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The Offence of Acid Attack in the Context of New 

Legal Developments with Special Reference to the 

Iranian Aggravation of Punishment of Acid Attack 

and Support of Its Victims Act 2019 

Abstract 
Acid attack, as anti-social behavior, is a serious crime carrying severe 

punishment under most legal systems. The severe damage caused to the public 

order and the harm caused to the victims of this crime necessitates severe 

punishment and supportive measures for the victim. This paper examines the 

measures taken by the newly enacted law as an attempt to prevent the 

commission of this heinous crime and to support its victims. Adopting a 

descriptive and analytical method, this paper considers the legislative 

background of this crime and examines its constituent elements under the new 

law. It further examines the effect of aggravation of punishment, prohibition 

of applying leniency institutions, aggravation of abettor’s punishment, and the 

adoption of preventive measures in reducing the occurrence of this crime. The 

paper further emphasizes the need to provide physical and psychological 

support to the victims of the crime, which was not provided in previous 

legislation. The conclusion is as follows: despite the positive steps taken in 

the newly enacted law, in the sense of increasing the punishment of offenders, 

and providing supportive measures for the victims, further measures are still 

needed to ensure the prevention, and especially situational prevention of this 

crime such as identification of acid buyers and registration of all such 

transactions and to fight it while supporting the victims more effectively. 

Keywords: Acid Attack, Aggravation of Punishment, Support, Victim, 

Situational Prevention. 
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تشدید قانون»  به نگاهي با قانوني  تحوّالت بستر  در اسیدپاشي  جرم
  مصوّب آن از ناشي دیدگانبزه از حمایت و اسیدپاشي مجازات

1398»

محمد آشوری
سياسی علوم  و حقوق دانشکده شناسیجرم  و جزا حقوق گروه بازنشسته استاد

 ایران تهران، ،تهران دانشگاه

  تنگین حقیق
دانشگاه حقوق دانشکده شناسیجرم  و جزا حقوق ارشد کارشناسی آموخته دانش

، تهران، ایرانمرکز تهران واحد اسالمی آزاد

 چکيده
  آن،   مرتکب  برای  و   شده  انگاریجرم   اجتماعی   ضدّ  پدیدۀ  یک  عنوان  به   حقوقی   هاینظام  بیشتر  در  اسیدپاشی 

 جرم،   این  بزهدیدگان  و   اجتماعی   نظم  به   شدید  آسیب  به  توجّه  با.  است  شده  بینی پیش   سنگینی   هایمجازات
  نوشتار   این.  است  برخوردار  بسزایی   اهمّیّت  از  نیز  بزهدیدگان  از  حمایت  کیفر،  بازدارندگی   افزایش  بر  عالوه

  از   حمایت  نیز  و   اسیدپاشی   جرم  ارتکاب  میزان  کاهش  منظور  به  که   است  ابیریتد  ارزیابی   راستای  در
«  1398 مصوّب آن از ناشی  بزهدیدگان  از حمایت و  اسیدپاشی  مجازات تشدید قانون» موجب به بزهدیدگان

  جرم   قانونگذاری  سابقۀ  به  اشاره  ضمن   تحلیلی،-توصیفی   روش  از  استفاده  با  پژوهش  این.  اندشده  بینی پیش
 بر   پیشگیرانه  تدابیر  و   ارفاقی   نهادهای  ممنوعیّت  کیفر،  افزایش  تأثیر  به  آن   دهندۀتشکیل   ارکان  و   اسیدپاشی 

 به  نسبت  روانی   و   جسمی   حمایتگرانۀ  راهکارهای  ارائۀ  لزوم  بر  همچنین،.  پردازدمی   جرم  ارتکاب  کاهش
 قانون  هرچند که  گیردمی  نتیجه  نوشتار این. کندمی  تأکید  بود، مانده مغفول پیشین قوانین در که   بزهدیدگان،

 است،  برداشته  مثبتی   هایگام  حمایتگرانه  هایجنبه  برخی  بینیپیش  و   اسیدپاشی   کیفر  تشدید  جهت  در  مصوّب
  تمام   ثبت   و   اسید  خریداران  هویّت  احراز  نظیر  وضعی   پیشگیری   حوزۀ  در  ویژه  به  بیشتر،  پیشگیرانۀ  تدابیر  اتّخاذ

. است ضروری  آن به  مربوط معامالت

. وضعی پیشگیری بزهدیده، حمایت، مجازات، تشدید اسیدپاشی، :هاواژه کليد 
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 مهمقدّ
بر اثر گذر زمان   قانون  گاه.  نیازهای جامعه است  ،عمومی و خاستگاه آن  ۀقانون مظهر اراد

دهد. به دیگر  اثربخشی خود را از دست میتواند پاسخگوی این نیازها باشد و به تدریج نمی
حقوقی، پاسخگویی به نیازهای فعلی جامعه   ۀهای یک قاعدترین ویژگیسخن، یکی از مهم

قانونگذاران هر کشوری همواره سعی دارند قوانین آن را با در نظر گرفتن احتیاجات   1.است
ت،  نظر اکثریّ  ۀکنندواند منعکس تقانون در صورتی می  .(4:  1387  زمان وضع نمایند )امامی،

شدنی و پیشرو باشد که در ارتباط مستقیم با نیازهای  منفعت عموم، کارآمد، انجام  ۀکنندمین أت
سازگار با نیازهای  (. وضع قوانین  27:  1385  )راسخ،  و درصدد رفع آنها برآید  باشدجامعه  

له به ویژه در ئ د. این مسشوهای اصلی یک نظام حقوقی کارآمد محسوب میاز شاخصروز 
یابد.  تی دوچندان میّید اهمّ نحقوق کیفری و قوانینی که با جرایم علیه اشخاص ارتباط دار

شود که بیش از شصت سال از  ترین جرایم در این حوزه شناخته میاسیدپاشی یکی از مهم
نخست    در ایران سپری شده است. منسوخ بودن بخش   تصویب نخستین قانون مربوط به آن

، تدابیر حمایتگرانه  و همچنین خل   1337ب  مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوّ   ۀه واحدمادّ
در همین راستا،    نمود.های حمایتی را ایجاب میضرورت بازنگری در قانون و جبران کاستی

اسیدپاشی،  بزهدیدگان  از  حمایت  ضرورت  نیز  و  مجازات  بازدارندگی  افزایش  جهت  به 
مهرماه  21د مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن« در تاریخ »قانون تشدی

  2به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. 1398
قانون »تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن« دو هدف اساسی  

می دنبال  نخستْرا  اسیدپاشی  کند:  مجازات  دوّ   است  تشدید  از    مْو  حمایتگرانه  رویکرد 

می.  1 بیان  اجتماعی«  »قرارداد  کتاب  در  میروسو  نشوند،  منطبق  نیازها  با  قوانین  »اگر  زیاندارد:  و  توانند  باشند  بار 
ترین قانون برای  های مواجهه با بحران را در جامعه نابود سازند«. به عقیدۀ وی بهترین قانون آن است که مناسبمکانیسم

 رفع نیازهای کشور باشد. 
( تبصره تدوین شد و  4( مادّه و )7»طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن« در قالب )   .2

کمیسیون    11/10/1397به هیئت رئیسۀ مجلس تقدیم و اعالم وصول شد؛ این طرح در جلسۀ مورّخ    1396در اسفند ماه  
نمایندۀ حاضر    230رأی موافق از    206ی مجلس به تصویب رسید. نمایندگان مجلس شورای اسالمی با  قضایی و حقوق 

با کلّیّات طرح موافقت نمودند و سرانجام پس از دو مرتبه اعاده از    1398اردیبهشت    30درصدی( در تاریخ    90)رأی  
جلسۀ   در  مجلس  طرف  از  آن  ایرادات  رفع  و  نگهبان  شورای  تاریخ    1398مهرماه    21سوی  در  و  رسید  تصویب  به 

مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. 1/8/1398
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سال   قانون  در  که  است  جرم  این  تشدید   1337بزهدیدگان  قانون  بود.  شده  گرفته  نادیده 
جانبه از بزهدیدگان، ضرورت راتی به منظور حمایت همهبینی مقرّمجازات اسیدپاشی با پیش 

داده است.ه قرار  ت بخشیدن به کیفر را مورد توجّکنار شدّ  خاذ راهکارهای غیرکیفری دراتّ
تدابیر شامل مواردی   پرداخت هزینه  ازاین  ارائجمله  و  روانشناختی،    ۀهای درمان  خدمات 

اسیدپاشی   دعاوی  به  نوبت  از  خارج  رسیدگی  و  بزهدیدگان  به  توانبخشی  و  مددکاری 
حمایتنشومی و  مجازات  تشدید  از  د.  بخشی  تنها  بزهدیده  از  روانی  و  جسمانی  های 

رکاستی موجود  میهای  برطرف  علّا  منظر  از  که  است  حالی  در  این  و تنماید؛  شناسی 
یابی این پدیده، دسترسی آزادانه به اسید و سایر ترکیبات شیمیایی یکی از عوامل اصلی  ریشه

 1.استوقوع این جرم 
تدابیری که این است که  نوشتار حاضر  ارتکاب   میزان  کاهش   منظور   به  پرسش اصلی 

و  اسیدپاشی  مجازات  تشدید  قانون»  موجب  به  بزهدیدگان  از  حمایت  نیز  و  اسیدپاشی  جرم
شدهپیش   «آن  از   ناشی   بزهدیدگان  از  حمایت میبینی  ارزیابی  چگونه  نخستین  اند  شوند؟ 
شود این است که این قانون با افزایش کیفر و ارائۀ  ای که در این خصوص مطرح میفرضیه

رسد  روانی نسبت به بزهدیده، قانونی اثربخش به نظر میراهکارهای حمایتگرانۀ جسمانی و  
ه به تغییرات  با توجّ   2های قوانین کیفری پیشین را در این حوزه برطرف نموده است. که کاستی

چرایی و چگونگی    و  های قانون پیشین قانون جدید، این نوشتار به منظور تبیین خل   ۀگسترد
این   قانونگذاری در ۀی، پس از اشاره کوتاهی به سابقرات حاکم بر اسیدپاشتغییر مواد و مقرّ

ی  این جرم، به چگونگی افزایش کیفر و دالیل لزوم حمایت مادّ  ۀدهندحوزه و ارکان تشکیل
توجّ آن،  کنار  در  و  پرداخته  جرم  این  بزهدیدگان  از  معنوی  راهکارهای  و  به  را  خود  ه 

مند نمودن معامالت مربوط به اسید و سایر ترکیبات شیمیاییِ با غلظت باال از جمله ارائۀ  دو پیشنهاد مبنی بر ضابطه.  1
محصوالت و مشخّصات اشخاص    مدارک شناسایی از سوی خریداران عمده و ذینفعان واقعی و یا ثبت شمارۀ سریال 

