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استفاده از اسيد يا مواد مشابه آن بهعنوان وسيله ارتكاب جرم ضمن آنكه موجب آسيبهاي گسترده جسماني و
در مواردي كشته شدن انسان ميگردد؛ تبعات سوء روحي و رواني سنگيني بر بزهديده تحميل مينمايد
ازاينرو ،طرح «تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزهديدگان ناشي از آن» اوالً با هدف تشديد مجازات
اسيدپاشي و ثاني ًا با هدف حمايت از بزهديدگان اين جرم در جلسه علني مورخ  1398/3/19در قالب هفت ماده
به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است ،اين مصوبه جهت تصويب نهايي به شوراي محترم نگهبان ارسال
شد كه اين شورا برخي از مواد مصوبه را واجد ايراد و ابهام دانسته است .ايرادات و ابهامات مطرح شده ازسوي
شوراي محترم نگهبان درخصوص مصوبه مورد بحث ناظر به مواد  2 ،1و  3مصوبه ميباشد .در ادامه اين گزارش
ضمن تقرير و تبيين ايرادات ،پيشنهادهاي مطرح شده در گزارش كمسيون مربوطه مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
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مشخصات گزارش

 .۱ابهامات و ايرادات ناظر به ماده ( )۱مصوبه
الف) ايراد اول به ماده ()۱
براساس اولين بند از ايرادات شوراي محترم نگهبان درخصوص ماده ( )1مصوبه مجلس؛ مشخص نيست كه آيا
مجازات مقرر در اين ماده ،شامل مواردي كه اسيدپاشي موجب جنايت بر منفعت شده است نيز ميشود يا خير؟
توضيح آنكه؛ در مصوبه مجلس درخصوص ماده ( )1صرفاً جنايت وارد بر نفس و عضو مورد تصريح واقع شده
است و جنايت بر منفعت ذكر نشده است .درحالي كه مطابق قواعد حقوقي ،جنايت ميتواند بر نفس ،عضو و
منافع وارد شود ازاين رو شوراي محترم نگهبان ماده مذكور را داراي ابهام دانسته است .در مصوبه كميسيون
براي رفع ابهام مذكور واژه «منفعت» بعد از واژه «عضو» اضافه گرديده است.
درخصوص پيشنهاد اصالحي كميسيون ميتوان گفت كه باتوجه به اينكه مطابق ماده ( )387قانون مجازات
اسالمي 1،جنايت بر عضو شامل جنايت بر منافع نيز دانسته شده است لذا عدم ذكر واژه «منفعت» در ماده ()1

شماره مسلسل:

مصوبه نميتواند ايرادي را بهوجود آورد .با اين حال به جهت تأمين نظر شوراي محترم نگهبان و با لحاظ اين
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نكته كه در قانون مجازات نيز بهرغم تصريح ماده ( ،)387گاه منفعت در كنار عضو ذكر شده است ،بهنظر

تاريخ انتشار:

ميرسد مصوبه كميسيون ميتواند رافع ابهام مطرح شده باشد.

۱398/6/9

 . 1ماده ( - )387جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو ،جرح و صدمههاي وارد بر منافع است.

