمي ،چنانچه در جرایم عمدي مجازات قانوني بیش از یك سال حبس باشد،
در صورت تخفیف مجازات به كمتر از یكسال ،نمي توان به مجازات جایگزین حبس حكم داد .بنا به تبصره الحاقي پیشنهادي در ماده
( )5مصوبه كمیسیون ،اگر با اعمال تخفیف ،مجازات حبس به كمتر از  91روز حبس تقلیل یابد ،باید بهطور الزامي به جایگزین تبدیل
شود .حال این پرسش مطرح مي شود كه ارتباط این دو مقرره با یكدیگر چگونه است؟ آیا ماده ( ،)73مقرره كلي تبصره پیشنهادي را
درخصوص جرایم عمدي تخصیص زده است؟
 .2ایراد جدي كه به تبصره ماده ( )10مصوبه كمیسیون وارد است ،عدم تعیین تكلیف در خصوص تغییر یا ابقاي درجه كیفرهاي
جرایم موضوع این تبصره ،پس از اعمال تنصیف ميباشد .زیرا ،در تبصره تنها به تنصیف میزان حبس مقرر اشاره كرده و از آثار كاهش
میزان حبس بر درجه كیفرها صحبتي نشده است .این امر بهویژه به دلیل اینكه شرط برخورداري از نهادهاي ارفاقي مندرج در قوانین
آیین دادرسي كیفري و مجازات اسالمي در برخي موارد ،درجه كیفر قانوني و در برخي نیز میزان كیفر مورد حكم است ،از اهمیت
بسیاري برخوردار اس ت .از این رو ،شایسته است قانونگذار درباره تأثیر این مقررات بر درجه كیفر ،تعیین تكلیف كند .شایان ذكر است
كه این ایراد بر متن طرح اعالم وصول شده نیز وارد بود.
 .3مقررات كتاب كلیات قانون مجازات اسالمي ،به عنوان مقررات عام كیفري بر تمامي قوانین و مقررات كیفري حاكم است ،مگر آنكه
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در قوانین جدید ،احكام خاصي در خصوص یكي از نهادهاي پیش بیني شده در آن ،مقرر شده باشد كه در این صورت به دلیل
حكومت خاص بر عام ،آن مقرره حاكم خواهد بود .بنابراین ،ميتوان این گونه تفسیر كرد كه مقررات تنصیف كیفر در تبصره ماده
(( )104موضوع تبصره ماده ( )10مصوبه) بر تمامي جرایم قابل گذشتي كه پس از الزماالجرا شدن این قانون در قالب قوانین خاص یا
ذیل قانون مجازات اسالمي از تصویب مجلس بگذرد نیز حاكم ميشود و همچنین است اگر مواردي بر ماده ( )104افزوده شود .این
امر ميتواند بر تزلزل نظام كیفرها در این گونه جرایم بیفزاید.
 .4در خصوص بند «ت» الحاقي به ماده  134قانون مجازات اسالمي (موضوع ماده ( )14مصوبه) باید گفت ،اعمال این مقررات به
معني نادیده گرفتن جرایم درجه  7و  8است .براساس قسمت آخر این بند «در جمع این جرایم ( 7و  )8با جرایم درجه  6و باالتر،
بهطور جداگانه براي جرایم  7و  8مطابق این ماده تعیین مجازات ميشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است» .اگر معناي
این جمله این باشد كه پس از محاسبه میزان تشدید هر یك ،مجازات اشد میان جرایم  7و  8و جرائم درجه  6و باالتر اجرا ميشود،
درنتیجه ،جرایم با مجازات درجه  7و  8در عمل در حالت تعدد با سایر جرایم از گردونه خارج ميشوند .افزون بر این ،در محاسبه
تعداد جرایم ارتكابي نیز لحاظ نميشوند .از این نظر ،ميتواند مفسده آمیز باشد .ابهام موجود در این بند و رویه تفسیر مضیق یا به
نفع متهم در میان جامعه حقوقي ميتواند به این تفسیر دامن زند.
 .5مطابق ماده ( )18مصوبه كمیسیون ،مجازات جرایم موضوع بندهاي « »3و « »4ماده ( )8قانون مبارزه با مواد مخدر در مرتبه
نخست نصف ميشود .درخصوص بند « »4ماده ( )8قانون پیش گفته این ایراد ایجاد ميشود كه در صورت نصف شدن میزان
مجازات ،درجه جرم ارتكابي نیز تغییر ميكند .از اینرو ،این پرسش قابل طرح است كه آیا در صورت نصف شدن مجازات این جرم در
بار نخست ،درجه جرم ارتكابي نیز تغییر ميكند؟ پاسخ به این ابهام با توجه به اثرگذاري درجه كیفر جرایم ارتكابي ،در جهت
برخورداري از نهادهاي ارفاقي با اهمیت است.
