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Abstract
The Law on Reducing the Imprisonment, , considers the punishment of
destruction of property, is considered a subordinate of the amount of damages
caused by the crime, and thus poses numerous challenges to the judicial
authorities.This research examines the issue with a descriptive-analytical
method and identifies the most important challenges in "time and quantitative
indicator of determining the amount of damage", "determining the degree of
crime and consequently determining the competent authority and appropriate
surveillance","determining the punishment of a single perpetrator", determining
the punishment of "multiple perpetrators" and the "determination of the
punishment of multiple destructions" and then, with a scientific-practical
approach, it is approved that the amount of damage caused at the time of
destruction should be determined first by the victim's estimation and preferably
by providing evidence and discretion of the judicial authority continue to refer
to an expert if necessary. Also, in case of occurrence of crime and when the
damage extent is not known, a fine equal to one Rial of fine shall be imposed
and in the case of accomplices of the crime, each accomplice and in the material
multiplicity of the crime, the damage of each property should be calculated
separately.
Keywords: Law on Reduction of Imprisonment, Destruction, Multiplicity of
Crime, Accomplice, Damages Caused by Crime, Sentencing.
1. Introduction
Although the law on reducing the punishment of imprisonment has been passed
with less scientific and theoretical goals, With functionalist and managerial
approaches in order to reduce the prison population, nevertheless, in some of its
*1. Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Malayer University, Malayer, Iran
(Corresponding Author: m.roustaie@gmail.com)
2. PhD in criminal law and criminology, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Criminal Law Research

(Vol. 13, No. 1, Serial 25, Spring & Summer 2022)……………...……

/ 16

regulations, it has made fundamental changes in criminal law. One of them is
the change that has taken place in the way the punishment for "destruction of
property" is determined; A change of scope, which in turn leads to a change in
the criminal investigation process.
2. Methodology
With the change in the type and amount of punishment for the crime of
destruction of property according to the law reducing the punishment of
imprisonment, the judicial system has faced several challenges in dealing with
this crime. These challenges include how the judge determines the amount of
damages and the final sentence. To overcome these challenges in the short term,
the present study has collected and analyzed a set of different perspectives and
then with a descriptive-analytical method examines the most important
challenges and by considering the principles of criminal law, it has provided the
most appropriate and practical solutions.
3. Results and discussion
Article 677 of the fifth book of the Islamic Penal Code (Tazirat) provides the six
months to three years of imprisonment for the perpetrator of destruction. In this
article, the legislator had explicitly determined the type and amount of
punishment and required the judge to determine the punishment by establishing
the occurrence of the crime and attributing it to the accused, regardless of other
components. With the occurrence of this crime, proving that the plaintiff had a
financial right and its violation by the defendant was sufficient for trial and
sentencing. After that, in 2020, the Law on Reducing the Punishment of
Imprisonment in Paragraph "T" of Article 1 stipulated that the punishment of
imprisonment subject to Article 677, if the amount of damage is one hundred
million Rials or less, becomes a fine of up to twice the amount of the damage.
As a result of this change, both the type and the amount of punishment for the
crime of destruction are subject to an important factor, namely the amount of
damage: Thus, if the amount of damage is more than one hundred million Rials,
the type of punishment for this crime is imprisonment. However, if the damage
is one hundred million Rials or less, this crime is no longer subject to
imprisonment and the type of punishment is a fine. But the amount of the fine
also depends on determining the exact amount of damage. Obviously, it will not
be possible to determine the type and amount of punishment for this crime
without determining the total amount of damage (more or less than one hundred
million Rials) or its exact amount. The legislator's new method of determining
the type and amount of punishment creates challenges for the pre-trial and
sentencing stages, as well as the principle of determining the degree of the
crime.
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4. Conclusion
To overcome the existing challenges in determining the degree of crime of
destruction, we have proposed that among the indicators of determining the
degree of crime based on the amount of damage, determining the degree of
crime based on the sentence in Note 3 of Article 19 and determining the degree
based on the criteria adopted from the 759 Procedural unity vote, the latter case,
should be used for more compatibility with legal principles. In the face of the
challenge of determining the time index of the amount of damage, the time of
committing the crime should be the criterion instead of the time of trial and
issuance of the verdict. Finally, instead of being assessed by the injured party or
referred to an expert, the recognition of the authority should be used as a more
accurate solution in the short term for the prosecution of this crime. In the long
term, the legislature must create a judicial unity to end these ambiguities to
prevent the formation of conflicting interpretations. In the next step, it should
review the regulation and reduce the criminal population of the prison as a goal
in other ways, such as reducing the amount of imprisonment without any
dependence on the amount of damages or giving more power to the court to
convert or reduce imprisonment or using non-civic indicators.
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چالشهای شکلی و ماهوی فراروی رسیدگی به بزه تخریب اموال؛
با تأکید بر تحوالت ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
1

مهرانگیز روستائی
حامد رحمانیان

2

چکیده
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،کیفرگذاری بزه تخریب اموال را تابعی از میزان خسارت ناشیی از ریر
دانسته و از این طریق چالش های متعددی فراروی مراری قایایی قیرار داده ا یین ایین یاوهش بیا رو
توصیفی-تحلیلی به برر ی موضوع رداخته و مهمترین چالشها را در «شاخص زمانی و کمّی تعیین مییزان
خسارت»« ،تعیین درره رر و بالتب تعیین مرر صیال و تییمین متسا یب»« ،تعییین مجیازات مرت یب
واحد»« ،تعیین مجازات مرت بین متعدد» و «تعیین مجیازات تخریبهیای متعیدد» تشیخیص داده ا یی و
پس با روی ردی علمی -عملی بر این ا ی که میزان خسارت وارده در زمان وقوع تخریب میبایسی بدواً با
تقویم بزه دیده و ترریحاً با تیمین دلیل و تشخیص مقا قاایی تعیین و بر همین ا اس درره ریر  ،مرری
صال و تیمین متسا ب تعیین گردد و در ادامه در صورت لزو امر ارراع بیه کارشسا یی شیودن همنسیین در
صورت محرز بودن وقوع رر و معلو نبودن میزان خسارت وارده ،مجازات معادل ییک رییال ریزای نقیدی
تعیین و در خصوص شرکای رر  ،هم هریک به تسهایی و در تعدد مادی رر  ،خسارت هیر میال رداگانیه
محا به و لحاظ گردد.
واژگان کلیدی :قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،تخریب ،تعدد رر  ،شرکی در رر  ،خسارت ناشی از رر
1ن ا تادیار گروه حقوق ،دانش ده علو انسانی ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران (نویسسده مسئول)ن
2ن دانشآموخته دکتری حقوق کیفری و رر شسا ی ،دانشی ده حقیوق ،دانشیگاه تربییی
مدرس ،تهران ،ایرانن
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مقدمه
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در  22اردیبهشی  1211به تصویب ر ید و از  11تیرماه ایین
ال الز االررا گردیدن این قانون هرچسد با اهدافی نه چسدان علمی و نظریهمسد بل ه با روی ردهیای
کارکردگرایانه و مدیریتی به مسظور کا تن از رمعیی کیفری زندان تصویب شده ا ی ،باورود ایین
در برخی مقررههای خود ،تحوالتی بسیادین در حوزه حقوق کیفری ایجاد کرده ا یین ی یی از ایین
تغییرات ،تحولی ا ی که در نحوه تعیین مجازات بزه «تخریب اموال» به وقوع یو ته ا ی؛ تغیییر
دامسهداری که به نوبه خود به دگرگونی در فرایسد ر یدگی به رر مذکور مسجر میشود و میتیوان
با شسا ایی چالشهای مرتبط ،برای مرتف کردن آن راهحلهای احتمالی را برر ی کردن
کتاب سجم قانون مجازات ا المی مصوب  1231در ماده  733خود بدون ارائه تعریفی از ریر
تخریب برای آننه آن را در دکترین «نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی بیه میال متعلیق بیه
غیر» دانستهاند (میرمحمد صادقی )1 :1231 ،مقرر میداشی« :هر کس عمداً اشیاء مسقول و یا غیر

مسقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کالً یا بعااً تلف نماید و ییا از کیار انیدازد بیه
حبس از شش ماه تا ه ال مح و خواهد شد»ن قانونگذار در این میاده قیانونی ،نوع و میوزان
مجازات را به صراحی تعیین کرده بود و دادرس را ملیز مینمیود بیه محیا احیراز وقیوع ریر و
انتساب آن به متهم ،فارغ از مسائل و مؤلفههای دیگر ،مبادرت بیه تعییین کیفیر نماییدن در صیورت
رخداد این رر  ،رهی تعیین ت لیف رونده و صدور ح م به کیفر ،اثبات نخسی برخورداری شاکی
از یک حق مالی و در ثانی نقا آن از طیر میتهم کفاییی میکیرد (میرمحمدصیادقی و رحمتیی،
 )2 :1211س از آن در ال  ،1211قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در بسید «ت» میاده ییک
مقرر داشی «مجازات حبس موضوع ماده  733قیانون مجیازات ا یالمی(تعزیرات) ،در صیورتی کیه