ب) ايراد دوم به ماده ()۱
براساس دومين بند از ايرادات شوراي محترم نگهبان درخصوص ماده ( )1مصوبه مجلس؛ اطالق مجازات مقرر در تبصره اين ماده
در غير از موارد و قيود ماده ( )286قانون مجازات اسالمي خالف موازين شرع دانسته شده است .توضيح آنكه بهموجب
تبصره « »2ماده ( )1چنانچه ،اسيدپاشي به قصد ارعاب و ايجاد ناامني در جامعه باشد ،افسادفياالرض و مجازات آن اعدام است .از
آنجا كه درحال حاضر ماده ( )286قانون مجازات اسالمي درخصوص حد افسادفياالرض قيودي ازجمله لزوم گسترده بودن اقدامات
مجرمانه را مقرر نموده است لذا بهنظر ميرسد اطالق تبصره مورد بحث ،فراتر از قيود مزبور چه بسا با رويكرد سختگيرانهتر درصدد
ناديده گرفتن قيود مزبور درخصوص اسيدپاشي ميباشد ،ازهمينرو شوراي محترم نگهبان اطالق اين تبصره را كه مغاير با مفاد ماده
( )286مذكور ميباشد را مغاير موازين شرع دانسته است.
ازهمين رو در مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي ،مصوبه به ترتيبي اصالح گرديده كه مقيد به شروط مندرج در ماده ()286
قانون مجازات اسالمي باشد .اين اصالحيه نيز ميتواند رافع ايراد شوراي محترم نگهبان باشد ،البته به جهت وجود ماده ( )286در
نظام حقوقي بهعنوان يك عنوان مجرمانه عام ،حتي اگر اين تبصره بهطور كلي حذف شود نيز ايراد و خأل قانوني بهوجود نميآيد.
توضيح آنكه درحال حاضر ،بهموجب ماده ( )286قانون مجازات اسالمي ،ذيل كتاب حدود ،افسادفياالرض بهطور عام پيشبيني شده
است .بهموجب اين ماده ،چنانچه جنايت عليه تماميت جسماني افراد (كه اسيدپاشي هم از اين دست جرائم است) ،بهطور گسترده
ارتكاب يابد ،اگر موجب اخالل شديد در نظم عمومي كشور ،ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد شود ،افساد
فياالرض محقق و مرتكب به اعدام محكوم خواهد شد .در اين ماده همسو با آموزههاي فقهي ،تالش شده تا مواردي را بهعنوان
افساد في االرض شناسايي شود كه رفتارهاي ارتكابي يا نتايج حاصل از آنها از وسعت خاصي برخوردار باشد و قانونگذار كوشيده است
تا بهدرستي از توسيع بيش از حد اين عنوان حدي خودداري ورزد .بنابراين بقاي تبصره مورد بحث با اصالحيه صورت گرفته در
مصوبه كميسيون صرفاً از جهت بازدارندگي بيشتر مصوبه ميتواند قابل توجيه باشد در غير اينصورت از منظر رعايت تنقيح قوانين با
عنايت به ماده ( )286قانون مجازات حذف تبصره نيز ايرادي را بهوجود نميآورد.
 .2ابهامات و ايرادات ناظر به ماده ( )2مصوبه
الف) ايراد اول به ماده ()2
بهموجب ماده ( ) 2مصوبه در صورت فرار مرتكب ،با توجه به عدم امكان اجراي قصاص ،براي مرتكب فراري به ميزان آسيب وارده
مجازات حبس در نظر گرفته شده است .شوراي محترم نگهبان از اين جهت كه حبس نمودن فردي كه فرار كرده است معنا ندارد،
ذكر عبارت «فرار مرتكب» در اين ماده را داراي ابهام دانسته است.
مضاف بر اين ابهام ،چهبسا اين ايراد بهوجود آيد كه مرتكب بعد از دستگيري بايد بالفاصله به حبس محكوم شود درحالي كه
هر زمان كه اين فرد دستگير شود ،حكم ابتدايي آن قصاص است و در صورت گذشت يا ساير داليل ممكن است اين قصاص به
حبس و ديه تبديل شود.
مصوبه كميسيون در راستاي رفع ابهام ،عبارت «فرار مرتكب» را از اين ماده حذف نموده است .اين اصالحيه نيز با توجه به
اينكه حكم فرار مرتكب ،حكم خاصي است كه در تبصره همين ماده و مواد ( )435و ( )474قانون مجازات اسالمي بيان شده است
ميتواند رافع ايراد شوراي محترم نگهبان باشد و حذف آن اشكالي را بهوجود نميآورد.
ب) ايراد دوم به ماده ()2
بهموجب ماده ( )2مصوب ه در مواردي كه مجازات مرتكب قصاص نباشد مانند آنكه ميان اولياي دم و مرتكب ،مصالحه صورت گرفته
باشد مرتكب عالوهبر پرداخت ديه و ارش بايد به مجازت حبس به ترتيبي كه در اين ماده مقرر شده محكوم شود .نگارش اين ماده
بهنحوي است كه گويا حتي در فرض مصالحه باز هم مرتكب بايد ديه و ارش را پرداخت نمايد درحالي كه مشخص است كه در
مصالحه ،صرف ًا تحقق مورد مصالحه كه ميتواند بهصورت پرداخت وجهالمصالحه يا انجام تعهد باشد قابل تصور است و پرداخت