مجلس به منظور الحاق به طرح مذکور ارائه گردید، امّا مورد پذیرش    1398خرداد ماه    19متقاضی نیز در جلسۀ مورّخ  
قانونگذار قرار نگرفت. )برای اطّالعات بیشتر ر.ک به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی )دورۀ دهم، اجالسیّۀ  

 ((.329چهارم، جلسۀ  
قانون در توجّه کافی به رویکردهای پیشگیرانه باید به نحو مقتضی جبران شود، میچند کاستیهر  .2 توان با  های این 

آمیز تصویب قوانین مستقل و یا ضمن قوانین جزایی، اقدامات پیشگیرانه را در خصوص بزهدیدگان کلّیّۀ جرایم خشونت
 بینی نمود.نظیر اسیدپاشی پیش
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 ۀمجرمان  ۀایی در برخورد با پدیدتا تمام جوانب سیاست جن   پیشگیرانه معطوف داشته است 
 د. یرن اسیدپاشی مورد تحلیل قرار گ

 قانونگذاری جرم اسيدپاشی  ةسابق .1
چند سال بعد، وقوع موارد بیشتر به    1. رخ داد  1334نخستین مورد اسیدپاشی در ایران در سال  

»مادّ واحدتصویب  اسید« مصوّ   ۀه  پاشیدن  مجازات  به  به    2انجامید.  16/12/1337ب  مربوط 
مجنیٌ قتل  به  منجر  اسیدپاشی، در صورتی که  مرتکب  برای  قانون،  این  علیه شود،  موجب 

ه به میزان آسیب واردشده به شخص، حبس از دو سال  مجازات اعدام و در سایر موارد با توجّ
الب اسالمی و تدوین قوانین ناظر بر حدود و قصاص، بینی شده بود. پس از انق تا ابد پیش 

قانونی    ۀ قسمت نخست الیح   3، مشورتی  ۀ نظریّیک  ه طی  قضائّی  ۀ امور حقوقی قوّ  کلّ  ۀادار
مصوّ اسید  پاشیدن  مجازات  به  توجّ   1337ب  مربوط  با  را  اعدام  کیفر  مورد  قانون  در  به  ه 

ه واحده و همچنین مجازات شروع مادّمجازات اسالمی منسوخ اعالم نمود، ولی قسمت اخیر  
، 16 ۀبه جرم همچنان معتبر بود. بدین ترتیب، به موجب قانون مجازات اسالمی، از جمله مادّ

منافع نفس، اعضاء و  بر  اصلی جنایات عمدی  موادّ   ،مجازات  نیز در سایر  و  قصاص است 
سالمی، مجازات  قانون مجازات ا  386  و  381  مربوط به قصاص نفس یا عضو از جمله موادّ

 ه واحده شد.قصاص جایگزین مجازات اعدام مذکور در مادّ
که به  1337سال  ۀه واحدبنابراین تا پیش از تصویب قانون جدید، تنها قسمت نخست مادّ

ولی بخش اخیر  بود،  بیان مجازات اعدام پرداخته به موجب قانون مجازات اسالمی نسخ شده  

ها اتّفاق افتاد. در یکی از آن موارد، طرف جرم  چند مورد اسیدپاشی در تهران و شهرستان  1337تا    1334های  بین سال .  1
یکی از قضات دادگستری بود. مرتکب جرم هم کسی بود که در سابق به وسیلۀ آن قاضی به حبس محکوم شده بود  

 (. 96:  1381)پاد، 
 با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر موجب قتل  متن این مادّه واحده بدین شرح است: »هر کس عمداً.  2

علیه گردد به حبس ابد با اعمال  کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنیٌ
سال و اگر  شاقّه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرّد از دو سال تا ده  

موجب صدمۀ دیگری بشود بحبس مجرّد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع بپاشیدن اسید به اشخاص  
قانون کیفر    44حبس مجرّد از دو سال تا پنج سال است. در کلّیّۀ موارد مذکور در این مادّه در صورت اجرای مادّۀ  

عمومی بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست«.
. 1382/ 4/5مورّخ   - 7/3437نظریّۀ شمارۀ  . 3
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نخستین دلیل اعتبار این بود که به استناد    1. باقی مانده بودد معتبر  متعدّ  ی آن همچنان به دالیل
شود معتبر است، مگر آنکه دلیلی مبنی بر نسخ اصل عدم نسخ قوانین، هر قانونی که وضع می

باشد قانون خاصّ خّؤ م  قانون عامّ  ،همچنین   .وجود داشته  ناسخ  الزاماً  نیستمقدّ  ر  بدین   2. م 
رات  آن را به موجب مقرّ  مفادّ  توان کلّه واحده، نمین مادّه به خاص بودن ای ترتیب، با توجّ

موادّ خّؤم  عامّ جمله  از  مجازات  614و    612  ر  و  )تعزیرات  اسالمی  مجازات  های  قانون 
بازدارنده( در مورد جرم قتل و ضرب و جرح عمدی در موارد عدم امکان قصاص منسوخ 

3. (302: 9213 دصادقی،میرمحمّ ؛311: 1386 نیا،دانست )آقایی

شده متناسب به  بینیاگرچه قانون مذکور برای آن مقطع زمانی از حیث کیفرهای پیش 
رسید، بازنگری و اصالح آن به جهت نسخ بخش نخست آن در مورد مجازات اعدام نظر می

شی  قانون تشدید مجازات اسیدپا.  بودتدابیر غیرکیفری و حمایتگرانه امری ضروری    و نیز خل 
به تشدید کیفر مباشر و معاون جرم پرداخته و در    1337ضمن نسخ صریح مادّه واحدۀ سال  

منظور جبران خسارتراستای جبران کاستی به  را  راهکارهایی  و  های حمایتی،  مادّی  های 
بینی نموده است.معنوی بزهدیده پیش 

 جرم اسيدپاشی  ةدهندارکان تشکيل . 2
مشترکی هستند. به لحاظ حقوقی برای اینکه    ۀدهنددارای عناصر تشکیلی  جرایم به طور کلّ 

و کیفری    باشد  را جرم شناخته  رفتارانسان جرم به شمار آید نخست، باید قانونگذار این    رفتار
مقرّ آن  باشدبرای  می  ،ر کرده  گفته  قانونی  آن رکن  به  فعل  دوّ  ؛شود که  ترک  یا  فعل  م، 

مسوّ ؛ وشودی گفته میکه به آن رکن مادّ  ،ت برسدفعلّی ۀرحلظهور یا به م  ۀص به منص مشخّ

ادارۀ کلّ امور حقوقی قّوۀ قضائیّه نیز اعتبار قسمت اخیر مادّه واحده را تأیید    5/1382/ 4مورّخ    - 7/3437نظریّۀ شمارۀ   .1
 کند.می

2. lex specialis derogat generali (specialia generalibus derogant).

ها، ادارۀ حقوقی قائل به نسخ صدر  ای اعتقاد داشتند مادّه واحده منسوخ شده است. پس از سال عدّه پس از انقالب،  .  3

دانستند.  منطبق می  1370ق.م.ا مصّوب    269آن شد. کسانی که قائل به نسخ کلّی این الیحه بودند موضوع را با مادّۀ  

کردند، امّا ظاهراً این الیحه جز های بازدارنده( استناد میازاتق.م.ا )تعزیرات و مج  614برخی دیگر نیز به اشتباه به مادّۀ 

همچنان الزم و  است  نشده  نسخ  آن  )شفیعی  صدر  است  باقی  خود  قّوت  به  جرم  این  عمومی  جنبۀ  پس،  االجراست. 

اه قّوۀ  دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پژوهشکدۀ استخراج و مطالعات رویّۀ قضایی پژوهشگ  39خورشیدی، رئیس شعبۀ 

 (.55: 1396قضائیّه، 
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.  (125: 1388 )اردبیلی، که همان رکن روانی است ،با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد اینکه
 شوند.گانه در رابطه با جرم اسیدپاشی به تفکیک بررسی میاین ارکان سه

رکن قانونی . 1-2
ل از دو بخش  اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن« متشکّقانون »تشدید مجازات 

 21/7/1398تشدید کیفر و حمایت از بزهدیده است. قانونگذار با تصویب این قانون در تاریخ  
مادّ صریح  نسخ  واحدو  اسید  ۀه  پاشیدن  مجازات  به  پیش   و  مربوط  راهکارهای  با  بینی 

را برطرف کرده است. 1337های قانون سال خل کیفری و غیرکیفری بسیاری از   ۀ حمایتگران
با   بر تعیین مجازات قصاص نفس یا عضو و اعدام  اسیدپاشی عالوه  قانون تشدید مجازات 

 یک تا چهار بر   ۀهای تعزیری درجبینی حبس رعایت شرایط قانون مجازات اسالمی، با پیش 
ارفاقی و تشدید مجازات  دیده، ممنوع کردن اعمال نهادهای  اعضای صدمه  ۀ اساس میزان دی

با وضع   ،همچنین   1در جهت تناسب بیشتر جرم و مجازات گام برداشته است.   ،معاونت در جرم
خاذ راهکارهای غیرکیفری جانبه از بزهدیدگان، ضرورت اتّراتی به منظور حمایت همهمقرّ
تدابیر شامل مواردی از  این    ه قرار داده است.مورد توجّ  را  ت بخشیدن به کیفرکنار شدّ  در

هزینه پرداخت  ارائجمله  و  درمان  به    ۀ های  توانبخشی  و  مددکاری  روانشناختی،  خدمات 
 د.نشوبزهدیدگان و رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی اسیدپاشی می

ی رکن مادّ .2-2

رفتار فيزيکی . 1-2-2
»پاشیدن« اسید یا هر نوع ترکیبات  عبارت از  ی این جرم  ق عنصر مادّرفتار فیزیکی برای تحّق

نوآوری از  ارائشیمیایی دیگر است.  قانون جدید،  مادّ  ۀهای  از عنصر  ی جرم  تعریف دقیق 
 هر   یا  اسید  پاشیدن  با  عمداً  »هرکس  قانون:  1مطابق مادّۀ    اسیدپاشی با تبیین مصادیق آن است.