میزان خسارت وارده ی صد میلیون ریال یا کمتر باشد به رزای نقدی تیا دو برابیر معیادل خسیارت
وارده» تبدیل میشود»ن در نتیجه این تغییر ،هم «نع » و هم «میزان» مجازات بزه تخریب ،مسوط
به احراز یک عامل مهم یعسی«میزان خسیارت وارده» گردییده ا یی :بیدین شیر کیه اگیر مییزان
خسارت وارده بیش از ی صد میلیون ریال باشد« ،نوع» مجازات ایین ریر  ،همیان حیبس قیانونی1
ا ین 2اما چساننه خسارت وارده ی صد میلیون ریال یا کمتر باشد دیگر این رر  ،مستورب حیبس
1ن با این توضی که به لحاظ قابل گذشی بودن این رر  ،به مورب تبصره الحاقی به ماده  111قانون مجیازات ا یالمی
مسبعث از ماده  11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،حداقل و حداکثر حبس قانونی رر نیز تسصیف شده و بیه یه
تا هجده ماه تقلیل یافته ا ین
2ن حتی برخی ا را از این فراتر گذاشته و معتقدند با توره به تبصره الحیاقی بیه میاده  13قیانون مجیازات ا یالمی کیه
صدور ح م مح ومیی به بیش از حداقل حبس مقرر قانونی ررائم را اصوالً ممسوع اخته و نیز تبصره الحیاقی بیه میاده
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نبوده و «نوع» مجازات ،رزای نقدی ا ین اما «میزان» مجازات رزای نقدی نییز مسیوط بیه تعییین
میزان دقیق خسارت وارده ا ین بدیهی ا ی بدون تعیین میزان کلی خسارت (کمتر یا بیشتر بودن
آن از ی صد میلیون ریال) یا میزان دقیق آن ،تعیین نوع و میزان مجازت برای این رر ام ان ذیر
نخواهد بودن
یدایش چسین مقرره ای در حقوق کیفری و وابسته کردن رکن قانونی رر (مجازات) به ارزییابی
کسشگران نظا عدالی کیفری مورب در هم تسیدگی رسبههای کیفیری بیزه تخرییب بیا رسبیههای
خصوصی و مدنی آن شده و از آغازین مراحل دادر ی کیفری یعسی شیروع بیه تعقییب تیا آخیرین
مراحل آن که اررای کامل مجازات ا ی را تحی تیثیر خود قرار داده ا یین آننیه در ررییان ایین
تغییر از وی قانونگذار رخ داده ا ی ایجاد یک الگوی کیفردهی رهسمودمحور ا یی کیه در نگیاه
بدبیسانة مستقدان آن به می «کافه تریایی» شدن تعیین کیفر در این رر حرکی میکسید(مهرا و
دیگران )113 :1217 ،و حتی در حادترین حاالت خود ،ر یدگی کیفری و بیه تبی آن حرا یی از
حقوق رامعه را به بن بسی میکشاندن در آن وی ه ،ایجاد تسا ب بین کیفر و صدمه حاصل از
رفتار مجرمانه ،ایجاد نظا مسصفانهتر در کیفرگذاری ،کاهش شدت مجازات ،محدود کردن مجیازات
زندان به ررائم شدیدتر ،از اهیدا خوشیبیسانه ای ا یی کیه از یوی میدافعان بیرای ایین الگیو از
کیفردهی ذکر میشود(همان)111 ،ن در نوشتار حاضر با رو توصیفی-تحلیلی اهم این چالشها را
مورد برر ی و تحلیل حقوقی قرار خواهیم دادن این چالشها که تیثیر خود را هم در مسائل ش لی و
هم در ابعاد ماهوی حقوق کیفری نشان میدهسید مخیتص تخریبهیای موضیوع میاده  733کتیاب
تعزیرات قانون مجازات ا المی هستسد و شامل ایر انواع و حاالت خاص تخریب نمیشیوندن امیا از
آنجا که این ماده قانونی درواق ماده قانونی عا بزه تخرییب در حقیوق کیفیری اییران ا یی و بیزه
تخریب علی االصول مشمول این ماده قانونی ا ی مگر آن ه وارد شرائط خاص و مشددهای باشد ،از
اینرو اکثریی قریب به اتفاق موارد مطروحه بزه تخریب در مراری قایایی کشیور ذییل ایین میاده
قانونی قرار میگیرند و ناگزیر تغییرات قانونی مارالذکر دامسه تیثیر گستردهای در رویه قاایی خواهد
داشین
باتوره به آننه در مقدمه بحث آمد متذکر میگردد که نوشتار حاضر بیه دنبیال ت یرار مباحیث
حقوقی مر و یرامون عساصر و ارکان متش له بزه تخریب کیه در تقسییمبسدیهای حقیوق ریزای
اختصاصی گاه ذیل ررائم علیه اموال و مال یی(گلیدوزیان )212-211 :1231 ،و گیاه ذییل ریرائم
 23این قانون که صدور ح م به حبس کمتر از  11روز را ممسوع کیرده و نییز تسصییف مجیازات حیبس بیزه تخرییب و
ر یدن حداقل آن به ه ماه ،دادگاه باید حتی در خصوص تخریب باالتر از ده میلییون تومیان نییز ح یم بیه ریایگزین
حبس بدهد (فرهی)13 :1211 ،
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علیه امسیی و آ ایش عمومی(میرمحمد صادقی )1213 ،مورد مطالعه قیرار میگییرد نیسیی؛ بل یه
اینبار موضوع بزه تخریب را عمدتاً در رتو ت حوالت ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزییری و
چالشهای ش لی و ماهوی ناشی از آن به بحث خواهد گذاشین
 .1چالشهای قبل از مرحله رسیدگی و صدور حکم
در بدو وصول ش وائیه و تش یل رونده کیفری بابی ارت اب بزه تخریب ،بهعسوان مقدمه الز رهی
شروع تعقیب و تحقیقات مقدماتی ضروری ا ی که اوالً میزان خسارت وارده تعییین و ثانییاً درریه
رر ارت ابی مشخص گرددن
 .1 .1شاخصهای زمانی و کمّی تعیین میزان خسارت وارده
اولین و مهمترین چالش ایجاد شده تو ط قانون کاهش مجازات حبس تعزییری ،شیاخص زمیانی و
نیز چگونگی تعیین «میزان خسارت» ا ی که در ایر ابعاد ش لی فرایسد دادر یی کیفیری شیاهد
آثار آن خواهیم بودن این چالش و چالشهایی که در ادامه آن بروز یدا میکسد بیانگر گریز قانونگذار
کیفری در مصوبه اخیر خود از چیزی ا ی که آن را اصلگرایی مطلق نامیدهانید؛ یعسیی التیزا بیه
اصول کلی که شاکله حقوق کیفری بر آن بسا نهاده شده ا ین ورود قوانین ثابی ،غیرقابل تفسییر و
قطعی ایجاب میکسد که قانون باید مبتسی بر ادگی ،انسجا و تمامیی باشید و تمیا فروضیی کیه
مم ین ا یی نییزد دادگیاه مطیر میشییود را یشبیسیی نماید(صیفاری و دیگییران )171 :1111 ،؛
برشمردن لیستی از چالشهای یش رو در ر یدگی به رر تخریب نافی ورود چسین ویاگیهیایی
در مقرره مذکور ا ین
 .1 .1 .1شاخص زمانی تعیین میزان خسارت وارده
از آنجا که نوع و میزان مجازات بزه تخریب ،تابعی از «میزان خسارت وارده» بر مال موضوع تخرییب
ا ی لذا نخستین مسیله آن ا ی که میزان خسارت وارده در چه زمانی میال عمیل خواهید بیود
نخستین ا خ احتمالی آن ا ی که میزان خسارت وارده بر مال در زمیان ر ییدگی و صیدور ر ی
باید مال عمل باشدن این ا خ مبتسی بر اخذ وحدت مال از ح م مقرر در تبصره ذییل میاده 11
قانون آئین دادر ی کیفری 1و ماده  111قانون مجازات ا المی ا ی که در خصوص دییه و ضیرر و