ديه و ارش معنا ندارد .ازهمين رو شوراي محترم نگهبان اين ماده را از اين حيث كه مشخص نيست حتي در فرض مصالحه باز هم
مرتكب الزم است به پرداخت ديه و ارش محكوم شود يا خير داراي ابهام دانسته است .در مصوبه كميسيون بهمنظور رفع اين ابهام
عبارت «وجهالمصالحه» به بعد از عبارت «ديه و ارش» اضافه گرديده تا هرگونه ابهام در اين خصوص رفع گردد .به اين ترتيب حسب
مورد و به اقتضاي پرونده ممكن است مرتكب به پرداخت ديه يا ارش يا وجهالمصالحه محكوم گردد.
اصالحيه كميسيون در اين خصوص اگرچه ميتواند رافع ايراد شوراي محترم نگهبان باشد ،اما ممكن است ابهام ديگري
درخصوص مفاد اين ماده را موجب گردد .توضيح آنكه مطابق مواد ( )361( ،)352و ( 1 )362قانون مجازات اسالمي است طرفين
ممكن است بر چيزي غير از پرداخت وجه مانند انجام دادن يك تعهد نيز مصالحه نمايند ،بنابراين ،ذكر عبارت «وجهالمصالحه»
نميتواند تمامي موارد را دربر گيرد و اين ابهام را بهوجود مي آورد كه اگر مصالحه بر انجام كاري يا چيزي غير از پرداخت وجه باشد،
چه وضعيتي بهوجود خواهد آمد ،آيا از حكم اين ماده خارج است يا خير؟
بنابراين بهمنظور رفع ايراد شوراي محترم نگهبان پيشنهاد ميشود بهجاي الحاق عبارت «وجه المصالحه» به ماده ( )2مصوبه،
عبارت «يا مصالحه اولياي دم» مندرج در سطر دوم ماده ( )2حذف گردد .اين حذف ايراد و آسيبي را متوجه مفاد ماده نمينمايد
چراكه عبارت مذكور صرفاً به منظور بيان يك مثال در مواردي كه مجازات مرتكب قصاص نيست بوده و لذا حذف آن مشكلي را
بهوجود نميآ ورد و حكم اين ماده با توجه به عمومات قانون مجازات اسالمي روشن است و نيازي به ذكر مثال نيست.
ج) ايراد سوم به ماده ()2
بهموجب تبصره « »1ماده ( )2مصوبه ،در موارد فرار يا فوت مرتكب اسيدپاشي؛ ديه از اموال مرتكب و درصورتيكه مال نداشته يا
كافي نباشد يا مرتكب شناسايي نشود ،از بيتالمال پرداخت خواهد شد .در تبصره « »2نيز امكان رجوع بيتالمال به مرتكبي كه
ازسوي او ديه پرداخت شده است و بعد از دستگيري مرتكب خواهان قصاص وي ميباشد ،وجود دارد .در اينصورت ،بيتالمال با
توجه به وضعيت و امكانات بزهكار براي استرداد ديه به او مراجعه ميكند.
مفاد اين دو تبصره به جهت آنكه داراي بار مالي براي دولت ميباشد خالف اصل هفتادوپنجم قانون اساسي دانسته شده است.
در مصوبه كميسيون بهمنظور رفع اين ايراد دو تبصره ذيل ماده ( )2حذف گرديدهاند .در ارزيابي اصالحيه كميسيون ميتوان گفت از
آنجا كه حكم اين دو تبصره در قوانين جاري كيفري ازجمله مواد مواد ( )435و ( )474قانون مجازات اسالمي پيشبيني شده است
لذا حذف اين دو تبصره آسيبي را متوجه مصوبه نمينمايد .مواد پيشگفته به تفصيل به بيان حكم عدم دسترسي به مرتكب و
چگونگي پرداخت ديه در اين موارد پرد اخته و اتفاقاً به جزئيات آن نيز اشاره كرده است و با دقت بيشتري نسبت به تبصره ماده ()2
تنظيم شده است .بنابراين ،حذف اين دو تبصره ،آسيبي به قانون وارد نميكند و همچنان دو ماده پيشگفته براساس عمومات بر اين
جنايات نيز حاكم است.
 .3ايراد ناظر به ماده ( )3مصوبه
بهموجب ماده ( )3مصوبه مجلس ،بهمنظور قطعيت بخشيدن به كيفر اسيدپاشي ،نهادهاي ارفاقي ازجمله آزادي مشروط ،تعويق و
تعليق مجازات درخصوص مرتكبين اين جرم قابل اعمال نيست .در اين ماده منظور از واژه تعويق «تعويق صدور حكم» بهعنوان يكي
از نهادهاي جديد در قانون مجازات اسالمي ميباشد .با اينحال نگارش ماده به نحوي است كه گويا «تعويق اجراي مجازات» مد نظر
مقنن بوده است لذا شوراي محترم نگهبان ذيل اين ماده مقرر نموده است كه ممنوعيت مطلق تعويق كه در اين ماده به آن اشاره
 . 1ماده ( -)352اگر حق قصاص ،به هر علت ،تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود ،همسر مقتول نيز از آن ارث ميبرد .اگر برخي از اولياي دم ،خواهان
قصاص و برخي خواهان ديه باشند ،همسر مقتول ،از سهم ديه كساني كه خواهان ديه ميباشند ،ارث ميبرد.
ماده ( -)36۱اگر مجنيٌعليه يا ولي دم ،گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجهالمصالحه يا امر ديگري كند ،حق قصاص تا حصول شرط ،براي او باقي است.
ماده ( -)362اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط ،مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجهالمصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود ،حق قصاص
محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع ميشود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.

شده است ،خالف شرع ميباشد؛ زيرا ،از نظر شرعي در مواردي اجراي مجازات از جمله قصاص در مورد زن باردار و موارد مشابه آن
بايد تعويق شود .با عنايت به توضيح مختصري كه بيان گرديد اساس ًا در اين ماده مقصود تعويق صدور حكم بوده است و ازهمينرو
ايرادي متوجه ماده نيست .با اينحال در مصوبه كميسيون قضايي بهمنظور رفع هرگونه ابهام اين واژه حذف شده است .در ارزيابي
اين اصالحيه نيز ميتوان گفت با توجه به اينكه مطابق مقررات ،تعويق صدور حكم مربوط به جرائم تعزيري درجه شش ،هفت و
هشت است و هيچيك از جرائم موضوع اين مصوبه از اين درجات نميباشد لذا تعويق صدور حكم درخصوص جرم اسيدپاشي اساس ًا
موضوعيتي پيدا نميكند لذا حذف واژه مذكور ايرادي را متوجه ماده نمينمايد و اصالحيه رافع ايراد شوراي محترم نگهبان ميباشد.
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