شود  منفعت  یا  عضو   نفس،  بر  جنایت  موجب  غلظت  میزان  هر  با  دیگر،  شیمیایی  ترکیبات  نوع
کتاب  در  مقرّر شرایط رعایت  با مورد حسب  دمولیّ یا علیه مجنیٌ ناحیۀ  از مطالبه صورت در

، مصادیق قانونی خاص را که در آنها برای معاونت  2/1399/ 23قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصّوب    15مادّۀ    .1
در جرم مشخّص تحت همین عنوان مجازات تعیین شده نسخ کرده است، که در مبحث مربوط به مجازات معاون به آن  

 پرداخته شده است. 
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سایر   یا   اسید  ریختن   -1تبصرۀ  .  شودمی  محکوم  منفعت  یا  عضو  نفس،  قصاص  به  قصاص،
در  آن  نظیر  اعمالی   و  اسید  درون  در  بدن  اعضای  بردن  فرو  فرد،  روی   بر  شیمیایی  ترکیبات

شود  قانون می  1  ۀبدین ترتیب، هرگونه بکارگیری اسید مشمول مادّاست«.    اسیدپاشی  حکم
مضّی تفسیر  مبنای  بر  و  داشت  وجود  پیشین  قانون  در  که  ابهامی  نظر و  به  کیفری  قوانین  ق 

بود، رفع شده است .  شده  انگاری  کلمه جرم  فقط پاشیدن اسید به معنای اخصّ  کهرسید  می
سایر   1  ۀمادّ  1  ۀرتبص یا  اسید  ریختن  جمله  از  اعمالی  تمثیلی،  صورت  به  مذکور،  قانون 

ترکیبات شیمیایی و یا فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و نظیر آن را در حکم اسیدپاشی  
شمول جرم اسیدپاشی را توسعه داده است. هرچند برخی از حقوقدانان    ۀدانسته و در واقع دایر

و اقداماتی مانند ریختن اسید، خورانیدن    ،منطوق »پاشیدن« محدود بودمعتقد بودند که نباید به  
کردند )زندی، اوجاقلو، ی میاسید یا فرو کردن فرد درون اسید را نیز مترادف پاشیدن تلّق

م متون  ن و مسلّقدر متیقّ  لیک از آنجا که در قوانین کیفری باید به تفسیر در حدّ .(56:  1395
ت  و  نمود  اکتفا  باید   ۀوسع قانونی  نیست،  پذیرش  قانونی مورد  بدون وجود تصریح  مصادیق 

به مجازات   »قانون مربوط  یا تزریق کردن اسید از شمول  مانند خورانیدن  گفت رفتارهایی 
: 1392  دصادقی،میرمحمّ  ؛306:  1392  نیا،)آقایی  ند« خارج بود1337ب  پاشیدن اسید مصوّ

302 .)1

احوالشرايط و اوضاع و  .  2-2-2
مواردی که    ارتکاب جرمْ  ۀوسیل از  یکی  است.  دیگر«  شیمیایی  ترکیبات  نوع  هر  یا  »اسید 

شد، موضوع میزان غلظت اسید و ترکیبات  تفاسیر مختلفی را در مورد قانون پیشین باعث می
شیمیایی بود. تا جایی که برخی بر این باور بودند که اگر این مایع به میزانی رقیق باشد که  

زیاننتوا اثرات  مادّند  شمول  از  باشد  داشته  را  اسید  میبار  خارج  واحده  فرآیند ه  در  شود. 
های مختلف  تصویب قانون جدید، عبارت »با هر میزان غلظت« برای پایان دادن به برداشت

افزوده شد. بدین ترتیب، به طور قطع پاشیدن هر گونه اسید و ترکیبات شیمیایی به هر میزان 
 . استشمول قانون  ت مو کیفّی

قانونگذار در سال  .  1 پاشیدن اسید است؛ یعنی  فیزیکی اسیدپاشی در مادّه واحده  »پاشیدن اسید« را    1337رفتار  صرفاً 
مشمول آن دانسته است. پس خوراندن اسید یا تزریق کردن آن مشمول این مادّه واحده نیست و رفتار مادّی این جرم را  

د جنایت به دیگری باشند )متین راسخ، مستشار دادگاه کیفری یک کند. این رفتارها ممکن است مشمول ورومحقّق نمی
(. 30: 1396استان تهران، پژوهشکدۀ استخراج و مطالعات رویّۀ قضایی پژوهشگاه قّوۀ قضائیّه،  
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نتيجه.  3-2-2
ق جنایت بر نفس، عضو یا منفعت است.  ی این جرم، تحّقالزم برای تکمیل عنصر مادّ  ۀنتیج

صرف مبادرت به پاشیدن اسید در صورتی که عمل مرتکب منجر به هیچگونه آسیبی نشود،  
تواند با وجود شرایط،  قانون مجازات اسالمی، می 122 ۀمادّ  (ب)و  (الف)به موجب بندهای 

چهار یا    ۀ ت به حبس تعزیری درجتحت عنوان شروع به جرم، حسب مورد، موجب محکومّی
 پنج گردد.

رکن روانی . 3-2
عمد در ارتکاب است و الزم است    قانون، عنصر روانی این جرمْ  1  ۀه به تصریح مادّبا توجّ 

ت خاص،  شد. با وجود این، سوءنیّ شود آگاه با ای که پاشیده میهت مادّکه مرتکب به ماهیّ 
بنابراین، کسی    ت عام یا قصد پاشیدن اسید کافی است.یعنی قصد نتیجه، شرط نیست و سوءنیّ 

پاشد، در صورت نابینا شدن وی،  به قصد ترساندن بر روی صورت دیگری اسید می  که صرفاً
مقرّ مجازات  خاصّبه  قصد  هرچند  شد،  خواهد  محکوم  قانون  در  نتیج   ر  نداشته  این  را  ه 

 (. 302: 9213 دصادقی،)میرمحم1ّباشد

 واکنش کيفری به اسيدپاشی. 3
ت کیفر به منظور  ر با مرتکبان جرم و قطعّیثّؤبهبود فرآیند عدالت کیفری مستلزم برخورد م

افزایش بازدارندگی مجازات است. قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان 
ر در  رات مربوط به قصاص و اعدام به موجب شرایط مقرّارجاع به مقرّ ناشی از آن، ضمن  

ت نهادهای ارفاقی، نسبت  قانون مجازات اسالمی، با افزایش مجازات حبس تعزیری و ممنوعیّ 
پیشین رویکرد انواع واکنش سختگیرانه  ی به قوانین  های کیفری مذکور در  تر داشته است. 

 : هستندقانون مورد بحث به شرح زیر 

قانون مجازات اسالمی در این مورد شاید ما را به برداشت دیگری رهنمون سازد.  144. البتّه توجّه به مفادّ مادّۀ 1
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قصاص نفس يا عضو يا منفعت . 1-3
قانون تشدید مجازات    1  ۀ به موجب مادّ  1. اسیدپاشی از مصادیق جرایم علیه اشخاص است

یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت که   اسیدپاشی، پاشیدن عمدی اسید 
دم،  علیه یا ولیّمجنیٌ  ۀعضو یا منفعت شود، در صورت مطالبه از ناحی  موجب جنایت بر نفس،

فعت  ر در کتاب قصاص، موجب قصاص نفس، عضو یا منحسب مورد، با رعایت شرایط مقرّ
بر اساس مقرّمی رات موجود در کتاب قصاص قانون مجازات اسالمی از جمله موادّشود. 

، مجازات جنایت عمدی بر نفس، عضو و منفعت، قصاص است. بنابراین،  386و    381،  289
قانون مجازات اسالمی،    381  ۀطبق مادّ  ،علیه شوددر فرضی که اسیدپاشی منجر به مرگ مجنیٌ

م قانون  دم با رعایت شرایط عمومی قصاص، مندرج در کتاب سوّولیّدر صورت تقاضای  
ۀمجازات اسالمی، قصاص نفس و در صورت ایراد جنایت عمدی بر عضو، به موجب مادّ

ء، قصاص عضو و در شرایطی که جنایت بر منافع عضو وارد شود قصاص منفعت اجرا386
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی،    2  ۀشود و در فرضی که قصاص ممکن نباشد، مطابق مادّمی

 شود.از حیث دیه و تعزیر عمل می

المصالحه ديه يا ارش يا وجه . 2-3
که مجازات مرتکب قصاص    قانون تشدید مجازات اسیدپاشی در صورتی  2  ۀبه موجب مادّ

المصالحه بر  نشود، عالوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه  ء تی قصاص اجرا نباشد یا به هر علّ
یک تا چهار برای مرتکب تعیین شده است.    ۀجنایت، حبس تعزیری از درج  ۀاساس میزان دی

در جنایت عمدی که   ، قانون مجازات اسالمی 450و  448 رات موجود در موادّبر اساس مقرّ
صاص در آن جایز یا ممکن نباشد، به  به هر جهت مجازات آن قصاص نباشد یا مواردی که ق 

در مواردی که تعیین    449  ۀ شود. مطابق مادّدم، دیه پرداخت میعلیه یا ولیّنیٌدرخواست مج 
ر و سایر شرایط  مقدّ  ۀت جنایت با در نظر گرفتن دی پذیر نباشد، با لحاظ نوع و کیفّیدیه امکان

در صورت توافق بین طرفین ممکن    ، شود. همچنین با جلب نظر کارشناس، ارش پرداخت می
المصالحه جایگزین دیه شود.  ، مبلغی کمتر یا زیادتر از آن به عنوان وجه361  ۀاست مطابق مادّ

اند  خی از حقوقدانان اسیدپاشی را از مصادیق جرایم تعزیری دانسته و در مبحث مربوط به تعزیرات به آن پرداختهبر  .1
(. دکتر ابراهیم پاد در کتاب حقوق کیفری اختصاصی )جرایم بر 301:  1392؛ میرمحمّدصادقی،  302:  1392نیا،  )آقایی

اند  دنی عمدی« زیر عنوان »قتل به وسیلۀ اسید پاشیدن« آورده ضدّ اشخاص(، اسیدپاشی را در مبحث »مجازات صدمات ب 
(. 96:  1381)پاد، 
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به دلیل مایع بودن اسید و امکان سرایت آن به سایر نواحی، از آنجا   غالباً،   اسیدپاشیجرم در 
قانون مجازات اسالمی از جمله تساوی قصاص با    393  ۀر در مادّکه شرایط قصاص عضو مقرّ

مقدار جنایت ممکن نیست و خوف صدمه بر عضو دیگر وجود دارد، در صورت عدم امکان  
قانون مجازات اسالمی، قصاص عضو ساقط    401  ۀ سازی، به استناد قسمت اخیر مادّهمسان

گیرد. عالوه بر این، در شرایطی  ق میالمصالحه تعلّشود و حسب مورد دیه، ارش یا وجهمی
ه به اینکه اغلب بزهدیدگان اسیدپاشی زنان هستند، یکی  پذیر باشد با توجّکه قصاص امکان

تی مرتکب  ضل دیه به دلیل تفاوت جنسّیتفا  ۀاین بزهدیدگان، اعمال قاعد  از موانع احقاق حقّ
 (. 17: 1392)رایجیان اصلی،  1و بزهدیده است

. اعدام3-3
به طور  اسیدپاشی  در صورتی که   قانون تشدید مجازات اسیدپاشی   1مادّۀ    2به موجب تبصرۀ  

ای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود  گسترده انجام شود، به گونه
قانون مجازات اسالمی افساد    286  ۀت جسمانی افراد گردد، مطابق مادّعمده به تمامیّ   خسارت

ق  ه در تحّقالبّت  گردد؛ت مرتکب به اعدام میو موجب محکومیّ   شودمی  االرض محسوبفی
تعداد    در آنها  توان مواردی را کهبدین ترتیب نمی  این جرم »گستردگی« شرط الزم است و
بیانگر  االرض دانست. عنوان افساد فیبزهدیدگان کم است مشمول افساد فی االرض خود 

 نظر   است. بهارتکاب    ۀآن است که وقوع این جرم نیازمند نوعی گستردگی و وسعت دامن 
مورد   چندین  گزارش   با   که  اصفهان را  93  سال  ایزنجیره  هایاسیدپاشی  نظیر  مواردی   رسدمی

شده   جامعه  امنّیت  و  نظم  در  شدید  و  گسترده  اخالل  موجب  کوتاهی   زمانی  بازۀ  در  اسیدپاشی
شناسایی  آن  مرتکبان  اگرچه  دانست؛  االرضفی  افساد  مصادیق  از  یکی  عنوان  به  بتوان  بود

تا کنون در    .شد  اعالم  مختومه  پرونده  المال،بیت  از  دیه  پرداخت  به  حکم   صدور  با  و  نشدند
شده متفاوتی صادر  آرای  قضایی  رویّۀ  در  شعبۀ  این خصوص  نمونه،  برای  دادگاه    27اند. 