1ن تبصره ماده  11قانون آئین دادر ی کیفری« :در صورتی که ح م به رداخی قیمی میال صیادر شیود ،قیمیی زمیان
اررای ح م ،مال ا ی»ن
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زیان ناشی از رر  ،مال را قیمی یو االداء اعال کردهاندن 1ایین ا یخ صیحی بیه نظیر نمیر ید
چراکه اوالً مواد قانونی فوق االشعار ناظر بر زمان اررای ح م هستسد و نه زمیان صیدور ر ی و ثانییاً
این اح ا قانونی ناظر بر مواردی ا ی که بسا ی با تقویم مرر قاایی ،میالی بیه بزهدییده بر یدن
حال آن ه در مانحن فیه تقویم و تعیین میزان خسارت وارده صرفاً رهی خروج مرر قاایی از بین
بسی و کمک به وی رهی بهرهبرداری قاایی خویش و درنهایی تعیین کیفر و احیاناً صدور ح یم
مح ومیی متهم به رداخی رزای نقدی تا دو برابر میزان خسارت وارده در حق صسدوق دولیی بیه
کار میرود اما درنهایی با توره به تصری ماده  11قانون آئین دادر ی کیفری مبسی بر ایس ه صدور
ح م تو ط دادگاه کیفری به ربران ضرر و زیان وارده بر شیاکی بیدون تقیدیم دادخوا یی و طیی
تشریفات آئین دادر ی مدنی ام ان ذیر نیسی 2،عمالً در ایان این فرایسد ینیده ،از ایین رهگیذر
عایدی نصیب بزهدیده نخواهد شدن بسابراین قیاس این مواد قانونی با موضوع بحث ،قییاس م الفیارق
خواهد بودن به ویاه آن ه میزان خسارت وارده ،مبسای تعیین مجازات مرت ب ا یی و تفسییر ماییق
نصوص رزایی مستلز آن ا ی که میزان خسارت وارده در لحظه ارت اب رر  ،معیار عمیل مرری
قاایی قرار گیردن2
 .2 .1 .1شاخص کمّی تعیین میزان خسارت وارده
از لحظهای که بزه تخریب ،کشف میشود (اعم از ایس ه تو ط ضابطان کشف شیود ییا خوداظهیاری
متهم یا ش ایی شاکی) ،حدود اختیارات و وظائف مقامات قاایی و انتظامی مشخص نمیشود مگیر
با تعیین میزان خسارت وارده ناشی از رر ن اما مسیله ا ا ی آن ا ی که این مبلغ چگونه و با چیه
معیاری تعیین میشود در ا خ ،دیدگاههای مختلفی را میتوان مطر نمودن1
1ن برای نمونه در رویه قاایی رن ن :تصمیم د ینویس با شیماره  1211میورخ  1211/7/1متخیذه از یوی شیعبه 12
دادگاه تجدیدنظر ا تان تهران متعاقب دادنامه شماره  11121میورخ  1211/1/13صیادره از یوی شیعبه  111دادگیاه
کیفری دو رودهنن
2ن نظریه مشورتی شماره  3/1111/123مورخ  1111/1/13اداره حقوقی قوه قاائیهن
2ن این رویه ،رویه غالب محاکم کیفری ا ی به عسوان نمونه در آراء زیر بر همین ا یاس اتخیاذ تصیمیم قایایی صیورت
گرفتییه ا ییی :دادنامییه شییماره  11121مییورخ  1211/1/13صییادره از ییوی شییعبه  111دادگییاه کیفییری دو رودهیین،
دادنامههای  11732مورخ  11113 ،1211/1/1مورخ  11131 ،1211/7/11مورخ  1211/3/21همگی صیادره از یوی
شعبه  112دادگاه کیفری دو رودهن ،دادنامه شماره  2271112مورخ  1111/2/23صادره از یوی شیعبه  111دادگیاه
کیفری دو قزوینن
1ن رالب توره آن یه اداره حقیوقی قیوه قایائیه در نظرییه مشیورتی شیماره  3/11/121میورخ  1211/1/13خیود را از
ا خگویی به این چالش رهانیده و در اظهارنظری کلی و غیرراهگشا بیان داشته ا ی« :ارز مال مورد تخریب حسیب
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الف) تقعیم تعسط بزهدیدهن بر این ا اس ،دادر ی کیفری در خصوص این رر  ،شبیه دادر ی
مدنی بوده و همانگونه که در آئین دادر ی مدنی ،تقویم خوا ته تو یط خواهیان ،میورد یذیر
دادگاه قرار گرفته و فرایسد ر یدگی بر آن ا اس ش ل میگیرد ،در ایسجا نیز هر مبلغ و میزانی کیه
بزهدیده (شاکی) اعال نماید باید مال عمل قرار گیرد (احمدزاده و تیا )21 ،1211 :ن ایین راه یار
هرچسد ادهترین راه برای تعیین مبلغ موضوع رر ا ی اما ذیر آن در حقوق کیفیری چسیدان
مقرون به صواب به نظر نمیر دن چراکه در بزه تخریب (بر ا اس آوردههای قانون کیاهش مجیازات
حبس تعزیری) مبلغ اعالمی از وی شاکی ،مستقیماً بر نوع و میزان مجیازات ریر و بیه تبی آن،
تعیین درره و اهمیی رر  ،نوع و میزان قرار تیمین ،تعیین مرر صال تیثیر میگذارد و از آنجا که
این امور ،ارتباط تسگاتسگی با میزان لب حقوق و آزادیهیای میتهم دارد نمیتیوان افسیار آن را در
اختیار شاکی داد تا به دلخواه خود و برای اعمال فشار بر میتهم ،بتوانید مسییر دادر یی کیفیری را
تعیین کسد (آشوری)113 :1237 ،ن بعسوان مثال شاکی میتواند عالمانیه هسگیا شی ایی بابیی بیزه
تخریب خودروی خود ،میزان خسارت وارده را بیش از ده میلیون تومان اعال کسد تا از این طرییق،
رر موضوع ش ایی را به یک رر مستورب حبس و تاب اح ا آن تبدیل نمایدن
ب) ارجا به کارشناسی .فارغ از اختال نظراتی که در خصوص ارز کارشسا ی بهعسوان ی ی
از دالیل اثباتی و وابستگی ورودی یا ا تقالل آن از علم قاضی در میان اوهشگران حقیوقی وریود
دارد(حسنزاده )71-72 :1237 ،ارراع امور تخصصی و فسی به اهل فن امری عقالیی ا ی و تقیویم
خسارات و آ یب های وارده از امور موضوعی ا ی کیه دادرس بیرای احتسیاب آنهیا از کارشسا یان
مرتبط کمک میگیردن بر ا اس این راه ار ،مرر قاایی م لف ا ی با ارریاع امیر بیه کارشیساس
ر می دادگستری تعیین ت لیف نموده و پس ایر اقیدامات را بیر ا یاس مبیالغ اعالمیی تو یط
کارشساس یش ببرد (احمدزاده و تا )21 ،1211 :ن این راه یار هرچسید مطمئنتیرین و دقییقترین
شیوه ا ی اما در عمل ایرادات متعددی داردن نخستین ایراد آن ا ی کیه تعییین کارشیساس بایید
تو ط مرر صال قاایی که صالحیی ر یدگی به اصیل موضیوع را دارد صیورت گییرد (شیمس،
 )213 :1231و این در حالی ا ی که تا زمانی که میزان خسارت مشخص نشیده باشید ،بیه لحیاظ
عد ام ان تعیین درره رر  ،تعیین مرر صال نیز ام ان ذیر نیسین حتی اگر گفته شود در این
قبیل موارد باید بر ا اس ماده  113قانون آئین دادر ی کیفری عمل شیده و مررعیی کیه شی ایی
نزد وی مطر شده این قبیل اقدامات اولیه را انجا دهد و اگر موضوع خارج از صیالحیتش بیود بیه
مورد مم ن ا ی [ننن] تو ط شاکی (مستسدات ش وائیه) یا با توافق طرفین یا رلب نظر کارشساس یا به نحو دیگیری بیه
تشخیص مقا قاایی تعیین شود»ن و برخی نویسسدگان نییز همیین ا یخ رابهیا و غیرکیاربردی را برگزیدهانیدن رن :
عابدی22 ،1211 ،ن
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مرر صال ارراع دهد نیز با توره به احتمال اعتراضات یدر ی بیه نظرییههای کارشسا یی و نییز
قرارهای عد صالحیی و حل اختال ناشی از آن و متعاقبیاً یرگردانی شیاکی و بالت لیفیی میتهم
چسدان کارآمد به نظر نمیر دن ایراد دوم آن ا ی که با این شیوه ،بزهدیده در همان بیدو تشی یل
رونده و طر ش ایی ،باید متحمل هزیسه نسبتاً گزا کارشسا ی گردد که این امر مغایر بیا اصیول
دادر ی عادالنه ا ی (طه و اشرافی )111 :1211 ،مم ن ا ی با انصرا شاکی از رداخی هزیسه و
متعاقباً عد ام ان ادامه یافتن فرایسد دادر ی کیفری تو ط مرر قاایی ،هیم بزهدییده را از حیق
خویش محرو

ازد و هم حرا ی از نظم عمومی رامعه را با چالش ردی مواریه کسیدن سوعمین

ایراد وارد بر راه ار ارراع امر به کارشساس آن ا ی که انتظار برای رداخی حقالزحمه کارشسا یی
و پس اعال نظ ر کارشساس و ر یدگی به اعتراضات احتمالی آن ،در همیان بیدو تشی یل رونیده
کیفری ،اطالهای قابل توره بر فرایسد دادر ی کیفری تحمیل می ازد که با اصل یرعی و فورییی
تحقیقات کیفری در تساقای آش ار قرار داردن این قبیل اطالهها هرچسید مم ین ا یی در دادر یی
مدنی امری عادی و ذیرفته شده باشد اما به هیچ عسوان با دادر ی کیفری که متولی اعاده نظم بیه
رامعه و تمهید و تسجیل ادله و تعیین ت لیف ری متهمی که آزادیا در معرض تهدیید ا یی
ازگار نمیباشد (خزانی)117 :1233 ،ن ایراد چهارم آن ا ی که در بسیاری موارد مشخص نیسیی
موضوع باید به چه کا رشسا ی ارراع گرددن فرض کسیم شاکی در ش ایی خود اظهار داشته ا ی که
متهم با مرارعه به محل کسب من که یک ر توران ستی ا ی با عصبانیی به میز کار من و ی یی
از میزهای مشتریان حمله کرده و لپتاپ و گوشی موبایل و ه عدد قلییان و تعیدادی ظیر و نییز
ی ی از میزها را ش سته ا ین در این رونده موضوع باید به کارشساس ر می کیدامیک از رشیتهها
ارراع شود سج مالی که مورد تخریب قرار گرفته ا ی سخیتی با ی دیگر ندارند تا ارزیابی مییزان
خسارت وارده تو ط یک شخص واحد انجا شودن بدیهی ا ی ارراع امر به سج کارشساس مختلف،
عالوه بر تحمیل هزیسها ی بسیار گزا (و شاید به مراتب باالتر از میزان خسارت وارده) بر شاکی ،بیر
مش الت یشگفته ناظر بر ایرادات ارراع امر به کارشساس میافزایدن
پ) کسب اطال از اهل خبره .در این راه ار ،حد میانه دو راه ار قبلی لحاظ میشود و به رای
اکتفا و اعتماد به اظهارات شاکی و یا ارراع به کارشساس ر می ،در همان بدو امر تال میشیود از
شخصی که در خصوص موضوع تخصص دارد بدون لزو رعایی تشریفاتِ ارراع امیر بیه کارشیساس،
کسب نظر گرددن اهل خبره همانسد کارشساس به مسا بی خبره بیودن در فین خاصیی میتوانسید در
مسائل مربوط به فن خود به عسوان صاحبنظر اظهارنظر کسسد و تفاوت آنها بیه داشیتن ییا نداشیتن
ارازهنامه دولتی و ر می برای انجیا ایین کیار برمیگیردد (طیاهری و ح ییم)211-211 :1211 ،
بهعسوان مثال هرگاه ش ایتی بابی تخریب خودرو مطر میشود بدون طی تشریفات کارشسا یی ،از

117

مهرانگیز روستائی و حامد رحمانیان

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سالسیزدهم،شماره اول،بهارواتبستان(،1101ایپپی )25

