بررسی مجازاتهای تعزیری در خصوص ایراد ضرب و جرح
عمدی طبق قانون مجازات اسالمی مصوب سال 2931
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چکیده:
اقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها این است که مهنانت اجهرای ههر رفتهاری که در قهانون
جرمانگاری شده است ،مشخص شده باشد .ب عبارت دیگر ،هر چند به عییهده بر هی ،اصهل قهانونی بهودن جهرم و
مجازات  ،موجب میشود گاهی مجرمان آزاد بنانند و از چنگ عدالت فرار کنند ،ولی از نظر حفظ حیوق وامنیهت
شخصی اعضای جامع  ،رعایت این اصل ب طور قاطع و کامل مرورت دارد ،چرا ک حفهظ منفعهت بیشهتر اعضهای
جامع  ،بنابر منطق،کوششی غیراصولی برای دستگیری و مجازات یکایک مرتکبان اعنها مهداجتناعی که تعهداد
آنها در میایس با کل جنعیت هر جامع بسیار کم است ،اهنیت بیشتر دارد .ب عالوه تضنین حیوق و امنیت اعضهای
جامع از طریق اصل قانونی بودن جرم ،حتا اگر ب قینت آزاد گذاردن عدهای از مرتکبان اعنا مهداجتناعی تنهام
شود ،برای تیویت ارزشهای دموکراتیک و تشویق حس قانونشناسی و احترام نسبت ب حیهوق دیگهران نیه بسهیار
ارزنده و مؤثر است( .صانعی ،1831 ،ص  .)112یکی از موادی ک بها تصهویب قهانون مجهازات اسهالمی سها 1821
سبب پیهدایش ابههام در برداشهت از قهانون شهده و رویه ههای مختفهد در محهاکم قضهایی به وجهود آورده اسهت،
مجازاتهای تع یری در باره مرب و جرح عندی است ،ب عبارت دیگر در قانون سابق ،در دو (ماده ) 416و تبصره
آن و تبصره ( 1ماده  )142در این باره ،تعیین تکفید شده بود .ولی قانون جدید هنانند قانون قبل ب صهراحت تعیهین
تکفید نکرده است .در این نوشتار ،ما بر آن هستیم ک نخست ،دیگر روی ها و استدال هایی را ک در محکن ههای
قضایی با توج ب ومع موجود ،جاری است ،ذکر نناییم و سپس در میام ارزیهابی آنهها  ،بها در نظهر گهرفتن اصهو

 -دادرس محاکم دادگستری شهرستان شاهین شهر(دانشجوی دکتری حقوق جزا و
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جرم شناسی)

بنیادین حیوق کیفری مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و نهو تفسهیر حهاکم بهر حیهوق کیفهری و سیاسهت
کیفری قانونگذار در قانونی ک ب تازگی تصویب شده است ،نظر منطییتر ارائ کنیم.
واژگان کلیدی :اصهل قهانونی بهودن جهرم و مجهازات ،تفسهیر مضهیق ،سیاسهت کیفهری ،مجهازاتههای
جایگ ین حبس.
مقدمه:
درباره مجازات های تع یری مرب و جهرح عنهدی ،در قهانون مجهازات اسهالمی قبهل ،تکفیهد در دو
(ماده )416 -و تبصره آن و تبصره ( 1ماده  ) 142مشخص شده بود ،بدین گون ک اگر مرب یا جرح نتایج منهدر
در (ماده  )416را در پی داشت و یا اینک آلت جارح چاقو ،اسفح یا مانند آن بود ،مومو  ،مشنو مهاده یها تبصهره
میشد و چنانچ قطع عضو و جرح عندی ،نتایج مطرح شده در (ماده  )416را در پی نداشت و آلت جارح نی چهاقو
نبود ولی جرم ،شاکی نداشت و یا از شکایت ود گذشت کرده بود و قصاص انجام ننی شد ،ولی سهبب هو