اش وی و  گیری از دختر مورد عالقهبه قصد انتقام 1378انقالبْ فرد اسیدپاش را که در سال 

: »در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل  1392قانون مجازات اسالمی مصّوب    360به موجب مادّۀ    .1
ر قانون ولو بدون  شونده است، صاحب حقّ قصاص، میان قصاص با ردّ فاضل دیه و گرفتن دیۀ مقرّر ددیه به قصاص

: »زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن  388رضایت مرتکب مخیّر است«. مادّۀ  
کامل باشد، قصاص  ، مساوی یا بیش از ثلث دیۀ  شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زنکند، به قصاص محکوم میوارد می

شود«. اص به مرد، اجراء میپس از پرداخت نصف دیۀ عضو مورد قص
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دار شدن  خواهرش را مورد اسیدپاشی قرار داده بود به جهت ایجاد رعب و وحشت و جریحه
االرض شناخت و مجازات اعدام را برای وی در نظر گرفت. این احساسات عمومی مفسد فی

جرم  این   تحّقق  برای  حالی که  در  1دیوان عالی کشور تأیید و اجراء شد؛   71رأی توسّط شعبۀ  
های  این برداشت  .است  بوده  شرط  سالح  از  استفاده  ،1370  مصوّب  ا.م.ق  183  مادّۀ  مطابق

قانون تشدید   1مادّۀ    2ها در شرایط مشابه موجب شد که قانونگذار در تبصرۀ  دادگاهمتفاوت  
قانون مجازات اسالمی   286مجازات اسیدپاشی، صرفاً مواردی را که مشمول مقرّرات مادّۀ  

گسترده   طور  به  و  عمومیهستند  نظم  در  شدید  اخالل  فیمی  موجب  افساد  االرض  شوند 
   2محسوب کند.
نیز وجود دارد که اسیدپاشی را در صورتی که موجب ناامنی گردد مصداق  دیدگاهی  

نخست آنکه    :رسدبه نظر نمی  که این دیدگاه به دو دلیل قابل قبول  در حالی  ،داندمحاربه می
ق محاربه  قانون مجازات اسالمی، قانونگذار بکارگیری سالح را برای تحّق  279  ۀبر اساس مادّ

که بر اساس قوانین جاری و همچنین مراجعه به عرف، اسید    صورتیدر    3.شرط دانسته است
قانون مجازات    651  ۀالحاقی مادّ  ۀتوان به تبصراز جمله می  ؛توان سالح محسوب نمود را نمی

های بازدارنده( در فصل سرقت اشاره نمود که به بیان مصادیق  اسالمی )تعزیرات و مجازات
سرد از قبیل قمه،    ۀاسلح  و نیز  گرم از قبیل تفنگ و نارنجک  ۀپردازد و انواع اسلحسالح می

مادّ مطابق  همچنین،  است.  دانسته  آن  مشمول  را  بوکس  پنجه  و  چاقو  کارد،  1  ۀشمشیر، 
ات غیرمجاز  ات و دارندگان سالح و مهمّاجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمّ  ۀ نامآیین 
پردازد، اسید به عنوان سالح  ات میو مهمّ  اسلحه، که به تعریف انواع  8/10/1392ب  مصوّ

شیمیایی در فهرست اقالم و موادّ   مذکور، موادّ  ۀبر اساس بند )ر( مادّ  4شناخته نشده است. 

 (  125:   1399برای اطالعات بیشتر ر.ک به )نظری توکّلی، سعید وکراچیان ثانی، فاطمه،  . 1
  1392/ 1/2( قانون مجازات اسالمی مصّوب  286: در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقرّرات مادّۀ )1مادّۀ    2تبصرۀ    .2

 شود. مجازات آن محکوم می االرض محسوب و بهباشد، اقدام مرتکب، افساد فی
: »محاربه عبارت از کشیدن سالح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا 1392قانون مجازات اسالمی مصّوب    279مادّۀ . 3

ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزۀ شخصی به سوی یک یا چند شخص  
ۀ عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سالح بکشد، ولی در اثر ناتوانی  خاص سالح بکشد و عمل او جنب

 شود«. موجب سلب امنیّت نشود، محارب محسوب نمی
نامۀ اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمّات و دارندگان سالح و مهمّات غیرمجاز مصّوب  آیین 1بند )ر( مادّۀ . 4
اقالم و موادّ تحت کنترل: اقالم ، مواد و تجهیزاتی    - دارد: »رموادّ تحت کنترل بیان میدر تعریف اقالم و    1392/ 8/10

که تولید، ساخت، مونتاژ، واردات، صادرات، ترانزیت )عبور(، ترخیص، حمل، نگهداری و هرگونه معاملۀ آنها تحت  
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اثرات  با توجّ  1توان آنها را سالح محسوب نمود.تحت کنترل قرار گرفته و نمی اینکه  به  ه 
مندرج در قوانین فراتر است،    اسلحه ناشی از اسید به مراتب از بسیاری از مصادیق  بار  زیان

می از  انتظار  را  شیمیایی  ترکیبات  سایر  و  اسید  قانون،  بعدی  اصالحات  در  قانونگذار  رود 
نماید. محسوب  معموالًآنم  دوّ  مصادیق سالح  مرتکب  عمل  اسیدپاشی،  جرم  در  ۀجنب  که 

نظر مشهور فقها، کشیدن سالح    قانون مجازات اسالمی و نیز   279ۀ  مطابق مادّعمومی ندارد و  
انگیز نمی  ۀبا  محسوب  محاربه  خاص  شخص  چند  یا  یک  سوی  به  و  در  شخصی  شود. 

 کشد )موسوی همدانی،تحریرالوسیله، محارب کسی است که برای ترساندن مردم سالح می

 . موافق هستندکه اکثر فقهای دیگر نیز با این نظر  ،( 582: 4، ج 1387

تعزير. 4-3
ۀ آسیب شدید به نظم اجتماعی از جهت جنب  دلیل  خصوصی، به  ۀجرم اسیدپاشی عالوه بر جنب

بینی شده  قانون پیش   2  ۀت بسزایی برخوردار است. این موضوع در مادّّیعمومی جرم از اهمّ
آن  مجازات  و  شود   قانون  این  موضوع  جرم  مرتکب  شخصی  است. مطابق این مادّه: »هرگاه

 بر  عالوه   مرتکب  نشود،   اجراء   قصاص   دم،  اولیای   مصالحۀ   مانند  علّتی   هر  به   یا  نباشد   قصاص
زیر   ترتیب  به  مربوطه،   مقرّرات  مطابق  مورد   حسب  المصالحهوجه  یا  ارش  یا   دیه  پرداخت
صورت   دائمی   شکل   تغییر  به   منجر  جنایت   و  نفس  بر  جنایت  در  -الف   :شودمی  مجازات 

دیۀ  نصف  از  بیش   آن  دیۀ  میزان  که  جنایتی  در  -ب  یک؛  درجۀ  تعزیری  حبس   به  بزهدیده،
نصف  تا  سوّمیک  از   آن   دیۀ  میزان   که   جنایتی   در   - دو؛ پ  درجۀ   تعزیری  حبس  به   باشد،   کامل

دیه  سوّمیک  تا   آن   دیۀ  میزان  که   جنایتی   در  - سه؛ ت   درجۀ   تعزیری   حبس  به  باشد،  کامل   دیۀ
 . « چهار  درجۀ تعزیری  حبس   به باشد، کامل

 1337در قانون سال    مقرّرر در قانون نسبت به مجازات  مقرّ   مجازاتبدین ترتیب، میزان  
بندی مجازات تعزیری بر اساس میزان دیه، ه با طبقهتشدید شده است. از این منظر، این مادّ

، به ویژه آنکه شودمثبت در جهت نیل به اصل تناسب جرم و مجازات محسوب می  یگام

می رادیکنترل  شیمیایی،  منفجره،  ناریه،  محترقه،  موادّ  انواع  قبیل  از  بیباشد  گازهای  میکروبی،  کننده،  هوشواکتیو، 
 ها و تجهیزات نظامی و انتظامی«.دهنده آور، شوککننده، اشکحسبی
گرایی کیفری شد و اصل  آمیز است، در تحلیل آن نباید گرفتار عوام. اگرچه اسیدپاشی یک پدیدۀ مجرمانۀ خشونت1

گذاشت و با تفسیر موسّع اسید را سالح محسوب نمود )شیری، نشست بررسی ابعاد  تفسیر مضیّق و یا به نفع متّهم را کنار  
، دانشگاه تهران(.93آبان  25جرم شناختی جرم اسیدپاشی،   -حقوقی
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سطح با مجازات  شود هم  بزهدیده  صورت  مجازات جنایتی که منتهی به تغییر شکل دائمی
، جز  1337جنایت بر نفس در نظر گرفته شده است. همانطور که بیان شد مادّه واحدۀ سال  

اع مجازات  مورد  در  آن  نخست  مجازات  بخش  تشدید  قانون  تصویب  از  پیش  تا  دام، 
ها در صدور آرای قضایی در این خصوص از رویّۀ  اسیدپاشی معتبر بود. با این حال، دادگاه

ها با توجّه به تصویب قوانین کیفری پس از انقالب  کردند. برخی دادگاهواحدی تبعّیت نمی
سال   واحدۀ  مادّه  می  37اسالمی،  منسوخ ضمنی  اعمال  دانرا  امکان  عدم  موارد  در  و  ستند 

موادّ   به  استناد  با  عضو  یا  نفس  اسالمی    614و    612قصاص  مجازات  و    )تعزیراتقانون 
بازدارنده(مجازات به صدور رأی می  های  اسیدپاشی در  مبادرت  بنابراین، مرتکب  کردند. 