ی ی از فعاالن بازار خودرو (اعم از صاف ار یا فعال در شیشه اتومبیل ییا نمایشیگاه خیودرو) ر یش
میشود و اظهارنظر وی مال عمل قرار میگیردن این راه ار نیز بیه رغیم ریذابیی ظیاهری خیود،
ایراداتی داردن نخست آن ه اهل خبره باید مورد وثوق مرر قاایی باشد و این در حالی ا یی کیه
ورود د یکم یک نفر معتمدِ در د ترس در تمامی رشتهها و شاخههای صسفی برای مقا قایایی
امری غیرمم ن مینمایدن دوم آن ه اهل خبره نیز مانسد کارشساس نیاز به اریرت داردن سوعم آن یه
پردن امر خبرهیابی به خود شاکی یا حتی به ضابطان ،دارای مفسدههای فراوان بیوده و عیالوه بیر
اعتراضات متهم ،ام ان تبانی نیز در آن بسیار محتمل ا ین
ت) تأمین دلیل .راه ار دیگری که برای تقویم قابل ات ای میزان خسارت یشیسهاد میشیود آن
ا ی که شاکی ملز گردد ضمن ش ایی کیفری ،با درخوا ی و هزیسیه خیود ،مبیادرت بیه تییمین
دلیل کرده و ضمن آن به ارزیابی خسارات و اموال موضوع ریر بپیردازد و آن را یو یی شی وائیه
خود نماید یا ایس ه در مهلتی که مرر قاایی به وی میدهد نسبی به ارائه آن اقدا کسدن مقصیود
از تیمین دلیل ،در امسیی قراردادن و تسجیل دلیل ا ی (شمس )113 :1231 ،که در میانحن فییه
این اقدا می تواند از طریق تصویربرداری از آثار خسارت ناشی از رر تخرییب و نییز تقیویم رییالی
خسارات وارده تو ط کارشسا ی که مرر صال تعیین می سد صورت ذیردن این راه یار نییز از آن
رهی که از ی سو مرر صال برای صدور د یتور تییمین دلییل ،مررعیی بیه ریز مرری کیفیری
ر یدگی کسسده به رونده ا ی 1و حتی مم ن ا ی با درخوا ی تیمین دلیل مخالفی کسد (همان،
 )111و شاکی به بن بسی بخورد و از وی دیگر هزیسه بر شاکی تحمیل نمیوده و نییز ایس یه اگیر
شاکی حاضر به چسین کاری نباشد باز هم رونده به بین بسیی میر ید چسیدان مطلیوب بیه نظیر
نمیر دن
ث) تشخیص مقام قضایی .از این مسظر ،با توره به ایرادات وارد بر هرییک از راه ارهیای فیوق،
اختیار به خود مرر قاایی ر یدگی کسسده داده میشود تا با تشخیص اولیه خود د یکم ارزیابی
کلی را انجا داده (برآورد کلی ناظر بر این که میزان خسارت وارده عجالتاً بیش از ده میلیون تومان
ا ی یا کمتر از آن) و نیاز اولیه خود به تقویم را مرتف نموده و ام ان تشخیص مرر صال و اخیذ
تیمین و اقدامات مقدماتی را برای خود فراهم ازد و در ادامه در صورت بروز هرگونه اعتراض یا نیاز
وی به ارزیابی دقیقتر ،موضوع را به کارشسا ی ارراع دهد (عابیدی)22 ،1211 :ن ایین راه یار کیه
ظاهراً با ماده  2قانون مسئولیی مدنی مبسی بر تعیین مییزان زییان تو یط دادگیاه همخیوانی دارد،
هرچسد گرهگشا ی اما مقا قاایی را به دلیل در د ی نداشتن مال عیسی در معرض اتها خروج

1ن شورای حل اختال محل ا تقرار دلیل
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از بیطرفی قرار میدهد؛ این نوع نقا بیطرفی رسبه تقسیسیی -قایایی دارد؛ زییرا بیدواً قانونگیذار
ا ی که با نحوه وض ماده به ش لی که بییان شید زمیسیه نقیا بیطرفیی قاضیی را فیراهم کیرده
ا ی(ناری)12-11 :1231 ،ن از وی دیگر انتظار از قاضی مبسی بیر ایس یه در خصیوص ارز روز
طیف مختلف اموال و امتعه آگاهی کلی داشته باشد توق گزافی ا ی که یشسهاد نمیگرددن
با توره به ایرادات وارد بر هریک از راه ارهای فوق ،مال قرار دادن هریک از آنهیا بیه تسهیایی
یشسهاد نمی گردد؛ اما همنسان در فقدان هر رو مستقل دیگیری بیرای تعییین مییزان خسیارت،
رو قاایی در د ترسترین خواهد بودن در این رو تعییین مییزان خسیارت بیه دادرس یپرده
می شود و قاضی نیز با توره به ادله اثبیات دعیوا و بیا ا یتعانی از قیرائن و امیارات موریود ،مقیدار
خسارت را تعیین میکسد(ررائی )11 :1211 ،از همین رو به نظر میر د تلفییق دو راه یار تییمین
دلیل (و در موارد بسیار فوری و ضروری ،تقویم ارائه شده از وی شیاکی کیه آشی ارا اغیراق آمییز
نباشد) و اعتماد به تشخیص کلی مقا قاایی ،بیش از ایر راه ارها نزدیک به صواب باشدن البته با
توره به ایس ه تبعیی تحقیقات و ر یدگی کیفیری از درخوا یی ضیرر و زییان وارده بیه شیاکی و
تعیین دقیق میزان آن ،مغایر با اصول مسلم دادر ی کیفری ا ی (آخوندی )133 :1211 ،ایین راه
حل صرفاً گرهگشا در بدو تش یل رونده قاایی و کمک کسسده رهی رفی نیازهیای ابتیدایی مقیا
قاایی ا ی اما تعیین دقیق میزان خسارت برای تعیین مجازات نهایی رر ارت ابی ،مستلز توافیق
طرفین بر مبلغ واحد و یا ارراع امر به کارشساس ر می میباشدن
 .2 .1تعیین درجه جرم تخریب و چالشهای ناشی از آن
به مورب ماده  11قانون مجازات ا المی و تبصرههای ذییل آن ،درریه ریرائم تعزییری بیر ا یاس
مجازات قانونی هر رر تعییین میشیود؛ بیه موریب ایین یسیتم ،در دررهبسیدی شیدت ریرائم
مهم ترین معیار ،شدت ا خ کیفری ا ی؛ هرچه شدت رر بیشتر باشد ،مجازات تعیین شیده هیم
باید شدیدتر باشد(بهرهمسد)113 :1217 ،ن با این حال ،قیانونگیذار بیاورود انتقیادات وارده ت لییف
تمامی انواع مجازاتهای تعزیری را در دررات هفیگانه به ش ل دقیق مشخص ن رده ا یی(الها و
میرزایی )73 :1211 ،از این رو ناگزیر از یشبیسی تبصره  2برای این میاده شیده ا یین برابیر ایین
مقرره و نیز ر ی وحدت رویه شماره  311مورخ  1217/1/21هییت عمومی دیوان عالی کشور ،اگیر
مجازات قانونی ررمی به صورت رزای نقدی نسبی تعیین شده باشد ،آن رر درره هفی محسیوب
میگرددن در همان حال ،قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،نوع و میزان مجازات رر تخرییب را

113

مهرانگیز روستائی و حامد رحمانیان

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سالسیزدهم،شماره اول،بهارواتبستان(،1101ایپپی )25