ج) لغو در قانونگذاری (ماده ( )2و تبصره ماده ( )10مصوبه)
1ـ براساس مقررات ماده ( )2مصوبه كمیسیون (تبصره الحاقي به ماده ( )18قانون مجازات اسالمي)،اگر قاضي در مقام صدور حكم به
بیش از حداقل حبس مقرر در قانون حكم دهد ،باید دلیل آن را بیان كند .موظف كردن قاضي به بیان علت صدور حكم تصمیم
پسندیدهاي است .اما ،دو نكته در این خصوص شایان توجه است؛ نخست ،همانطور كه صدور به بیش از حداقل نیاز به توجیه دارد،
صدور به خود حداقل نیز نیازمند توجیه و ذكر علت است .گو اینكه ممكن است در مواردي كه با توجه به شدت جرم ارتكابي حداقل
كیفر قانوني متناسب نیست ،بنا به تباني كه انجام مي شود قاضي به حداقل اكتفا كند .از این رو به منظور بررسي اعتراضات بعدي،
درج دلیل صدور حكم بهطور كلي فارغ از حداقل یا حداكثر و حتي نوع كیفر یعني حبس یا شالق یا جزاي نقدي یا سایر محرومیتها
الزم است .در غیر این صورت ،تنها الزام به بیان علت در فرض صدور حكم به بیش از حداقل قانوني حبس قابل توجیه نیست.
دوم ،در تبصره الحاقي تنها به تكلیف «بیان مستدل و مستند» اشاره شده است ،بدون آنكه به ضمانت اجراي آن توجه شود .حال آنكه
صرﻑ بیان این امر چندان مؤثر نخواهد بو د .بلكه ،براساس قوانین كنوني نیز قاضي باید حكم خود را به صورت مستدل و مستند صادر
كند 1.از این رو ،به نظر مي رسد كه براي آنكه این تكلیف به نتیجه رسد باید در همین تبصره ضمانت اجراي آن نیز ذكر شود .در غیر
 .1ماده ( )374قانون آيين دادرسي كيفري :دادگاه پس از اعالم ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال ،با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و
ادله موجود ،در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يكهفته به انشاي رأي مبادرت ميكند .رأي دادگاه بايد مستدل ،موجه و مستند
به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است .تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
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این صورت ،حكم جدیدي نیست .به ویژه آنكه اطالقِ صدورِ حكمِ مستند و مستدلِ قاضي را تنها به مجازات حبس مقید كرده است.
بدون رفع ایرادات مذكور ،این تبصره لغو یا حتي در فروض اشاره شده موجد ابهام به نظر ميرسد.
 .2عبارت انتهایي تبصره الحاقي به ماده ( )104قانون مجازات اسالمي (تبصره ماده ( )10مصوبه كمیسیون) مبني بر« :در مورد تمام
جرایم دادگاه ميتواند مطابق ماده ( )23قانون مجازات اسالمي ،مجازات تكمیلي تعیین كند» لغو است .زیرا ،با توجه به اصالح
پیشنهادي در خصوص صدر ماده (( )23موضوع ماده ( )4مصوبه كمیسیون) قاضي در تمامي جرایم تعزیري ميتواند به مجازات
تكمیلي حكم كند .بنابراین ،بیان مجدد این اختیار بالوجه است.
جمعبندی و پیشنهاد
علیرغم وجود تبعات منفي و گسترده مجازات حبس ،هرگونه بازنگري در قوانین موجود با هدﻑ كاستن از جمعیت زندانها مستلزم
انجام مطالعات دقیق و مبتني بر آمار و ضابطه ميباشد .ارائه راهكارهاي غیر كارشناسي و عجوالنه نه تنها هدﻑ مذكور را محقق
نميكند ،بلكه در دراز مدت ميتواند آثار معكوس نیز داشته باشد .با وجود اصالحات به عمل آمده در مصوبه كمیسیون ،با
عنایت به اینكه عمده زندانیان موجود محكومین به جرم قاچاق مواد مخدر و جرم سرقت و محكومین مالي هستند لذا
این مصوبه نه تنها نميتواند به هدف كاهش جمعیت كیفری نائل شود بلكه بهدلیل نصف نمودن بدون معیار و ضابطهی
كلیه جرائم قابل گذشت در جرائمي همچون ضرب و جرح عمدی ،كالهبرداری و سرقت ،بیم جدی ميرود در میان مدت
آمار جرائم مزبور افزایش قابل توجهي پیدا نماید .از اینرو پیشنهاد ميشود ،موارد دارای ایراد كه در این گزارش به آنها
پرداخته شد از جمله مواد ( 6 ،5 ،1و  )10مصوبه جهت بررسي بیشتر به كمیسیون ارجاع گردد.
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