ه سال و  علیه، به تحمّل حبس از سه تا دصورت عدم اجرای قصاص در فرض مرگ مجنیٌ
یا فقدان یا    یا مرض دایمی  ء نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا در صورت  

و عدم امکان قصاص، به دو تا پنج سال  علیه  نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ
لزاماً ر اخّؤ م  قانون عامّها با عقیده بر اینکه  شد. در برخی موارد نیز دادگاهحبس محکوم می

حسب   1337تواند قانون خاصّ مقدّم را نسخ کند، مرتکب را به استناد مادّه واحدۀ سال  نمی
محکوم   سال  پنج  تا  دو  یا  سال  ده  تا  دو  ابد،  حبس  به  واردشده  آسیب  به  توجّه  با  مورد 

رأی   تأیید  ضمن   کشور  عالی  دیوان  33  شعبۀ  بهرامی،  آمنه  پروندۀ   در  نمونه  کردند. برایمی
ارش    کیفری  دادگاه  71  شعبۀ و  دیه  پرداخت  و  دو چشم  هر  قصاص  در خصوص  استان 

به   مربوط  واحدۀ  مادّه  مقرّرات  طبق  حکم صدور  از دادگاه  که  داردمی  اظهار  صدمات دیگر،
 1. کند  صادر  تکمیلی  رأی  کندمی  ایجاب  و  نموده  غفلت  1337  مصوّب  اسید  پاشیدن  مجازات

، از حیث جنبۀ عمومی جرم به ده سال حبس و پنج 1337ه واحدۀ  سپس، دادگاه به استناد مادّ
دادگاه   71شعبۀ    مرتضوی،   محسن   پروندۀ  در   2سال تبعید به عنوان مجازات تکمیلی رأی داد.

به قصاص چشم راست و اللۀ گوش راست و پرداخت دیه و ارش    ،92  سال کیفری استان در
 به و کرده استناد اسالمی مجازات قانون 614 مادّۀ تبصرۀ به اشتباه و از جهت جنبۀ عمومی به

دادگاه  74  شعبۀ  رأی  موجب  پس از نقض رأی، به  که  بود  داده  حکم  تعزیری  حبس   سال  یک
به  توجّه   با  هرچند  3. یافت  افزایش  حبس  سال   سه   ق.م.ا به   614  مادّۀ  استناد  به  استان  کیفری 

 دیوان عالی کشور.  33، شعبۀ 1387/ 10/ 30، مورّخ 33863برای اطّالعات بیشتر ر.ک به دادنامۀ شمارۀ  .1
دادگاه کیفری استان تهران.  71، شعبۀ  9/1387/ 9، مورّخ 118ادنامۀ شمارۀ برای اطّالعات بیشتر ر.ک به د .2
، دانشکدۀ حقوق و  95آذر    30نشست نقد رأی با موضوع اسیدپاشی )نقد و بررسی رأی پروندۀ محسن مرتضوی(،    .3

 علوم سیاسی دانشگاه تهران. 
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توجّه  با توانستمی دادگاه نیز داشته  را وی قتل قصد مرتکب اینکه و ارتکابی جنایت شدّت
حاکم   زمان  آن   در  که (  عمدی  جرح  و   ضرب  و  قتل   به  شروع)    614  و  613  موادّ   مقرّرات  به

در پروندۀ دیگری .  دهد  حکم(  حبس   سال   پنج )  اشد  مجازات  به   معنوی   تعدّد   حیث   از   بود
از حیث جنبۀ عمومی    1337واحدۀ  دادگاه عمومی جزایی شهرری، مستند به مادّه    104شعبۀ  

آمیز بودن و اثرات  جرم اسیدپاشی به جهت خشونت  1جرم به سه سال حبس تعزیری رأی داد.
زند و باید آن را  بلندمدّت آن بر حیات فردی و اجتماعی بزهدیده نظم عمومی را برهم می

عمومی جرم با نگاه  فراتر از یک جنایت علیه نفس یا عضو دانست. عدم توجّه کافی به جنبۀ 
به رویّۀ قضایی، بیانگر ناکارامدی سیاست جنایی تا پیش از این بوده است. در حال حاضر  

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، ضمن تفکیک مجازات تعزیری این جرم با نگاه به    2مادّۀ  
ر قوانین  میزان دیه و آثار برجای مانده از جنایت، با تشدید مجازات یکی از ایرادهای وارد ب

 کیفری پیشین مبنی بر عدم تناسب کیفر با جرم را برطرف نموده است. 
در تعیین مجازات شروع به جرم اسیدپاشی نیز رویّۀ قضایی تا پیش از تصویب این قانون  

قانون مجازات اسالمی را    122ها مقرّرات مادّۀ  رویکردی واحد نداشت؛ هرچند بیشتر دادگاه
کم دانسته و معتقد بودند قانونگذار با تصویب این مادّه کلّیّۀ  در خصوص شروع به جرم حا

های شروع به جرایم تعریزی را مشمول مقرّرات آن قرار داده است. نظر مشورتی  مجازات
برخی دیگر به عدم نسخ موارد    2کند. ادارۀ کلّ حقوقی قوّۀ قضائّیه نیز این نظر را تأیید می

خصوص تعیین مجازات شروع به جرم اعتقاد داشتند. برای   خاصّ مندرج در قوانین جزایی در
دادگاه عمومی جزایی پیشوا در خصوص شروع به اسیدپاشی به استناد مادّه    101نمونه، شعبۀ  

 3واحدۀ مربوط به مجازات پاشیدن اسید، مرتکب را به یک سال حبس تعزیری محکوم نمود. 
واحده، به اختالف رویّۀ قضایی در خصوص    قانون تشدید مجازات اسیدپاشی با نسخ این مادّه

 تعزیری   حبس   مجازات   کاهش   قانون   15  مادّۀ  موجب  مجازات شروع به این جرم پایان داد. به
همین  تحت   مشخّص   جرم  به   شروع  برای   آنها  در  که  خاص   قانونی   مصادیق  نیز  1399  مصوّب

راتی  بینی مقرّیز با پیش ن  4و    3  . قانونگذار در موادّگردیدند  نسخ  شده  تعیین  مجازات  عنوان 
تر نسبت  سختگیرانه  یت نهادهای ارفاقی، رویکرددر جهت افزایش کیفر معاونت و ممنوعّی

دادنامۀ شمارۀ    .1 به  بیشتر ر.ک  اطاّلعات  مو 9209970251800025برای  عمومی    104، شعبۀ  1392/ 6/1رّخ  ،  دادگاه 
جزایی شهرری.

 ادارۀ کلّ امور حقوقی قّوۀ قضائیّه.  5/1392/ 26، مورّخ 7/92/964نظریّۀ شمارۀ  . 2
 دادگاه عمومی جزایی پیشوا.  101، شعبۀ 1392/ 22/7، مورّخ 600598برای اطّالعات بیشتر ر.ک به دادنامۀ شمارۀ  .3
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قانون   معاون جرم  اتّ   پیشینبه  یا  مباشر  است. مجازات تعزیری ممکن است علیه  خاذ کرده 
 .شوداعمال شود که به تفکیک بررسی می

مجازات مباشر .  1-4-3
بینی شده تشدید مجازات مباشر در جرم اسیدپاشی  مواردی که در قانون جدید پیش یکی از 

قانون، هرگاه کسی مرتکب جرم اسید پاشی شود و به موجب قانون، حکم    2  ۀاست. طبق مادّ
نشود، عالوه بر    ء ت مانند فقدان یا گذشت شاکی قصاص اجرا آن قصاص نباشد یا به هر علّ 
المصالحه، در موارد جنایت بر نفس و یا جنایت منجر به تغییر  پرداخت دیه یا ارش یا وجه

یک و در سایر موارد بر حسب میزان    ۀمی صورت بزهدیده، حبس تعزیری درج یشکل دا
د  ن ده شواهد موجود نشان می  1بینی گردیده است. دو تا چهار پیش   ۀهای درج آن، حبس   ۀدی

صورت افراد بپاشند تا بزهدیده، ظاهر و زیبایی  کنند اسید را روی  که اغلب مرتکبان سعی می
از دست بدهد (. یکی دیگر از نکات قابل  17:  1391  ، اح ماکرانی)فلّ  خود را برای همیشه 

می صورت از سایر اعضای بدن است. با  ئه، تفکیک مجازات تغییر شکل داه در این مادّتوجّ 
اهمّتوجّ  به  حسّّیه  و  اعضااسیّ ت  سایر  به  نسبت  صورت  برای ،  ء ت  تعزیری  مجازات  میزان 

جنایتی که منجر به تغییر شکل دائمی آن شود همانند مجازات جنایت بر نفس در نظر گرفته  
یک )بیش از بیست و    ۀ مجازات حبس تعزیری درج  2  ۀ)الف( مادّ  شده است. به موجب بند

 بینی شده است. پنج سال( برای مرتکب پیش 

مجازات معاون .  2-4-3
های قانون جدید است. امکان اونت در اسیدپاشی یکی دیگر از نوآوریتشدید مجازات مع

ه  ر معاون جرم که با تهّیثّؤدسترسی آزاد و آسان به اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی و نقش م
شود از جمله دالیل تشدید  طریق موجب تسهیل ارتکاب جرم می  ۀیا ساخت اسید و یا ارائ

دارد: »هرگاه شخصی مرتکب  زات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن بیان میقانون تشدید مجا  2مادّۀ    .1
جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علّتی مانند مصالحۀ اولیای دم، قصاص اجراء نشود، 

یا وجه ارش  یا  دیه  پرداخت  بر  مربمرتکب عالوه  مقرّرات  مطابق  مورد  مجازات  المصالحه حسب  زیر  ترتیب  به  وطه، 
در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزهدیده به حبس تعزیری درجۀ یک؛   -شود: الفمی
در جنایتی که میزان    -در جنایتی که میزان دیۀ آن بیش از نصف دیۀ کامل باشد، به حبس تعزیری درجۀ دو؛ پ  -ب

سوّم  در جنایتی که میزان دیۀ آن تا یک  -باشد، به حبس تعزیری درجۀ سه؛ تسوّم تا نصف دیۀ کامل  دیۀ آن از یک
 دیۀ کامل باشد، به حبس تعزیری درجۀ چهار«. 
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این   در  معاونت  استمجازات  مادّ  .قانون  اساس  اسیدپاشی،    4  ۀبر  مجازات  تشدید  قانون 
 127  ۀمربوط به مجازات معاونت در مادّ  رات عامّ مجازات معاونت در اسیدپاشی نسبت به مقرّ
مجازات معاونت در صورتی که    ،بدین ترتیب  1قانون مجازات اسالمی افزایش یافته است. 