تابعی از میزان خسارت ناشی از رر قرار داده ا ین در این وضعیی ،درره این رر  1چگونه تعیین
خواهد شد
نخستین و ادهترین ا خی که به این ر ش میتوان داد آن ا ی که درره رر تخریب بیر
ا اس میزان خسارت تعیین میشودن در میان قائلین به این دیدگاه ،دو گروه را میتیوان از ی یدیگر
متمایز نمود :د تهای بر این باورند که اگر میزان خسارت وارده کمتیر از ده میلییون تومیان باشید،
بمورب ر ی وحدت رویه مذکور ،رر درره هفی و در غیر ایسصورت درره شش 2محسوب میشود
(احمدزاده و تا 21 ،1211 :؛ مصدق)21 ،1211 :ن د ته دیگر بیان میدارند که اگر میزان خسیارت
وارده از یک تا ی میلیون ریال باشد چون مجازات آن حداکثر شصی میلیون رییال ریزای نقیدی
(معادل حداکثر دو برابر خسارت وارده) ا ی ،رر ارت ابی از درره هفی یا هشی محسیوب شیده2
اما اگر میزان خسارت وارده بیش از ی میلیون ریال (تا هر میزانی) باشد ،در این صورت چون رر
ارت ابی حسب مورد یا مستورب رزای نقدی بیش از شصی میلیون تیا دویسیی میلییون رییال ییا
حبس تا هجده ماه ا ی بسابراین در هر صورت از درره شش و بیاالتر محسیوب میگیردد (عابیدی،
)1211:22ن این ا خ در عین ادگی ،کارآمد نیسی زییرا در یارهای میوارد ،تعییین درریه ریر
(رهی تعیین مرر صال  ،محا به مرورزمیان) بایید قبیل از ورود بیه ماهییی و برر یی و ارزییابی
خسارات صورت گیرد (خالقی الف رلددو  )11 :1211 ،حال آن ه تمسک به ایین راه یار ،مسیتلز
آن ا ی که ابتدا مررعی صال به مسیله ر یدگی کرده و خسارات را تعیین و پس بتواند متعاقب
تعیین درره رر  ،مرر صال را شسا ایی کسدن دومین ا خ احتمالی آن ا ی که بر ا اس ح م
تبصره  2ماده  11قانون مجازات ا المی عمل کرده و مجازات شدیدتر را مال تعیین درریه ریر
قرار دهیم و لذا بزه تخریب بر ا اس مجازات حبس ،درره شش محسوب شودن ایین ا یخ چسیدان
صحی به نظر نمیر د چراکه مجرای اعمال تبصره  2ماده  11رایی ا یی کیه مقیسن بیرای ییک
رر  ،مجازاتهای متعددی مقرر کرده باشد (الها و برهانی)12-12 :1212 ،ن حال آن ه در میانحن
فیه ایسگونه نیسی بل ه مقسن درواق با اصالحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،بیزه تخرییب
را تف یک و به دو رر مجزا تقسیم کرده که هریک ،مجازات خود را داردن در نظا حقوقی فعلی
در بزه تخریب و ماده  733شاهد دو رر هستیم :ی ی تخریب کمتر از ده میلیون تومان با مجیازات
 1ن و به تب آن تعیین مرر صال  ،تعیین مواعد مرورزمان ،قابلیی یا عد قابلییی صیدور قیرار بازداشیی موقیی ،نظیا
حاکم بر تعویق و تعلیق و نیمه آزادی و امثال ایسهان
2ن چون بدنبال تسصیف حبس قانونی این رر  ،حداکثر حبس مقرر هجده ماه حبس ا ین
2ن با در نظر گرفتن مصوبه شماره  112132مورخ  1211/12/21هییت وزیران که در اریرای میاده  23قیانون مجیازات
ا المی مبادرت به بروزر انی مبالغ رزای نقدی مسدرج در ماده  11این قانون نموده ا ین
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رزای نقدی نسبین و دیگری تخریب بیش از ده میلیون تومان با مجازات حبس ه تا هجده ماهن از
ایسرو این ماده قانونی مشمول تبصره  2مذکور نمیگرددن سوعمین ا یخ کیه صیحی تیر بیه نظیر
میر د آن ا ی که این رر را به مورب ر ی وحدت رویه  311درره هفی محسوب کسیمن چیون
این ر ی ،ررائمی را درره هفی دانسته که نوع مجازاتشان مشخص ا ی (رزای نقدی) و فقیط بیه
خاطر شساور و نسبی بودن میزان آن ،مشمول قسمی اخیر تبصیره  2میاده  11گشیتهانیدن حیال در
رر مورد بحث که حتی نوع مجازات (حبس یا رزای نقدی) هم شساور و نسیبی ا یی بیه طرییق
اولی مشمول قسمی اخیر تبصره  2ماده  11بوده و درره هفیی محسیوب مییگیرددن ایین دییدگاه
هرچسد حقوقیتر از ایر راه ارها ا ی اما وارد این ایراد ا ا ی ا ی که رر در زمره ررائم کیم
اهمیی درره هفی و تاب اح ا آن 1محسوب میگردند که چالشی بسیار ا ا ی بر ر حرا یی از
حقوق رامعه در موارهه با آن ایجاد میکسد (ر ولی زکرییا)31 :1211 ،ن بیر همیین مبسیا بیه نظیر
می ر د به مسظور احتراز از این یامد مسفی ،مسا بتر آن ا ی که راه ار ارائه شده در د تة اول از
دیدگاه نخسی د ر عین غیرحقوقی بودن و صحی نبودنِ آن صرفاً به لحاظ برون رفیی از مشی الت
عملی ،برگزیده شود 2و برای کاهش اطاله و تبعات مسفی مرتبط با تقویم و ارزیابی ،طبیق راه یاری
که در بخش مربوطه عسوان راه ار مختار ارائه شد اقدا گرددن در هر حال همین چیالش بیزرد در
تعیین درره رر  ،چالشهایی از حیث تعیین مرر صال و انتخاب تیمین متسا ب برای این ریر
را ایجاد میکسد که در ادامه به برر ی آنها خواهیم رداخین
 .1 .2 .1چالش ناظر بر تعیین مرجع صالح
ی ی از مهمترین آثار تعیین درره ررائم ،تعیین مرری صیال بیرای انجیا تحقیقیات مقیدماتی و
ر یدگی به رر ا ین بدین شر که اصوالً اگر رر ارت ابی درره یک تا یه باشید ر ییدگی در
صالحیی دادگاه کیفری یک 2و تحقیقات مقیدماتی (ریز در ریرائم ممسوعالتحقییق) در صیالحیی
داد را ،اگر رر ارت ابی درره چهار تیا شیش باشید ر ییدگی در صیالحیی دادگیاه کیفیری دو و
1ن از رمله تیمینهای خفیف ،ام ان معافیی از کیفر (میاده  21قیانون مجیازات ا یالمی) ،یقوط مجیازات بیا توبیه ،و
ر یدگی مستقیم در دادگاه بدون تحقیقات مفصل داد ران
2ن نگاهی به رویه قاایی نشان میدهد که همین رویه در میان مرار کیفیری کشیور ،غلبیه داردن بیه عسیوان نمونیه در
روندههای زیر مقا قاایی داد را بر همین ا اس تعیین درره نموده و این تصیمیم میورد تیییید داد یتان مربوطیه و
متعاقباً دادگاه کیفری دو محل قرار گرفته ا یی 1111132 :و  1111312و  1111211شیعبه دو دادییاری ماهشیهر،
 1111321و  1111131شییعبه چهییار باز ر ییی داد ییرای ناحیییه  11تهییران 1111111 ،و  1111171شییعبه ییو
دادیاری کرمانشاهن
2ن ماده  212قانون آئین دادر ی کیفری
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تحقیقات مقدماتی (رز در ررائم ممسوعالتحقیق) در صالحیی داد را ،و اگیر ریر ارت یابی درریه
هفی یا هشی باشد تحقیق و ر یدگی تو مان در صالحیی دادگاه کیفیری دو ا یین 1بیا توریه بیه
مبحث یشین ،مشخص شد که از لحاظ حقوقی صحی تر آن ا ی کیه بیزه تخرییب موضیوع میاده
 733در هر حال یک رر درره هفی به حساب آید و در نتیجه به مورب میاده  211قیانون آئیین
دادر ی کیفری مرر صال رهی انجا تحقیقات مقدماتی و صدور ر ی صیرفاً دادگیاه کیفیری دو
باشدن اما از آنجا که ذیر این دیدگاه مسجر به آن خواهد شد که تحقیقات زمانبر و ینییده ایین
رر  2بر دو دادگاه (و نه داد را) قرار گیرد از لحاظ عملی شایسته آن ا یی کیه از ایین دییدگاه
د ی شسته و مرر صال را به نحو دیگری تعیین نماییمن بسابراین به نظیر میر ید صیحی تر آن
باشد که قسمی اخیر تبصره  2ماده  11قانون مجیازات ا یالمی و ر ی وحیدت روییه شیماره 311
هییت عمومی دیوان عالی کشور را مال عمل قرار دهیم و کلیه تخریبهای ی صد میلیون رییال و
کمتر از آن را به خاطر آن که مستورب رزای نقدی نسیبی هسیتسد درریه هفیی و در صیالحیی
مستقیم دادگاه کیفری دو بدانیم و تخریبهای مسجر به خسارت بیش از این میزان را درره شش و
در صالحیی داد را قلمداد نماییمن2
 .2 .2 .1انتخاب قرار تأمین
به مورب ماده  211قانون آئین دادر ی کیفری ،تیمیسی که تو ط مقا قاایی انتخیاب و قیرار آن
صادر میشود باید با شاخصهای مختلفی تسا ب داشته باشد که ی یی از مهمتیرین آنهیا «شیدت
مجازات» ا ین اگر در اثر بزه تخریب ،خسارتی بیش از ده میلیون تومیان وارد شیده باشید ،ررمیی
ا ی مستورب حبس اما اگر خسارت کمتر از این میزان باشد ،رر فقط مسیتورب ریزای نقیدی
ا ی و بدیهی ا ی نوع و مبلغ قرار تیمین در این دو حالی بسیار متفاوت خواهد بودن ر شیی کیه
در ایسجا محل تیمل ا ی آن ا ی که آیا ام ان بازداشی متهم رر تخرییب ،در مرحلیه تحقیقیات

1ن ماده  211قانون آئین دادر ی کیفری
 2ن که شر آن در مبحث مربوط به چگونگی تعیین میزان خسارت وارده به تفصیل مطر شدن
2ن نگاهی به رویه قاایی نشان میدهد که همین رویه در میان مرار کیفیری کشیور ،غلبیه داردن بیه عسیوان نمونیه در
رونده های زیر مقا قاایی داد را بر همین ا اس تعیین درره نموده و این تصیمیم میورد تیییید داد یتان مربوطیه و
متعاقباً دادگاه کیفری دو محل قرار گرفته ا یی 1111132 :و  1111312و  1111211شیعبه دو دادییاری ماهشیهر،
 1111321و  1111131شییعبه چهییار باز ر ییی داد ییرای ناحیییه  11تهییران 1111111 ،و  1111171شییعبه ییو
دادیاری کرمانشاهن
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ا خ این ر ش را در دو وضعیی مختلف به صورت رداگانه میتوان

مقدماتی ورود دارد یا خیر
برر ی کردن
نخست؛ در وضعیتی که میزان خسارت وارده مشخص نیسین بیه وییاه زمیانی کیه مرت یب بیه
تازگی د تگیر شده و حتی مم ن ا ی در وقی کشیک ،مقا قاایی ناچار به اتخاذ تصیمیم باشیدن
در این وضعیی چساننه مقا قاایی نتواند به فوریی به ی ی از طرق مذکور در مباحث قبلی ،میزان
خسارات وارده را تعیین کسد ،ت لیف او چیسی نخستین ا خی که به این ر ش میتوان داد آن
ا ی که در چسین وضعیتی ،تا تعیین میزان خسارت ،میتوان متهم را در بازداشی یا تحی نظر نگه
داشین اما این راه ار وارد این ایراد ا ی که چون به مورب ماده  223قانون آئین دادر ی کیفری
صدور قرار بازداشی موقی برای این رر (که در دررات یک تا سج رای ندارد) ام ان ذیر نیسی،
الرر بازداشی متهم باید به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا تودی وثیقه باشدن اما مسیله دقیقاً همین
ا ی که مبلغ این قرارها بر ا اس چه معیاری تعیین میشود مم ن ا ی ا خ داده شیود کیه در
این حالی به مسظور حفظ حقوق بزهدیده و رلوگیری از فیرار میتهم ،مقیا قایایی بیا درج مبلغیی
تخمیسی ،قرار تیمین کفالی یا وثیقه را صادر و در صورت عجز ،متهم را بازداشی نمایدن اما این ا خ
صحی به نظر نمیر دن چرا کیه اقتایای اصیل برائیی و آثیار الیسفیک آن از رملیه اصیل آزادی و
ممسوعیی بازداشی (آشوری ،)111 :1237 ،و نیز ضرورت تفسیر مایق نصوص رزایی آن ا ی کیه
اصل را بر این قرار دهیم که میزان خسارت وارده کمتر از ی صید میلییون رییال ا یی و در نتیجیه
رر  ،مستورب حبس نیسی و نهایتاً با صدور قرار التزا به حاور با تعیین وریه التیزا  ،مقیدمات
آزادی متهم را فراهم کردن در ایسجا با توره به ایس ه قرار صادره مسجیر بیه بازداشیی و یلب آزادی
متهم نمیشود ،چالش چگونگی تعیین مبلغ قرار ،مسیله از نخواهد بودن
دوم؛ در وضعیتی که میزان خسارت وارده مشخص ا ین در چسیین وضیعیتی اگیر مییزان ایین
خسارتِ مشخص ،بیش از ی صد میلیون ریال و در نتیجه اتهیا انتسیابی مسیتورب حیبس باشید،
چالش خاصی ورود ندارد اما مسیله رایی نمایان میشود که میزان ایین خسیارت ،کمتیر از ی صید
میلیون ریال و در نتیجه اتها انتسابی صیرفاً مسیتورب ریزای نقیدی باشیدن ر شیی کیه مطیر
می شود آن ا ی که اگر قرار کفالی یا وثیقیه متسا یب بیا مییزان خسیارت وارده (کمتیر از ی صید
میلیون ریال) صادر شد و متهم نتوانسی نسبی به معرفی کفیل ییا تودیی وثیقیه اقیدا کسید ،آییا
میتوان متهم را به این لحاظ بازداشی نمود چالش از آنجا ناشی میشود که برخی بیر ایین باورنید
که چون ماده  212قانون آئین دادر ی کیفری قف مدت بازداشی متهم (ولیو بیه لحیاظ عجیز از
1ن بدیهی ا ی مقصود ،قرار بازداشی موقی نیسی چراکه صدور این قیرار بیه تصیری میاده  223قیانون آئیین دادر یی
کیفری در خصوص رر تخریب با درره شش یا هفی ،ممسوع ا ین
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معرفی کفیل یا تودی وثیقه) را ر یدن مدت بازداشی به حداقل حیبس قیانونی هیر ریر دانسیته
ا ی ،فلذا در ررائم غیرمستورب حبس (مثل تخریب کمتر از ی صد میلیون رییال) ا ا یاً ام یان
بازداشی متهم ورود ندارد و در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودی وثیقه باید با قیراری خفییفتر
آزاد شود (طهما بی)233 :1217 ،ن 1اما به نظر میر د ایین دییدگاه چسیدان صیحی نباشید و در
خصوص این قبیل ررائم نیز با اخذ مال از مواد  117و  121قانون آئین دادر ی کیفیری ،ام یان
بازداشی متهم به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا تودی وثیقیه وریود دارد (خیالقی1211 ،الیف جن:1
271؛ خالقی1211 ،ب211 :؛ کاظمی )221 :1213 ،و در این موارد ،قف مدت بازداشی با تبیدیل
رزای نقدی به حبس بدل از آن قابل احتساب خواهد بودن
 .2چالشهای مرحله رسیدگی و صدور حکم
دادگاه در فرایسد انشاء ر ی و هسگا تعیین مجازات نهایی برای مرت ب رر تخریب مم ن ا یی بیا
ابهامات و چالشهایی مواره شودن این ابهامات را در ه فرض رداگانه ی میگیریم :نخسی فرضی
که اتها و متهم ،واحد و مجرمیی وی نیز محرز ا ی اما به هر دلیلی مییزان دقییق خسیارت وارده
معلو نیسی؛ دو فرض تعدد متهمان؛ و و فرض تعدد اتهامات متهمن
 .1 .2وحدت اتهام و متهم
تغییرات اعمال شده در نحوة تعیین مجازات بزه تخریب ،در ارهای موارد مم ن ا یی دادر یان را
در تعیین مجازات با مش ل مواره ازدن مش ل زمانی خودنمایی میکسید کیه حسیب ادلیه مسیلم
مورود در رونده ،اصل وقوع رر و انتساب آن به متهم محرز باشد امیا بیه هیر دلیلیی بزهدییده از
تعیین میزان خسارت وارده خودداری و از هرگونه یگیری و هم اری در این خصوص امتسیاع ورزدن
در این صورت ت لیف دادگاه چیسی چگونه و به چه میزان باید کیفر عمل را برای مرت ب تعیین و
مبادرت به صدور ح م نمود همنسین در فرضیی کیه رونیدهای قیدیمی در واحید اریرای اح یا
کیفری مفتو بوده و با الز االررا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بهعسوان قیانون اخیف
الحق ،رونده رهی اصال ر ی و احیاناً تبدیل مجازات حبس موضوع دادنامه بیه ریزای نقیدی بیه
دادگاه صادرکسسده ر ی قطعی اعاده شودن در این صورت این دادگاه برای تعیین میزان خسارتی کیه
الها از آن گذشته و آثاری از آن در د ی نیسی چه باید ب سد