یها

ا ال در نظم جامع می شد یا بیم تجری مرتکبان یا دیگران میبود ،مجازات تع یری مومو تبصهره ( 1مهاده 142
)اعنا میشد .ب عبارت کوتاهتر (ماده ) 416قانون مجازات اسالمی مصوب سا  ،1831تبصره ( 1ماده  )142قهانون
مجازات اسالمی مصوب سا  1837را نسخ نکرده و فیط قسنتهای مغایر را الغا کرده بود ،زیرا تبصره مذکور عهام
و شامل هن جراحت های عندی بود.ولی (ماده  )416اص بود ،یعنی تنها جراحت -های عندی ،نیهص عضهو یها
جراحت های عندی با چاقو یا اسفح و مانند آن را شامل میشد .در باب جراحت -های عندی ساده ،بین دو تبصره
باال تعارض وجهود نداشهت و بایهد طبهق تبصهره  1از (مهاده )142قهانون مجهازات اسهالمی تعیهین مجهازات مهیشهد.
(گفدوزیان ،1834 ،ص .)142
در قانون مجازات اسالمی مصوب سا  1821تنها با (مهاده ) 663در ایهن بهاره روبهرو هسهتیم« .در کفیه
مواردی ک در این بخش ب کتاب پنجم تع یرات ارجا داده شده است در صوص قتل عندی مطابق (مهاده )411
آن قانون و در سایر جنایات عندی مطابق (ماده  )416و تبصره آن عنل میشود».

حا سؤا این است ک چنانچ جرح و مرب عندی ب صدمات مطرح شده در (ماده  )416منتهی نشده
باشد ،و آلت جارح نی اسفح  ،چاقو ومانند آن نباشد ،تکفید چیست؟ به عبهارت دیگهر ،آیها تبصهره ( 1مهاده )142
مجازات اسالمی مصوب سا  1837جایگ ین در قانون تازه تصویب شده ،پیشبینی شده است یا یر؟
در باره پاسخ سؤا  ،استدال های مختفد ،مطرح شده است ک نخست آنها را ذکر می کنیم:
 -1در قانون مجازات اسالمی مصوب سا  ، 1821درماده هایی مانند (ماده  ،)821با دقت در الفاظ ماده ها،
متوج میشویم ک قانونگذار تنها ب مجازات (ماده  ) 416قهانون مجهازات اسهالمی مصهوب سها  1831نظهر داشهت
است ،صر نظر از اینک نتیج یا آلت جارح مورد توج باشد .چرا ک قانونگذار ب عبهارت « ...به پردا هت دیه و
تع یر میرر در کتاب پنجم محکوم میشود» اشاره کرده است و ب عبارت دیگر ظهاهر و نهص قهانون اقتضهای چنهین
تفسیری را دارد ک آنچ مدنظر قانونگذار بوده است  ،نتیج یا هنان مجازات مندر در (ماده  )416قانون مجهازات
اسالمی مصوب سا  1831بوده است.
 -1استدال دیگری ک مطرح است ،این است ک قانونگهذار در مهاده ههای  834و ماننهد آن ،به تع یهرات
اشاره کرده است ،ولی نظر قانونگذار مجازات مطرح در (مهاده  ) 416قهانون مجهازات اسهالمی مصهوب سها 1831
نیست ،و با توج ب این ماده ها  ،میتوان بر اساس قاعده (التع یر بنها یهراه الحهاکم) به هکهاران را تنبیه کهرد ،یها به
عبارتی ،امر مجازات در تع یرات ب طورمطفق ب دست حاکم ،یعنی قامی پرونده بوده و قانونگذار ننهیتوانهد ههی
حد و مرز و محدودهای را برای آن تعیین کند .این گروه در تیویت استدال

ویش میاف ایند ،الیای نظر بر حهاکم

(قامی) و ال ام او بر نو یا میدار معین ،گاه موجب تعطیل تع یر مناسب شده وگهاه موجهب ظفهم بهر تع یهر شهونده
میشود .ب طور کفی چنین ال امی موجب میشود ک هنواره عنل قامی بر ال