در شرایطی که مجازات قانونی    دو و  ۀرج مجازات مرتکب سلب حیات باشد حبس تعزیری د
سه و در صورتی که مجازات قصاص نباشد یا به    ۀقصاص عضو باشد، حبس تعزیری درج 

مرتکب  تر از مجازات تعزیرینشود، یک درجه پایین   ءتی قصاص نفس یا عضو اجراهر علّ
15  ۀوجب مادّبه م  23/2/1399قانون مجازات اسالمی در تاریخ    728  ۀمادّالبتّه  خواهد بود.  

مصادیق قانونی خاص که    به موجب آنقانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصالح شد و  
 ،نسخ گردید  مجازات تعیین شده  عنوانص تحت همین  در آنها برای معاونت در جرم مشخّ

مشمول این حکم    در حال حاضر  رسد مجازات معاونت در جرم اسیدپاشی نیزکه به نظر می
 است.

ت نهادهای ارفاقیممنوعيّ  .3-4-3
نهادهای ارفاقی،  با ایجاد ممنوعّی  قانون تشدید مجازات اسیدپاشی  3  ۀمادّ ت در بکارگیری 
ت تعویق  ه ممنوعّیالبتّ   2ت رساندن کیفر جرم اسیدپاشی برداشته است.مهم در به قطعیّ   یگام

ر  جازات اسالمی مقرّقانون م  47  ۀو تعلیق در مورد اسیدپاشی و شروع به آن در بند )ب( مادّ
لیک در  بود،  ممنوعّی  شده  ارفاقی  نهادهای  مادّمورد سایر  به موجب  نداشت.  3  ۀتی وجود 

ممنوعیّ  این  اسیدپاشی،  مجازات  تشدید  ازقانون  ارفاقی  نهادهای  تمام  به  آزادی    ت  جمله 
البّتمشروط نیز تسرّ های  ه داشت که منع مطلق برخورداری از نهاد ه باید توجّ ی یافته است. 

مرتکب در جبران خسارات بزهدیده شود. از این رو،    ه برایتواند مانع ایجاد انگیزارفاقی می
تسهیل   با هدف  مجازات  به    تمهیدتخفیف  محدود  مرتکب  از سوی  جبران  برای  ترتیباتی 

در صورتی که مجازات    -شود: الفمجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می  -4»مادّۀ    .1
قانونی مرتکب، قصاص    - درجۀ دو؛ بقانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری   در صورتی که مجازات 

در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علّتی قصاص نفس   -عضو باشد، به حبس تعزیری درجۀ سه؛ پ 
تر از مجازات تعزیری مرتکب.« یا عضو اجراء نشود، به یک درجۀ پایین

وع به آن، مقرّرات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات  در مورد جرائم موضوع این قانون و شر  -3مادّۀ    .2
شند که  قابل اعمال نیست مگر آنکه بزهدیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعالم گذشت کرده با

 تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد. در این صورت دادگاه می
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تواند مجازات تعزیری را  شرایطی شده است که بر اساس آن در صورت گذشت، دادگاه می
که در راستای اعمال رویکردی سختگیرانه، به مراتب از میزان    ،ف دهدتا یک درجه تخفی 

قانون مجازات اسالمی کاسته شده و تنها به یک درجه    37  ۀ تخفیف مجازات مندرج در مادّ
 تخفیف محدود شده است. 

 . حمايت از بزهديدگان 4
ای روانی نکتهناپذیر جسمانی و  های جبرانحمایت از بزهدیدگان این جرم به جهت آسیب

قانون جدید،  از تصویب  پیش  تا  بود.  مانده  مغفول  پیشین  قوانین کیفری  مهم است که در 
شبکه در  آنان  از  حمایت  سّنبیشترین  و  غیررسمی  اجتماعی  میهای  صورت  و  تی  گرفت 

حمایت مادّبزهدیدگان  دریافت  های  آشنایان  و  دوستان  خانواده،  از  را  خود  معنوی  و  ی 
دامن   ،کردندمی حمایت،  از  سطح  این  آنکه  برطرف   ۀحال  را  آنان  نیازهای  از  محدودی 
رات کیفری نیز در  نمود. در واقع نقش حمایتی دولت بسیار کمرنگ بود و قوانین و مقرّمی

نظر به اثربخشی بیشتر    های این پدیده از کارایی کافی برخوردار نبودند.جهت رفع آسیب
بهحمایت نسبت  غیرکیفری  پیش پاسخ  های  کیفری،  مقرّهای  و  بینی  مناسب  حمایتی  رات 

ه به جبران  راتی نظیر توجّ مقرّ  ،رتر استثّؤانبه در حمایت از بزهدیدگان اسیدپاشی مج همه
روانشناسی و خدمات مددکاری و توانبخشی که قانونگذار    ۀ ی و معنوی، مشاورخسارت مادّ

 1ن پرداخته است. داقانون جدید ب 5 ۀدر مادّ

ی و معنویجبران خسارات مادّ. 1-4
شود امکان  آنان مطرح می  یکی از مسائلی که در راستای حمایت از بزهدیدگان و احقاق حقّ

مادّجبران خسارت است.  دیه  بر  افزون  از جهت    5  ۀهای  اسیدپاشی  مجازات  تشدید  قانون 
مطالبپیش  امکان  بزهدیدگان   مثبت در جهت حمایت  یها گامگونه خسارت  این   ۀبینی  از 

قانون آیین دادرسی   14های مقّرر در ماّدۀ  در کّلّیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب عالوه بر جبران خسارت   - 5ماّدۀ   .1
باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی های درمان بزهدیده می ، ملزم به پرداخت هزینه 12/1392/ 4کیفری مصّوب  

تأمین خسارت رمان نباشد، هزینه های د کننده متمّکن از پرداخت هزینه رسیدگی  های بدنی های مربوطه از محّل صندوق 
قاضی رسیدگی  -1تبصرۀ  شود.  پرداخت می  با تشخیص  است  مکلّف  بهزیستی کشور  بزهدیده سازمان  به  گان  کننده، 

موضوع    هایدر مواردی که هزینه  - 2تبصرۀ   موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند. 
تبصرۀ ) مادّه و  تأمین خسارت1این  از صندوق  پرداخت می(،  بهزیستی  بدنی و سازمان  یا سازمان های  شود، صندوق 

 شده به مرتکب رجوع کنند.  های پرداخت توانند برای دریافت هزینهبهزیستی می
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های  تا کنون رویکرد رویّۀ قضایی در بیشتر موارد مبتنی بر عدم امکان مطالبۀ خسارت  است.
های درمان و اعمال جرّاحی بزهدیدگان اسیدپاشی به  در حالی که هزینه  1افزون بر دیه بود، 

است.  پرداختی  ارش  و  دیات  میزان کلّ  از  بیش  فوقمادّ  2مراتب  جبران    ۀ  به  اشاره  ضمن 
به    14  ۀی موضوع مادّخسارت معنوی و مادّ قانون آیین دادرسی کیفری، مرتکب را ملزم 

ن مرتکب، به منظور  نماید و در صورت عدم تمکّهای درمان بزهدیده نیز میپرداخت هزینه
هایمین خسارتأصندوق ت  های مذکور را از محلّحمایت از بزهدیدگان، پرداخت هزینه

به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه بر این صندوق و نیز سازمان   3بینی نموده است. بدنی پیش 
ه  این مادّ  ۀکه در تبصر  ،خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی  ۀبهزیستی در مورد ارائ

جبران   برای  بتوانند  مذکور  نهادهای  که  شده  فراهم  امکان  این  است،  شده  اشاره  آن  به 
برقراری تمهیداتی    ،های خود به مرتکب اسیدپاشی از باب تسبیب مراجعه کنند. در واقعهزینه

های قانون تشدید مجازات اسیدپاشی محسوب  های درمان از نوآوریمین هزینهأبه منظور ت
پیش می بر  عالوه  هزین شود.  پرداخت  از  هبینی  ناشی  معنوی  خسارت  جبران  مذکور،  های 

بازگشت بزهدیدگان را    ۀتواند تا حدودی زمین ت شغلی یا تحصیلی میّیدار شدن موقع خدشه
رات موجود، از  از میان مقرّ  ،ت مدنیقانون مسئولّی  بر  عالوه  4به حیات اجتماعی فراهم نماید.

زمینه، در هیچ یک از جراحات یا  های درمانی با توجّه به نظر مخالف دیوان عالی کشور در این  بابت پوشش هزینه  .1
های درمانی و خسارت داد. فقط ارش جنایت و نقص عضو قابل وصول است.  توان حکم به جبران هزینهصدمات نمی

می اعالم  عضو  نقص  ارش  قالب  در  نیز  زیبایی  قضایی  ارش  رویّۀ  مطالعات  و  استخراج  پژوهشکدۀ  )جعفری،  شود 
(. 51: 1396پژوهشگاه قّوۀ قضائیّه، 

قانون مجازات اسالمی مصّوب  در پیش  .2 بینی شده بود ولی  های افزون بر دیه پیش، جبران خسارت92نویس الیحۀ 
 شورای نگهبان به جهت مغایرت مطالبۀ خسارت افزون بر دیه با شرع، آن را رد کرد.

تامین خسارت  .3 مادّۀ  صندوق  به موجب  بدنی  اجباری    21های  بیمۀ  اثر  قانون  ثالث در  به شخص  خسارات واردشده 
دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس  ، به منظور حمایت از زیان1395/ 20/2حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصّوب  

علیه مرد نیست  های بدنی برای معادل تفاوت دیه در فرضی که مجنیٌشده است. پرداخت از محلّ صندوق تأمین خسارت
 بینی شده است. قانون مجازات اسالمی نیز پیش  551دّۀ در تبصرۀ ما

قانون مجازات اسالمی    435المال است که در مادّۀ یکی دیگر از مصادیق حمایت از بزهدیدگان پرداخت دیه از بیت. 4
ت.  بینی شده اسدر کلّیّۀ جنایات عمدی در صورتی که دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و اموال وی کافی نباشد پیش

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد »طرح تشدید مجازات اسیدپاشی    2البتّه شایان ذکر است که در تبصرۀ مادّۀ  
بینی شده بود که با توجّه به ایرادات شورای نگهبان  المال پیشو حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن« پرداخت دیه از بیت

جهت تأمین نظر شورای نگهبان اقدام به    1398مهر ماه    21یت در جلسۀ مورّخ  در دو مرتبه به این تبصره، مجلس در نها
حذف آن نمود )برای اطاّلعات بیشتر ر.ک به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی )دورۀ دهم، اجالسیّۀ چهارم،  

 ((. 374جلسۀ )
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می را  اسیدپاشی  بزهدیدگان  از  حمایت  قانونی  تدابیر  مادّبارزترین  آیین    14  ۀتوان  قانون 
های معنوی نسبت به خسارات ناشی از  و زیان  ضرر  ۀ امکان مطالب دادرسی کیفری دانست که  
است فراهم کرده  را  را    1. جرم  معنوی  خسارت  مطالبۀ  امکان  مذکور،  مادّۀ  اینکه  وجود  با 