1ن رن  :نظریههای شماره  3/12/2121میورخ  1212/3/27و شیماره  3/11/113میورخ  1211/1/11اداره حقیوقی قیوه
قاائیهن
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نخستین ا خ احتمالی آن ا ی که گفته شود میزان خسیارت وارده بیر ا یاس اظهیار میتهم ییا
کارشسا ی با هزیسه او تعیین و بر ا اس آن کیفر تعیین شودن 1این راه ار در فرضی کیه میتهم حاضیر
به هم اری نباشد راهگشا نیسین بهویاه آن ه ماده  171قانون آئین دادر ی کیفیری تحمییل هرگونیه
هزیسهای رهی کارشسا ی بر متهم را ممسوع اخته ا ین ا خ دوم آن ا ی که چیون عید ام یان
تعیین کیفر ،مستسب به رفتار و اهمال شاکی ا ی و این امر نباید مسجر به تحمیل هزیسه ییا فشیار ییا
کیفری بر متهم شود ،دادگاه م لف ا ی رونده را به ود متهم مختومه نمایدن اما ر ش ا ا یی آن
ا ی که چگونه و در چه قالبی این اتفاق باید رقم بخورد مم ن ا ی گفته شود در قالیب ر ی برائیی
یا مس تعقیب؛ اما ایراد این راه ار آن ا ی که به مورب ماده  271قانون آئین دادر ی کیفری اتخیاذ
چسین تصمیم قاایی مسوط به آن ا ی که یا عمل ارت ابی رر نباشد یا ایس ه عمل مستسب به میتهم
نباشد (خالقی 1211 ،الف جن )121 :2حال آن ه محل بحث ما مواردی ا ی کیه انتسیاب تخرییب بیه
متهم محرز ا ی و وفق ماده  733این عمل وارد وصف مجرمانه نیز هسین لیذا محمیل قیانونی بیرای
مس تعقیب یا برائی متهم در اینگونه موارد ورود نداردن مگر ایس ه گفته شود چون در ایین حالیی بیا
عملی موارهیم که هرچسد در قانون کیفیری ممسیوع شیده ا یی امیا از آنجیا کیه بیه لحیاظ مسیائل
یشگفته ،ام ان تعیین کیفر برای آن ورود ندارد فلذا عمل ممسوعیهای ا یی فاقید کیفیر کیه وفیق
تعریف ماده  2قانون مجازات ا المی ا ا اً نمیتوان آن را «رر » دانسی (قیا ی و هم یاران:1211 ،
 )13و از این رو به لحاظ رر نبودن موضوع حسب مورد قرار مس تعقیب یا ر ی برائیی صیادر گیرددن
سعمین ا خی که احتماالً به این ر ش داده میشود آن ا ی که چون اصل وقوع ریر و انتسیاب
آن به متهم محرز ا ی ،صدور ر ی برائی خال علم قطعی دادگاه و مردود ا یی و حتمیاً بایید ح یم
مح ومیی صادر گردد اما از آنجا که مجازات ،تابعی ا ی از میزان خسیارت و ایین نییز نیامعلو ا یی
دادگاه باید به ح م اصل برائی و ضرورت تفسیر به نف متهم عمل کرده و قدرمتیقن مییزان خسیارت
(یعسی یک ریال) را مال عمل قرار دهد و ح م به رداخیی ریزای نقیدی معیادل ییک رییال صیادر
نمایدن 2هرچسد از نظر نویسسدگان این نوشتار ،دیدگاه اخیر بیش از ایر راه ارها نزدییک بیه صیواب و
مختار ا ی 2اما بدیهی ا ی ذیر هریک از این ا تدالالت عالوه بر رنجی کیه بیر د یتگاه عیدالی