رأی و نظهر هود باشهد( .محیهق

داماد،1833 ،ص .)116
 -8استدال دیگری ک مطرح میشود این است ک قانونگذار در مهاده ههای  834و ماننهد آن به تع یهرات
اشاره ننوده است ،ولی نظر قانونگذار مجازات مطرح در (مهاده  )416قهانون مجهازات اسهالمی مصهوب سها 1831
نیست ،بفک تنها ب تع یرات اشاره ننوده است و تکفید نو و می ان این مجازاتهها در فصهل نههم قهانون مجهازات

اسالمی مصوب سا  1821و در (ماده ) 42قانون مذکور ک بیان داشت اسهت« :مرتکبهان جراینهی که نهو و میه ان
تع یر آنها در قوانین موموع تعیین نشده است ب مجازات جایگ ین حبس محکوم میشوند» مشخص شده است.
در واقع ،این ماده ناظر ب مواردی است ک در قانون تنها ب ذکر این عبارت بسنده شده است که «مرتکهب
تع یر میشود» و نو و می ان مجازات تع یری مشخص نشده اسهت و از جنفه مصهادیق (مهاده ) 42قهانون مجهازات
اسالمی مصوب ( ،1821ماده های  174 ،43و  ) 111قانون مجازات اسالمی مصوب سا  1837است ک هر س مهاده
نسخ شده است ،همچنین (ماده ) 171قانون اصالحی شهرداری و مومو بحث یعنی (مهاده  )834و ماننهد آن نیه در
زمهههره مهههاده ههههای مهههذکور و مصهههادیق (مهههاده  42قهههانون) مجهههازات اسهههالمی مصهههوب سههها  1821اسهههت.
 -6استدال دیگری ک میتواند مطرح باشد ،این است ک قانونگذار در (ماده  663قانون) مجازات اسالمی مصهوب
سا ( ،1821ماده ) 416قانون قبل را با تنام قید ها مدنظر داشت است ،یعنی مرب و جرح یها بایهد نتهایج منهدر در
(ماده ) 416را در پی داشت باشد و یا این ک آلت جارح اسفح  ،چاقو یا مانند آن باشد ،چرا ک اگهر قانونگهذار ایهن
قیدها را مدنظر نداشت ،ذکر عبارت (تبصره) در (ماده  )663مروری نبود .ب عبارت دیگر با عنایهت به (مهاده )313
قانون مجازات اسالمی مصوب سا  1821و نسخ (ماده ) 142قانون مجهازات اسهالمی مصهوب سها  ،1837در حها
حامر تنها میررشده قانونی در جنایت های مادون نفس( ،ماده ) 416قانون مجازات اسالمی مصوب سا  1831است
ک آن هم فیط درباره مرب و جرحی است ک ب نتایج شدید مصرح در ماده منتهی شود .ب عبارت دیگهر در حها
حامر ،اگر مرب و جرح ب یکی از نتایج مذکور در (ماده  ) 416منتهی نشهده ،بفکه آسهیب کنتهری ایجهاد کنهد،
مجازات تع یری ندارد ،مگر آن ک آلت جرح چی هایی مثل اسفح یا چاقو یا امثا آنها باشد ،در غیر این دو حالت
تنها دی قابل مطالب است و اگر ب دلیل اینک رفتار عندی مرتکب ،ن موجب آسیب و عیبی در بدن شده و ن اثهری
از ود در بدن برجای گذاشت است و دی نی قابل مطالب نباشهد ،مهیتهوان به موجهب (مهاده ) 143قهانون مجهازات
اسالمی مصوب سا  1821مرتکب را ب حبس و شالق تع یری درج  3محکوم کرد( .میرمحند صادقی،1821 ،ص
)136
هر یک از استدال های مذکور در محاکم قضایی طرفدارانی دارد ک چنانچ در میام ارزیابی این نظریهات
برآییم ،استدال او بدین سبب پذیرفتنی نیست ک ( ماده  ) 663قانون مجازات تازه تصویب شده ،ب عنوان آ هرین
ماده از کتاب سوم ب صراحت تکفید را مشخص کرده است و چنانچ این نظر را بپذیریم  ،اجتههاد در میابهل نهص