نمیپیش  قرار  توجّه  مورد  آرای قضایی  در صدور  در عمل  است،  این    2گرفت. بینی کرده 
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی بار دیگر بر جبران    5موضوع سبب شد که قانونگذار در مادّۀ  

 تأکید کند. 14های موضوع مادّۀ خسارت

خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ةارائ. 2-4
های گسترده و پیامدهای سوء این جرم، بزهدیدگان آن بیش از سایر جرایمه به آسیببا توجّ 

ویژ تدابیر  نیازمند  اشخاص  رو  .هستندحمایتگرانه    ۀعلیه  این  جبران خسارت،    ،از  کنار  در 
پزشکی و روانپزشکی به منظور    ۀهای ویژحمایت مستمر جسمانی و روانی از طریق مراقبت

راهکارهای حمایتی بیشتر،    ۀدر راستای ارائ   بهبود فرآیند توانمندسازی آنان ضروری است.
ارائ5  ۀمادّ  1  ۀبه موجب تبصر توجّ   ۀ،  توانبخشی مورد  ه  خدمات روانشناختی، مددکاری و 
رود در اصالحات بعدی قانون، اقدامات بازپروری و روانشناختی  انتظار می  ؛واقع شده است

اند در نظر ل آسیب شدهبزهدیده نیز که از گذر وقوع جرم متحمّ  ۀبرای تمام اعضای خانواد
ۀ دار ارائار سازمان بهزیستی کشور که به موجب این قانون عهدههمچنین، در کن   د.نگرفته شو

نقش   نباید  است،  شده  بزهدیدگان  به  توانبخشی  و  مددکاری  روانشناختی،  خدمات 
از    3های غیردولتی حمایتی سیس نهادها و سازمانأت های مردم نهاد را نادیده انگاشت.سازمان

بینی شده بود امّا در قانون  پیش  1291قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب    9های معنوی در مادّۀ  جبران ضرر و زیان.  1
 دوباره به رسمیّت شناخته شد.  1392قانون آ.د.ک مصّوب   14حذف شد و به موجب مادّۀ  1378آ.د.ک مصّوب 

قانون مسئولیّت مدنی پذیرفته شده است، امّا ادارۀ حقوقی قّوۀ    5و    4،  3ورود خسارت معنوی و حکم به آن در موادّ  .  2
کند )متین راسخ، مستشار دادگاه کیفری یک استان تهران، پژوهشکدۀ استخراج و  خودداری می  قضائیّه از پذیرش آن

(. 64:  1396مطالعات رویّۀ قضایی پژوهشگاه قّوۀ قضائیّه، 
منظور    .3 به  است  غیردولتی  نهادی  که  »احقا«  اختصاری  نام  با  اسیدپاشی«  قربانیان  از  »انجمن حمایت  در حال حاضر 

  1395گان با حضور جمعی از هنرمندان، جرّاحان پالستیک، بزهدیدگان و فعّاالن اجتماعی در مهرماه حمایت از بزهدید
ثبت شد و از آن زمان فعّالیّت خود را آغاز کرد. اقدامات انجمن عبارتند از: شناسایی   1396تأسیس شد و در فروردین ماه  

های بزهدیدگان  شناختی و توانبخشی، حمایت از خانواده بزهدیدگان اسیدپاشی و جذب آنها، ارائۀ خدمات درمانی، روان
و کمک به تداوم رابطۀ بزهدیدگان با خانواده، توانمندسازی، کارآفرینی و حمایت قانونی و حقوقی از آنان با هدف  

 بازگرداندن آنها به جامعه، و پیگیری جهت محدود نمودن خرید و فروش اسید. 
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مهم در حمایت از بزهدیدگان اسیدپاشی داشته    ی تواند سهمی است که میجمله تدابیر خاصّ 
اصلی، )رایجیان  شمار29:  1392  باشد  پاورقی  ارائر  د.  (2  ۀ،  درمانی  ۀکنار  و   خدمات 

انکارناپذیر   ضرورتیروانشناختی، حمایت حقوقی از بزهدیدگان در طول فرآیند رسیدگی  
وه بر متّهم، برای  . الزم است تدابیر حمایتی همچون امکان تعیین وکیل تسخیری عال است

شود. فراهم  نیز  زمینه  1بزهدیده  باید  بزهدیدگان،  از  حمایت  کنار  برخورداری  در  های 
ن این  امرتکب   بزهکاران اسیدپاشی از خدمات روانشناختی را نیز فراهم نمود، چراکه معموالً

خطرناک   حالت  دارای  ظرفّی  هستندجرایم  مناسب،  درمان  عدم  صورت  در  ارتکاب  و  ت 
 جرم در آنها وجود دارد. دمجدّ

تسريع روند رسيدگی. 3-4
بزهدیده سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و صدور حکم و    براییکی از تدابیر حمایتگرانه  

ر باشد. ثّؤتواند در افزایش بازدارندگی از ارتکاب جرم نیز مه این امر میاجرای آن است. البّت
ق معیارهای دادگری  تر در تحّقمهم ینقش کیفرْسرعت عمل در تحقیق و رسیدگی و اجرای 

مصلحت نظر  از  هم  منفعتجنایی  جهت  از  هم  و  جامعه  ایفاهای  بزهدیده  کند  می  ء های 
ت جسمی  ه به اینکه بزهدیده بر اثر ارتکاب جرم از وضعیّ با توجّ  (.18:  1392  )رایجیان اصلی،

دادرسی در این   ۀضایی و اطالو روحی مساعدی برخوردار نیست، روند رسیدگی طوالنی ق 
شود. تسریع ناپذیری میگونه موارد موجب اختالل در فرآیند درمان و ایراد خسارات جبران

تواند تا حدودی وی را در احقاق  گونه دعاوی می  دادرسی و رسیدگی خارج از نوبت به این 
احساسات عمومی بر اثر ارتکاب  دار شدن  ه به جریحهضمن اینکه با توجّ   ، حق حمایت کند

بینی رسیدگی  قانون با پیش   6  ۀحکم مادّ  2د.یاباین جرم، رسیدگی خارج از نوبت ضرورت می
خارج از نوبت به دعاوی اسیدپاشی گامی در جهت حمایت از بزهدیده و تسریع کیفررسانی  

ورد میزان خسارات  های اسیدپاشی معموالً اظهار نظر در مدر پرونده  مرتکب برداشته است.
انجامد و از  ها به طول میو صدمات واردشده بر جسم بزهدیده توسّط پزشکی قانونی مدّت

قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا   190مادّۀ    2تبصرۀ  در حال حاضر به موجب  .  1
بینی شده است. حبس ابد است، امکان تعیین وکیل تسخیری صرفاً برای متّهم پیش

شوند، برای  دار شدن احساسات عمومی میدر قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص جرایمی که موجب جریحه.  2
موادّ   به موجب  تجدیدنظر و دیوان عالی کشور  نوبت در مراحل  از  ، شرایط و ضوابطی  466و    449رسیدگی خارج 

اند. بینی شده پیش
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ها ادامه داشته باشد که این روند فرسایشی  طرفی فرآیند رسیدگی قضایی نیز ممکن است سال
آمیز  رسیدگی ضمن اینکه موجب کاهش حسّاسّیت افکار عمومی نسبت بدین جرم خشونت

 1آورد. شود، موجبات تحریک مرتکبان و بزهکاران بالقوّه را نیز فراهم میمی

 خاذ تدابير پيشگيرانهضرورت اتّ .5
بینی شده تشدید مجازات مباشرت و معاونت در جرم و  از جمله تمهیداتی که در قانون پیش 

نوع پیشگیری   نهادهای ارفاقی به منظور پیشگیری کیفری است. این  بکارگیری  تنیز ممنوعیّ 
اسیدپاشی محسوب می با جرم  مقابله  تدابیر  نخستین  برای شود. شدّ از  به کیفر  بخشیدن  ت 

پدید این  از  نمی  ضدّ  ۀپیشگیری  نظر  به  کافی  اصلی  اجتماعی  عوامل  از  یکی  بلکه  رسد، 
ما این  بودن  ارزان  و  دسترس  در  اسیدپاشی  موضوع   یعارتکاب جرم  این  است.  خطرناک 

اتّّیاهمّ میت  دوچندان  را  وضعی  پیشگیری  ویژه  به  پیشگیرانه  تدابیر  نوع خاذ  این  نماید. 
در اوردن   ّیت پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدف از آنها جلوگیری از به فعل

مشابه در  ی است که یک سلسله جرایم  مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوال خاصّ  ۀاندیش
)نجفی    دن و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یاب  اندآن شرایط به وقوع پیوسته

راتی به منظور محدود نمودن خرید و فروش  ضرورت تصویب مقرّ.  (580:  1383  ،ابرندآبادی
رقیق یا ضابطهاسید  و  را مینشده  آن  به  نمودن دسترسی  مهممند  از  راهکارهای  توان  ترین 

دانستپ وضعی  راستا.  یشگیری  این  مجازات   ،در  تشدید  طرح  به  الحاق  برای  پیشنهاد  دو 
جلس  در  ماه    19خ  مورّ  ۀاسیدپاشی  گردید  1398خرداد  ارائه  تصویب  امّ  ،مجلس  مورد  ا 

تواند منجر  با توجّه به بسترهای وقوع جرم، صرف تشدید کیفر نمی  2. قانونگذار قرار نگرفت

هم   1390حکم صادر شد و تا سال   1387رخ داد، امّا در سال  1383برای نمونه در پروندۀ آمنه بهرامی، جرم در سال . 1
شی ادامه داشته است )رایجیان اصلی، پژوهشکدۀ استخراج و مطالعات رویّۀ  که از قصاص گذشت شده به صورت فرسای

، شعبۀ  1387/ 9/9، مورّخ  118(. )برای اطّالعات بیشتر ر.ک به دادنامۀ شمارۀ  62:  1393قضایی پژوهشگاه قّوۀ قضائیّه،  
دادگاه کیفری استان تهران(. 71

ای مشتمل بر  نامهد و فروش اسید و سایر ترکیبات شیمیایی آیینمند نمودن خری: »به منظور ضابطه1پیشنهاد الحاقی  .  2
االجراء  فهرست موارد ضروری مصرف موادّ شیمیایی و نحوۀ عرضه و فروش این مواد، ظرف مدّت شش ماه از الزم

هاد  های کشور، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جشدن این قانون با همکاری وزارتخانه
: »کلّیّۀ کارخانجات و مراکز عمدۀ صنعتی  2کشاورزی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید«. پیشنهاد الحاقی 

پردازند موظّفند این ترکیبات را صرفاً به ذینفعان  و بهداشتی که به عرضه و فروش اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می
بهداشتی ارائه دهند و ضمن دریافت مدارک هویّتی، اقدام به ثبت شمارۀ  واقعی به منظور مصارف مورد نیاز صنعتی و  
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تواند موجب  ای از تدابیر تنبیهی و پیشگیرانه میظر گرفتن مجموعهبه کاهش جرم شود. در ن
قانونگذاری، ضابطان   فرایند  بودن  و طوالنی  موانع  به  توجّه  با  و کاهش جرم شود.  کنترل 

های  هایی در زمینۀ نظارت بر کارخانهتوانند نسبت به تهّیه و ابالغ دستورالعملدادگستری می
ثیر عوامل اجتماعی بر أعالوه بر آن، تخّصات خریداران اقدام کنند.  تولید اسید و یا ثبت مش 

 بازدارندگی از ارتکاب جرم نیز انکارناپذیر است.