1ن برای نمونه رن ن تصمیم د ینویس شعبه  21دادگاه تجدیدنظر ا تان تهران به شماره  2271مورخ 1111/1/12
2ن برای نمونه بسگرید به دادنامه شماره  11/371مورخ  1211/1/12صادره از شعبه  112دادگاه کیفری دو رودهین کیه
به لحاظ عد اعتراض در موعد مقرر قانونی قطعیی یافته ا ین
2ن دیدگاهی که به نوعی در نظریه مشورتی شماره  3/11/712مورخ  1211/1/21اداره حقیوقی قیوه قایائیه نییز میورد
ذیر قرار گرفته ا ی« :چساننه ام ان تعیین میزان دقیق خسارت ورود نداشی ،باید به قدر متیقن که همان حیداقل
خسارت وارده ا ی ،اکتفا شود»ن
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کیفری وارد می ازد ،ر الی حقوق کیفری که همانا حفظ نظم ارتماعی و ارائیه ا یخی درخیور بیه
بزه اران ا ی را غیرقابل اررا میکسدن
 .2 .2تعدد متهمان
به مورب ماده  121قانون مجازات ا المی ،چساننه ررمی با مشارکی عدهای افراد بییش از ییک نفیر
رخ دهد به نحوی که همگی در عملیات اررایی رر مداخله نموده باشسد و ریر ارت یابی مسیتسد بیه
رفتار همه آنها باشد ،شرکی در رر رخ داده و مجازات هریک از شرکا در قالب مجازات فاعل مسیتقل
رر تعیین خواهد شدن مسیله قابل تیمل در خصوص بزه تخریب آن ا ی که اگر رر تخریب به نحیو
مشارکی در رر محقق شود ،معیار تعیین خسارت وارده و به تب آن مجازات قیانونی ریر ارت یابی،
مجموع خسارات وارده ا ی یا هم هریک از شرکا در ورود خسارت بعسوان نمونه فرض کسیم دو نفیر
با مشارکی ی دیگر مبادرت به تخریب دیوار ملک شاکی نموده باشسدن اگر مجموع خسارت وارده بییش
از ی صد میلیون ریال باشد اما هم هریک کمتر از این نصاب باشد ،ت لییف چیسیی مجیازات شیرکا
حبس ا ی یا رزای نقدی اگر رزای نقدی ا ی ،میزان رزای نقدی هریک از مرت بیان چیه مییزان
خواهد بود برای برر ی دقیق تر موضوع مسا ب ا ی که این مسیله را در فروض مختلفی از ی یدیگر
تف یک کسیم:
فرض نخست؛ چساننه هم مجموع کل خسارت وارده و هم هم هرییک از شیرکا بییش از نصیاب
قانونی ی صد میلیون ریال باشدن مانسد آن ه در مثال ییش گفتیه و مشیارکی دو نفیر در وقیوع ریر ،
میزان کل خسارت وارده بیش از دویسی میلیون ریال باشدن در این صورت هیچگونیه بحیث و چیالش
خاصی ورود ندارد و بدیهی ا ی که رر ارت ابی مستورب حبس مقرر در ماده  733بوده و به ح یم
ماده  121قانون مجازات ا المی برای هریک از شرکا مجازات حبس مقرر قانونی تعیین خواهد شدن
فرض دوم؛ چساننه مجموع کل خسارت وارده بیش از نصاب ی صد میلیون ریال اما هم هریک از
شرکا کمتر از این میزان باشدن مانسد آن ه در مثال مشارکی دو نفر ،میزان کیل خسیارت وارده شیانزده
میلیون تومان باشدن در این صورت میزان کل خسارت وارده بیش از نصاب قانونی ا ی اما هم هریک
از شرکا هشی میلیون تومان و کمتر از نصاب قانونی فوق ا ین از آنجا که این مسیله بیی شیباهی بیه
مسیله مشابه در نصاب رقی حدی نیسی میتوان ا خ هیای احتمیالی بیه مسییله را همسان یازی
کرده و مرور نمودن بر این ا اس یک پاسخ آن ا ی که معییار محا یبه ،یهم هیر شیریک در اییراد
خسارت ا ی و الزمه صدور ح م حبس برای هر شریک ،آن ا ی که به اندازه نصیاب مقیرر در میاده
 733خسارت وارد کرده باشد تا بتوان عملش را مستورب حبس دانسین این راه ار که مورد یذیر
مقسن در مورد مشابه رقی حدی در ماده  231قانون مجازات ا المی نیز قرار گرفته ا یی میتوانید
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بر مبسای تف یک میان ضابطه مداخله در عملیات اررایی که بییانگر علییی و یببیی در وقیوع ریر
ا ی و ضابطه ا تساد رر به شرکا که مقصود از آن انتساب تخرییب بیه شیریک ا یی تقوییی شیود
(حاری دهآبادی)1211:112 ،ن همنسین گروهی دیگر مسیله را به نحوه تعیین مجیازات ریزای نقیدی
برای شرکای رر کالهبرداری تشبیه کیرده و بیا تمسیک بیه ر ی شیماره  1121میورخ 1212/2/21
شعبه  23دیوان عالی کشور قائل به آنسد که چون رزای نقدی نسبی مقرر برای بیزه کالهبیرداری ،بیه
نسبی هم هر شریک در بردن مال ،تعیین میشود در خصوص هر رزای نقدی نسبی دیگر از رملیه
رزای نقدی بزه تخریب نیز ایسگونه عمل نماییم (مسصورآبادی)11 :1217 ،ن اما این دیدگاه صیحی بیه
نظر نمیر دن چراکه اوالً اح ا مقرر در باب حدود و از رمله یرقی حیدی ،اح یا خیاص و ا یتثسا
هستسد و تعمیم آنها به ایر ررائم مستلز نص صری یا دالئل و قرائن قوی ا ی که در خصوص بیزه
تخریب چسین امری مشاهده نمیشودن ثانیاً مقایسه رزای نقدی مقرر بیرای تخرییب بیا ریزای نقیدی
مقرر برای کالهبرداری به نوعی قیاس م الفارق محسوب میشود چراکه رزای نقدی بزه کالهبرداری،
معادل «مالی ا ی که مرت ب اخذ کرده ا ی» و بیدیهی ا یی هرگیاه دو نفیر بیا مشیارکی ی یدیگر
مبالغی کالهبرداری کسسد ،رزای نقدی هریک باید معیادل میالی کیه اخیذ کیرده محا یبه شیود و در
صورت معلو نبودن هم هریک ،به تسیاوی مح یو بیه رداخیی ریزای نقیدی گردنید (آقایینییا و
ر تمی)113 :1213 ،ن اما در خصوص بزه تخریب ،رزای نقیدی معیادل میال مییخوذه تو یط میتهم
نیسی بل ه معادل میزان خسارت وارده میباشد نه میزان خسارتی که وارد کرده ا ین
در مقابل ،پاسخ دیگری که مم ن ا ی مطیر شیود آن ا یی کیه چیون از ی سیو مییزان کیل
خسارت وارده بیش از ی صد میلیون ریال ا ی و از وی دیگیر در بسید «ت» میاده  1قیانون کیاهش
مجازات حبس تعزیری از عبارت «میزان خسارت وارده» برای تعیین معیار تف یک ا تفاده شده ا یی
فلذا باید قائل به آن شد که رر ِ واق شده ،ررمی ا یی مسجیر بیه «مییزان خسیارت وارده» بییش از
ی صد میلیون ریال و در نتیجه ررمی ا ی مستورب حبس و کلیه شرکای این رر به مجازات فاعل
مستقل این رر که همان حبس ا ی مح و خواهسد شد حتی اگر میزان هم هریک از آنهیا کمتیر
از نصاب باشد (بارانی و ابراهیمی؛ )12 :1211ن درواق ا تدالل آن ا ی کیه مشیارکی در «ریر » رخ
میدهد و به محا ایس ه میزان خسارت وارده از نصاب قانونی عبور کیرد« ،ریر ِ» واقی شیده ،ریر
مستورب حبس ا ی (میرمحمدصادقی )22 :1111 ،و شریک نیز شریک در رر مسیتورب حیبس
میباشد هرچسد که هم وی کمتر از نصیاب قیانونی باشیدن ایین دییدگاه در نظرییه مشیورتی شیماره
 731/11/3مورخ  1211/7/2اداره کل حقوقی قوه قاائیه با این عبارات مورد اشاره قرار گرفتیه ا یی:
مسظور از عبارت «میزان خسارت وارده» در بسد ت ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،کیل
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و مجموع خسارات وارد شده از رر تخریب ا یننن زیرا بزه مذکور رر واحد ا ی و مال تشیخیص،
کل خسارت وارد شده ناشی از تخریب به عسوان نتیجه واحد از رر ا ین
فرض سعم؛ چساننه مجموع کل خسارت وارده کمتر از ی صد میلیون ریال باشیدن در ایین صیورت
تردیدی ورود ندارد که مجازات هیچیک از شرکا حبس نخواهد بود و همگی باید بیه رداخیی ریزای
نقدی مح و شوندن اما مسیلة آن ا ی که میزان رزای نقدی هریک از شرکا به چه میزان باید باشید
رزای نقدی تا دو برابر کل میزان خسارت وارده یا رزای نقدی تیا دو برابیر مییزان خسیارت ناشیی از
هم شریک از آنجا که ا خ این ر ش کامالً بستگی بیه روی یردی دارد کیه در بخیش قبیل بیدان
رداخته شد از ت رار مباحث رهیز نموده و مبتسی بر دییدگاه مختیار در آن بخیش بیه نظیر میر ید
صحی تر آن باشد که میزان رزای نقدی نه بر ا اس هم هر شریک در ورود خسارت بل ه بر ا یاس
مجموع میزان خسارت وارده ناشی از رر تعیین گرددن1
 .3 .2تعدد اتهامات
مم ن ا ی شخصی چسد مال مختلف را مورد تخریب قرار دهد که ارز هریک از آنها و تبعیاً مییزان
خسارت وارده به هریک نیز متفاوت باشدن بعسوان مثال تصور کسیم شخصیی بیا ا یتفاده از ییک عیدد
چماق در یک کوچه راه افتاده و با همین چماق ،خودروهیای متعیددی کیه در کوچیه یار شیده را
تخریب می سدن اگر میزان خسارت وارده به هر خودرو کمتر از ی صد میلیون ریال اما مجموع خسیارات
بیش از این میزان باشد ،ت لیف چیسی یا چساننه به قصد رقی از مسزل ،درب ضید یرقی و درب
گاوصسدوق را تخریب کسد و در رستجوی اشیاء قیمتی کلیه مبلمان داخل مسزل را اره کسید و مییزان
خسارت وارده شرائط مذکور را داشته باشد ت لیف چیسی آیا چون مجمیوع خسیارات وارده بییش از
ی صد میلیون ریال ا ی ،عمل مرت ب مشمول مجازات حبس خواهد بیود ییا ایس یه مییزان خسیارت
وارده به هریک از اموال رداگانه محا به و مال عمل قرار می گیرد و در نتیجه مرت ب به چسد فقیره
رزای نقدی مح و و نهایتاً در مقا تعدد مادی رر صرفاً رزای نقدی اشد اررا خواهد شد
محتملترین ا خ آن ا ی که از ح م مقرر در میاده  231قیانون مجیازات ا یالمی در خصیوص
مورد مشابه در رر رقی حدی وحدت مال گرفته و بر همان ا اس در خصوص بیزه تخرییب نییز
میزان خسارات وارده در «هر بار» ارت اب رر مال عمل باشدن بر این ا یاس معییار ،قایاوت عیر
ا ی که رفتارهای ارت ابی را یک رر بداند یا چسد رر (طهما بی و دیگیران )21 :1111 ،و دادرس
باید بر ا اس ارزیابی عر عمل و چساننه اقدامات مرت ب ،عرفاً ییک ریر بیه حسیاب آیید مجمیوع
1ن در دادنامه شماره  3111221مورخ  1111/7/22صادره از شعبه  112دادگاه کیفری دو رودهن بر همین مبسیا اتخیاذ
تصمیم شده ا ین
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تخریبهای ارت ابی را یک فقره تخریب به حساب آورده و در نتیجه مجمیوع مییزان خسیارات وارده را
مال عمل قرار دهد 1و بالع س چساننه عرفاً ررائم متعدد به حساب آیسید ،مییزان خسیارت وارده در
هر تخریب را رداگانه در نظر گرفته و بر ا اس ح م قانونی ماده  733و  121مبادرت به تعیین کیفیر
نمایدن
اما به نظر میر د اتخاذ روی رد فوق و قیاس موضیوع تخرییب بیا یرقی حیدی چسیدان صیحی
نباشدن چراکه اوالً ح م ماده  231مارالذکر مبتسی بر این واقعیی ا ی که فقط برای اخراج اولین میال
از حرز ،عسوان حرز صدق میکسد و عد صدق حیرز بیر یرقیهای بعیدی بیهدلیل هتیک در مرحلیه
نخسی ،مقسن را به اتخاذ این تصمیم رهسمون اخته ا یی (آقایینییا و ر یتمی)111 :1213 ،ن ثانییاً
راه ار قانونی مسدرج در ماده  231قانون مجازات ا یالمی کیه بیر یاختار عسصیر میادی بیزه یرقی
مسطبق ا ی لزوماً قابل انطباق بر ویاگیهای اختاری عسصر مادی بزه تخریب نیسیین توضیی آن یه
رزء «رفتار» در عسصر مادی رقی وفق ماده  273قیانون مجیازات ا یالمی مشیتمل بیر «ربیایش» و
رابجایی مال و خارج کردن آن از تصر مالک ا یی و از همیین رو میتیوان تصیور نمیود کیه وقتیی
بهعسوان مثال ارق وارد یک اختمان میشود و در مراحل مختلیف امیوال مختلفیی را از یاختمان
خارج و داخل وانی میگذارد و پس همه را با هم از محل خارج میکسد ،عر  ،مجموع ایین رفتارهیا
را در قالب یک فقره ربایش نهایی در نظر گرفته و نتیجتاً کل این فرایسد «ییک بیار» یرقی محسیوب
شود و مجموع ارز اموال مسروقه مال محا به باشدن به بییان حقیوقیتر چیون بیا هیر بیار تحقیق
«رفتار» در عسصر مادی ،یک فقره رر واق میشود و تا این «رفتار» ،متعدد نشود ،فرض تعدد میادی
رر نیز بالوره ا ی فلذا وقتی عرفاً کل اموال در قالب یک فقره ربایش از محل خارج میشود الریر
میبایسی عمل ارت ابی را یک فقره رقی در نظر گرفین اما در خصوص بزه تخریب موضیوع متفیاوت
ا ین چون «رفتار» در رر تخریب با ضربه و حرکتی که مرت ب نسیبی بیه میال موضیوع ریر وارد
میکسد محقق میگردد و بعسوان مثال هرگاه مرت یب درب ورودی خانیه و یپس درب گاوصیسدوق و
بعد از آن مبلمان مسزل را تخریب میکسد درواق چون هریک از این اقدامات را با «رفتاری» مستقل از
دیگر رفتارها انجا میدهد الرر باید هریک از آنها را ررمی مستقل دانسیین بیه بییان حقیوقیتر ،در
رر تخریب چون در هر صورت با تعدد «رفتارها» مواره هستیم وضعیی از مصادیق تعدد مادی ریر