است و این کاری بیهوده است .زیرا با وجود نص قانون ،تکفید روشن است و صر

وقت برای استدال کار لغوی

است.
در منن تفسیر مضیق قوانین کیفری ،تفسیر تحتالففظی نیست ،ب عبارت دیگر ،اگهر معفهوم باشهد که در
تنظیم قانون اشتباهی رخ داده و منظور قانونگذار ،مخالد چی ی است ک ب عفت این اشتباه در مهتن قهانون مهنعکس
شده است ،قامی نباید ود را میید ب معنی تحتالففظی قانون سازد ،بفک باید موافق میصود و نظر واقعی قانونگذار
ب صدور رأی بپردازد( .صانعی،1831 ،ص .)137
در باره نید استدال دوم بایست گفت ،آنچ در متون حدیثی و فیهی در بیان قاعده مورد بحث آمده است،
عبارت «التع یر الی االمام» یا «الی الوالی» و مانند آن است و در هی یک از متون روایی معتبر عبارت «الی الحهاکم»،
آن هم ب معنای قامی محکن نیامده است ،حتی در باب حدود و اجرای آن ،تعبیرهایی چون «االمام» و «والی» وارد
شده است.
این عبارت نشانگر آن است ک ب طور کفی اجرای مجازات ،از منصب ها و مسئولیتهای والیت مسفنانان
و رهبری ب معنای مدیریت جامع اسالمی است ،ب ویژه اینک در دو صیح (سناع  )1و (حنّهادبن عثنهان )8در مهورد
تع یرات صرفاً ب نظر (امام) و (والی) واگذار شده است ،ک نشان دهنده آن است ک این امر از جنف مسئولیتههای
مهم رهبری جامع اسالمی است ،چرا که از پهیش ،کارشناسهان بایهد جهرمهها را بسهنجند و طبهق توانهایی مرتکبهان،
مجازاتها را ومع کنند.
فییهان عالییدر امامی  ،با دقتی ک در ب دست آوردن مالکهای احکام ب

هر دادهانهد ،به

هوبی بهر ایهن

مطفب آگاه اند ک مجازات بر ی جرم ها قابل پیشبینی است ،اگر چ در بر ی موارد با تعیین حداقل و حداکثر ب
طور تیریبی باشد و در بر ی دیگر ب طور مطفق -ک این امر نی با ومعیت هر مورد مرتبط است -در عین حها  ،از
این نکت نی غافل ننانده اند ک تعیین نو و میدار هر تع یر ،در هر دوره ،ب نظر ولی امر (امام) یعنی مدیریت جامعه
بستگی دارد و از مسئولیتهای آن میام ب شنار میآید( .محیق داماد،1833 ،ص.)181- 188
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 یجلدون حداً لیس له وقت ،فذلک الی االمام؛ تازیانه میخورند ،اما مقدارش طبق نظر امام است. -3علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرجل و قوه بدنه؛ مقدارش طبق رأی والی است که نسبت به گناه مجرم و قدرت بدنیاش میسنجد.

چنانچ استدال سوم را بپذیریم ،با اشکا هایی روبرو واهیم بود ،نخست ،مفاد (ماده  ) 42قانون مجازات
اسالمی مصوب سا  1821بدون ابهام نیست ،چرا ک جرم فعل یا ترک فعفی است ک برای آن مجازات تعیین شهده
باشد پس چگون منکن است نو و می ان تع یهر جرمهی در قهانون مشهخص نشهده باشهد .مهنن ًا (مهادهی  ) 3الیحه
مجازاتهای جایگ ین ک مفاد آن در (ماده  ) 42قانون مجهازات اسهالمی آمهده اسهت به ایهن شهرح بهود که « :در
مواردی ک قانونگذار نو و می ان تع یر را معین نکرده و نی در صورتی ک مجازات قانونی جرمهی شهالق تع یهری
است دادگاه میتواند حکم ب مجازات اجتناعی صادر کند ».از این رو میتوان گفت ،ففسف اصفی ومهع ایهن مهاده
حبس زدائی بوده است و بعید ب نظر میرسد ک قانونگذار بر این بوده ک در قانون منکن است عنفی جرم انگاری
شده باشد ،بدون تعیین نو و می ان مجازات ،هر چند ک منکن است در عنل و ب ندرت مواردی از این قبیهل نظیهر
(ماده ) 171قانون اصالحی شهرداریها را در قوانین داشت باشیم .در منن عبارت «مجهازات جهایگ ین حهبس» نیه
دارای ابهام است ،چرا ک نحوه تحیییات در دادسرا ب