1ن به نظر میر د رویه قاایی گرایش به این دییدگاه داشیته باشیدن بعسیوان نمونیه در آراء صیادره در رونیدههای زییر:
دادنامه شماره  11/1112مورخ  1211/1/3صادره از شعبه  112دادگیاه کیفیری دو دماونید ،دادنامیه شیماره 11/1111
مورخ  1211/1/22شعبه  112دادگاه کیفری دو یردیس ،دادنامیه شیماره  7111237میورخ  1111/1/13شیعبه 112
دادگاه کیفری دو رودهنن
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ا ی و بر این ا اس باید میزان خسارت وارده در تخریب هریک از امیوال رداگانیه میال عمیل قیرار
گرفته و درنهایی با لحاظ اح ا تعدد مادی رر تعیین کیفر شودن
مم ن ا ی به این دیدگاه ایراد گرفته شود که در مورد تخریب های متعدد نیز این مثالها بیا هیم
هماهسگ نیسین در مثال تخریب ماشین های مختلف در کوچه چون مال ین آنها مختلف ا ی ،تعیدد
مادی محقق شده ا ین اما در صورتی که فردی وارد خانهای شده و چسد شیء مانسد مبل و یخنیال را
بش سد« ،عر » همه را یک تخریب میداند و ایس ه گفته شود با رقی متفاوت ا یی صیحی نیسیی
زیرا در آنجا نیز اگر به صورت «مسطقی و ریاضیوار» به قایه بسگریم ،چسد رقی واق شده ا ی :اول
یخنال و چسد دقیقه بعد تلویزیون و بعد تابلو و مانسد آن اما «عر » همیه را بیه دلییل بیودن در ییک
م ان و گاه داشتن مالک واحد و نیز زمان ارت ابِ نزدیک ،ی ی میداندن بر ایین ا یاس ،تخرییب چسید
مال نیز میتواند با شرایطی مشابه آن ،یک تخریب محسوب گرددن همنسان ه گاه چسد بار د ی بیردن
در نوشتهای واحد در زمانی بسیار نزدیک نیز مم ن ا ی تسها یک رعل محسوب شود و نه رعلهیای
متعددن در ا خ باید گفی این ایرادات وارد نیسی و ا ا اً همانگونه که ذکر شد قیاس میواردی مانسید
رقی و رعل با بزه تخریب ،هم به لحاظ اختار عسصر مادی آنها و هم قااوت عر یرامون آنهیا بیه
نوعی قیاس م الفارق ا ین توضی ایس ه در همه این موارد ما بایید ا یخ ایین یوال را بیدهیم کیه:
رفتارهای مرت ب ،یک مجموعه واحد و در نتیجه یک رر ا ی یا ایس ه چسد رر رداگانه به حسیاب
میآیسد برای یافتن ا خ این ر ش ،باید تحلیل حقوقی و قانونی ریر ارت یابی را در کسیار قایاوت
عر به صورت تو مان و با هم دییدن عیر در چیه صیورت رفتارهیای ارت یابی را «ییک ریر » تلقیی
میکسد عر برای قااوت در این خصوص ،مجموعهای از «رفتیار» و «موضیوع» ریر را بیا ی یدیگر
مینگرد و نهایتاً دادرس این قااوت عرفی همه رانبهنگر را با معیارهای قانونی محک میزند و تصیمیم
میگیردن در خصوص بزه رعل ،هرگاه بر روی یک «موضوع» واحد« ،رفتارهای» متعیدد صیورت گییرد
(مانسد ایس ه بر روی «یک سد» ،عباراتی «الحاق» ،عباراتی «محو» ،عباراتی «تراشیده» و اماایی نییز
« اخته» شده باشد) ،عر  ،تعدد رفتارها را مستهلک در وحدت موضوع دانسیته و مجموعیه میاررا را
رر واحد می سداردن در این میان از آنجا که «موضوع» ،واحد ا ی و موضیوع نییز در ارکیان یاختار
عسصر مادی بزه ،نقش دارد ،علم حقوق نیز با قااوت عر همسو شده و میاررا را ریر واحید قلمیداد
میکسدن در خصوص بزه رقی ،هرگاه چسد مال یدر ی از خانیهای تو یط مرت یب خیارج میشیود،
هرچسد «موضوع» متعدد ا ی و هر مال به مورب «رفتاری» مجزا از دیگری «ربوده» و رابجا میشود
اما با عسایی به ایس ه در این مثال هم از نظر حقوقی و هم از نظر عرفی ،خارج شدن اموال از خانیه و از
تحی تصر مالک آن و بردن آنها از آنجا در قالب یک مجموعه واحد دیده میشود ،ربیایش یخنیال و
ربایش تیابلو و ربیایش فیر  ،ماهییی ا یتقاللی خیود را از د یی داده و در ییک مجموعیه واحیدی
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تحیعسوان «ربایش اموال از خانه» رای میگیرند و لذا چون بازهم رفتار تعریف شیده از یوی قیانون
برای تحقق عسصر مادی این رر  ،در قالب همین یک ربایش قابل تصیور ا یی و از یوی عیر هیم
اینگونه دیده میشود ،میتوان مجموع ماررا را یک رر واحد تلقیی کیرد نیه ریرائم متعیددن امیا در
خصوص بزه تخریب ،موضوع تفاوت ظریفی داردن هرگاه «رفتارهای» متعدد (شامل ضربه زدن) بر روی
«موضوعهای» مختلف (مانسد مبل ،درب ،تلویزیون) واق میشود نه موضیوع واحیدی وریود دارد کیه
رفتارهای متعدد در آن مستهلک شود (مانسد مورد رعل) ،نه رفتار ،واحد ا ی که تعیدد موضیوعات در
دل آن رای گیرد ،نه مجموعه واحدی دربرگیرنده این متعددات ا ی که مدنظر عر و قانون باشید و
همه را تحی لوای خود بگیرد (مانسد مورد رقی)ن در ایسجیا چیه از لحیاظ تحلییل محیا و مسطقیی
حقوقی و تحلیل اختار عسصر مادی بزه و چه از لحاظ نگاه عرفی ،بهانهای برای نادیده گرفتن تعیدد و
در نتیجه واحد تلقی کردن این رفتارها و موضوعات متعدد ورود نداردن بسیابراین دور از انتظیار نیسیی
که هم عر و هم به تب آن ،دادرس ،هر رفتار و موضوع را مصداقی از یک بیزه بدانید و اح یا تعیدد
مادی ررائم را اری و راری بداندن
نتیجهگیری
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تحولی بسیادین در نوع و میزان مجازات بزه تخریب اموال ایجیاد و
از این طریق نظا قاایی را با چالشهای متعددی در رویارویی با این رر ربسامد مواره کرده ا یین
این چالشها که از چگونگی تعیین میزان خسیارت وارده شیروع و تیا تعییین مجیازات نهیایی تو یط
دادرس ادامه مییابد محل بحث و اختال نظر و تفاوت رویههای مختلفی میباشدن برای برون رفیی از
این چالشها و اختال رویهها در کوتاهمدت ،اوهش حاضر مجموعه دیدگاههایی مختلف را گیردآوری
و تحلیل کرده و از میان آنها با در نظر گرفتن اصول و قواعد حاکم بیر حقیوق کیفیری مسا یبترین و
حقوقیترین و در عین حال کاربردیترین راه ارها را ارائه داده ا ین با ایین وریود بیدیهی ا یی کیه
چون عالم حقوق عالم تاارب آراء و اختال تحلیلها ی ورود ابهامات و چالشهیای مطیر در ایین
نوشتار ،به مرورزمان مسجر به ردرگمی مرار قاایی از ی سو و شهروندان و مرارعان به دادگسیتری
از وی دیگر خواهد شد که به هیچ وره برازنده نظا عیدالی کیفیری نیسیین بسیابراین در درازمیدت
یشسهاد مشخص اوهش آن ا ی که در وهله اول قانونگذار یا بهصورت فوریتر ،وحدت رویه قاایی
به ابهامات و چالشهای مذکور ورود نموده و راه را بر تفسیرهای متعدد و متعارض از قیانون ببسیددن بیر
همین ا اس انتظار میرود قانونگذار مبادرت به بیازنگری در ایین خصیوص نمیوده و بیرای کا یتن از
رمعیی کیفری زندان ،نیل به این هد را به نحو دیگری مانسد کاهش مطلق مییزان مجیازات حیبس
قانونی (به رای آن ه این امر را مقید به میزان خسارت و اعال بزهدیده نماید) ،ارائه اختیارات بیشتر بیه
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دادگاه برای تبدیل یا تقلیل مجازات حبس در میوارد مقتایی ،ییا مسیوط کیردن مجیازات حیبس بیه
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