صوص ،در مناسب بودن تهممین کیفهری بها توجه به عهدم

مشخص بودن مجازات جایگ ین مدنظر دادگاه در دادسرا ،با مشهکل مواجه مهیباشهد( .زراعهت،1821 ،ص  116و
.)118
ب هر حا ب نظر میرسد با توج ب سیاست کیفری حاکم بر قانون مجازات اسالمی مصوب سا  1821ک
مبتنی بر حبسزدائی است ،استدال آ ر منطییتر است ،بدین تومیح ک با دقت در قهانون مجهازات تهازه تصهویب
شده ،مالحظ میشود ،نهادها کیفری جدید چون تعویق صدور حکم ،نظام نین آزادی ،نظارت توسهط سهامان ههای
الکترونیکی ،مجازات های جایگ ین حبس و  ...در نظر گرفت شده است و نی نهادهایی که در قهانون مجهازات قبهل
دارای پیشین بوده است ،در قانون مجازات تازه تصویب شده ،ب گون ای ومع شدهاند ک ومعیت را ب نفع محکوم
عفی رقم میزند .ب طور مثا  :آزادی مشروط در قانون قبل در صورتی اعنا میشد که مرتکهب بهرای بهار او به
مجازات حبس محکوم میشد،ولی در قانون تازه تصویب شهده ،اعطهای آزادی مشهروط ،منهوط به ایهن اسهت که
محکوم عفی در گذشت از این نهاد استفاده نکرده باشد ،هر چند ک سابی حبس داشت باشد .هنچنین بر ال

قانون

قبل ،عدم پردا ت ج ای نیدی مانع از اعنا آزادی مشروط نخواهد بود و در تعفیق اجرای مجازات بر ال

قانون

قبل در قانون تازه تصویب شده ،تعفیق اجرای مجازات در دو مرحف میتواند اعنا شود ،هم منن صهدور حکهم و
هم پس از صدور حکم و در مرحف اجرای حکم ،و مواردی از این قبیل ک هنگی برای ،باز اجتناعی شدن محکوم

عفی و جفوگیری از بار کردن ه ین های سنگین حبس است ،واین فکر قوت میگیرد ک به جهای مجهازات کهردن
مجرمان باید در صدد اصالح حا آنان وب

صهوص اصهالح اومها محیطهی و تهیه و تهممین وسهایفی که مشهوق

رفتارهای اجتناعی باشد ،برآمد .حا اگر قانون مجازات اسالمی تازه تصویب شده را ب عنوان یک نظام منسجم در
نظر بگیریم ،ننی توان پذیرفت ک ب طور مثا ایراد مربی ک باعهث تهورم شهود ،در قهانون قبهل مجهازات تع یهری
نداشت ،ولی در قانون تازه تصویب شده با اوصا

عنوان شده حاکم بر سیاست کیفری ،دارای مجازات تع یری آن

هم حبس  1تا  1سا باشد.
در منن بر ال
انحرا

مرورت تفسیر در حیوق کیفری ،بایهد بها احتیهاط بیشهتر به آن پردا هت و از لغه ش و

ظواهر نصوص یا معانی مستییم قواعد پرهی کرد ،دلیل آن رعایت حیوق اشخاص مهیباشهد که عهالوه بهر

حیوق مالی شامل آزادی ،حیثیت و سرمای معنوی آنها نیه مهی شهود ،در واقهع عفهت فنهی تفسهیر مضهیق در حیهوق
کیفری ،ویژگی ذاتی قواعد ال
قواعهد آن در حالهت هال
،1821ص .)118

اصل ،استثنایی و موردی است ،مجنوع حیوق کیفری صر نظر از تهک تهک

اصهل قهرار دارد و محهدودیت تفسهیری بیشهتری آن را احاطه مهیکنهد ( .دابخشههی،
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