پيشگيری وضعی . 1-5
از طریق کاهش فرصت پیشگیرانه  پیشگیری وضعی  های ارتکاب جرم بیش از سایر تدابیر 

ز برای  فروش اسید و دریافت مجوّ تواند اثربخش باشد و از این میان نظارت بر خرید و  می
ه به اینکه اسید و سایر شود. با توجّ ترین راهکار پیشگیری محسوب میمعامالت مربوط مهم

ترکیبات شیمیایی، در امور مختلف از جمله صنعتی، بهداشتی، کشاورزی مورد استفاده قرار  
این نمی  ،گیرندمی فروش  و  کلّ   توان خرید  به طور  را  مواد  ولی  جرم  یگونه  نمود  انگاری 
توان تا حدودی با تعیین ضوابطی برای خرید و فروش آن سعی در پیشگیری از وقوع این  می

که به    ای کارخانجات و مراکز عمده   ۀ یّ اینکه کلّ   از جمله   ،جرم و کنترل موارد مصرف آن نمود
ف گردند ضمن دریافت  پردازند موّظعرضه و فروش اسید و سایر ترکیبات شیمیایی با غلظت باال می 

احراز    صات اشخاص متقاضی نمایند. سریال محصوالت و مشخّ   ۀ تی، اقدام به ثبت شمار مدارک هویّ 
تواند موجب بازدارندگیمربوط تا حدودی می  معامالت مدارک شناسایی خریداران و ثبت  

ه قانونگذار واقع  که الزم است در اصالحات بعدی قانون مورد توجّ  ،مرتکبان این جرم شود
مقرّ  ،شود وجود  محدودیّچراکه  ایجاد  منظور  به  مسراتی  اسید  به  دسترسی  در  به  لهئ ت  ای 

بیشترین میزان    تر از تشدید مجازات است.مراتب مهم آمارهای موجود در کشورهایی که 
مستقیم بین اسیدپاشی و سهولت خرید   ۀد که رابط ن دهاند نشان میرا داشتهارتکاب اسیدپاشی  

یا  مقاصد صنعتی  برای  به طور گسترده  اسید  مناطقی که  اسیدپاشی در  اسید وجود دارد و 
که آمار باالیی    ط کشورهاییوضع قوانین خاص توسّ   .دهدرخ میرود بیشتر  تجاری بکار می

سریال محصوالت و مشخّصات مراکز و اشخاص متقاضی نمایند. اشخاص حقوقی مذکور در صورت تخلّف از این مادّه  
ک به مشروح  شوند« )برای اطّالعات بیشتر ر.محکوم می 2/1392/ 1قانون مجازات اسالمی مصّوب  20به مجازات مادّۀ  

 ((.329مذاکرات مجلس شورای اسالمی )دورۀ دهم، اجالسیّۀ چهارم، جلسۀ )



1400تابستان |  35شماره | سال نهم | پژوهش حقوق کیفری  | 32

نشا  در اتّّینگر اهمّجرم اسید پاشی دارند  پیشگیرانه استت  اقداماتی که شامل    1، خاذ تدابیر 
مجوّ اخذ  هملزوم  برای  ممنوعّیمعامله  ۀز  اسید،  مناطق  گران  در  خالص  اسید  از  استفاده  ت 

از منظر   د.ن خاص، ایجاد سیستم نظارت بر فروش اسید و ثبت تمام معامالت مربوط به آن باش 
استفاده از اسید ضروری است. این تدابیر   ۀدر مورد نحوراتی پیشگیری وضعی، تصویب مقرّ

خاذ  ز برای تولید، توزیع، وارد کردن و سایر موارد استفاده از اسید، اتّشامل لزوم دریافت مجوّ
ط کارکنان، درج  ها به منظور کاهش فرصت سرقت اسید توسّتی در درون کارخانهتدابیر امنّی

روی جعبه بر  اسید  برچسب  نشانهای حامل  باشد  ۀدهندکه  آن  و  آگاهی  ،محتوای  بخشی 

برای نمونه در بنگالدش، وضع مقرّراتی به منظور کنترل خرید، فروش، عرضه و نگهداری اسید، منجر به کاهش    .1
قانونی هست مجّوز  دارای  که  اشخاصی  تنها  و  است  این کشور شده  در  اسیدپاشی  را  ند میچشمگیر جرم  اسید  توانند 

سازند، به  خریداری کنند. البتّه شایان ذکر است اگرچه این مقرّرات دسترسی به اسید را برای مرتکبان جرم دشوارتر می
 Kalantry, Sitalتوانند اقدام به خرید اسید کنند )اند و هنوز بسیاری از اشخاص فاقد مجّوز میطور کامل اجراء نشده 

& Jocelyn Getgen, 2011: 12مند  (. در واقع، بنگالدش با وضع قانون کنترل اسید، نخستین گام را برای ضابطه
انگاری خرید و فروش غیرقانونی  نمودن استفاده، خرید، فروش، نگهداری، حمل و نقل، واردات و صادرات اسید و جرم

  2002یزان ارتکاب جرم اسیدپاشی از سال  آن برداشت و با افزایش آگاهی عمومی نسبت به مجازات آن، باعث کاهش م
به کاهش ساالنه   درصدی اسیدپاشی در این    20تا    15شد و وضع مقرّراتی برای کنترل دسترسی آسان به اسید منجر 

( است  سال  Kalantry, Sital & Jocelyn Getgen, 2011: 2کشور شده  در  نیز  پاکستان  به    2011(.  اقدام 
پاشی و کنترل فروش اسید« نموده است که برای مرتکب اسیدپاشی، حبس ابد و نیز  تصویب »قانون پیشگیری از اسید

جزای نقدی در نظرگرفته است؛ همچنین، به موجب آن برای فروشندگان غیرمجاز اسید در صورت ارتکاب جرم برای  
دو سال حبس   بار نخست، یک سال حبس یا جزای نقدی صد هزار روپیه و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار جرم،

بینی شده است. در انگلستان نیز به موجب »قانون موادّ سمّی«یا جزای نقدی دویست هزار روپیه و یا هر دو مجازات پیش
به موجب »مقرّرات کنترل موادّ سمّی و منفجره« مصّوب    1972مصّوب   اصالح شده است به منظور کنترل    2015که 

مند و موادّ قابل گزارش تفکیک ایجاد کرده  اند. قانون جدید بین موادّ ضابطهه فروش این مواد تدابیری تازه اتّخاذ شد
مند شامل ترکیبات شیمیایی با غلظت باالست که فروش آنها به عموم مردم محدود شده است و اگر  است. موادّ ضابطه

آنها، ضمن ارائۀ کارت شناسایی، درخواست  کسی بخواهد اقدام به خرید این مواد نماید باید برای دریافت و استفاده از  
کنندۀ این ترکیبات نیز باید جزئیّات مربوط به معاملۀ مذکور را در مجّوز مربوط ثبت کند. همچنین،  مجّوز نماید و تهیّه

  بینی شده برای دریافت، تهیّه، داشتن و وارد کردن این گونه مواد بدون مجّوز تا دو سال حبس و یا جزای نقدی پیش
ها نیز باید بر روی این مواد عبارتی مبنی بر اینکه دریافت و استفادۀ عمومی از آنها محدود شده درج  است. داروخانه

کنند. دستۀ دوّم موادی هستند که بدون مجّوز قابل خریداری هستند، امّا فروشندگان باید هرگونه معاملۀ مشکوک، تلف  
دم گزارش این موارد، حداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی در نظر  عمده و سرقت آنها را گزارش دهند و برای ع

توانند منجر به آسیب شوند و از  گرفته شده است. هدف قانون مذکور نظارت بیشتر بر ترکیبات شیمیایی است که می
 House of Commons Libraryاین رو ادامۀ فعّالیّت مراکز و اشخاص برای مقاصد قانونی نیاز به مجّوز دارد )

(Briefing Paper by Sally lipscombe, Georgina Hutton), 2017: 4-5 .) 
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های مرتبط با سوءاستفاده از اسید و نیز ه و مجازاتاعالم هشدار نسبت به خطرناکی این مادّ
 .هستندیافته اسید جهت مصارف خانگی  های غلظتت برای گونهایجاد ممنوعّی

پيشگيری اجتماعی. 2-5
ثیر بر عوامل اجتماعی  أتواند با تدیگر از تدابیر پیشگیرانه میپیشگیری اجتماعی به عنوان یکی  

می جرم  ارتکاب  به  منجر  شودکه  بازدارندگی  سبب  واقع  .شوند  از    ،در  نوع  این  هدف 
ت افراد به طور مستقیم یا غیرمستقیم است تا از سازماندهی  ثیرگذاری بر شخصیّ أت  پیشگیریْ

  . ( 585:  1383  ، )نجفی ابرندآبادی  کارانه پرهیز کنندهای بزهت خود حول محور انگیزهالّیفعّ
ن و نیز بر فرآیندهای اجتماعی  اهای مجرمکید این نوع پیشگیری بر محیط اجتماعی و انگیزهأت

ه به  توان با توجّمی، چنانکه  بر وقوع جرم تأثیرگذار استتی است که  مدّت یا کوتاهبلندمدّ
ت صحیح کودکان و جوانان و دور نگه  ر، لزوم تربّیهای پیشگیری اجتماعی و رشدمداآموزه

ثیرگذاری بر أبا ت  و  های خانوادگی، مشکالت اجتماعی و اقتصادیداشتن آنها از درگیری
:  1395ت افراد، انجام رفتارهایی مانند اسیدپاشی را به حداقل رساند )زندی، اوجاقلو،  شخصّی

های جمعی با تولید رسانه  نیز  ی درسی ومدارس و مراکز آموزش عالی با ایجاد واحدها   .(75
مهارتبرنامه یادگیری  منظور  به  هنری  یا  فرهنگی  نقشهای  خشم  کنترل  در    ی های  مهم 

های الزم در مراکز  ت باورهای دینی از طریق آموزش. تقویّ دارندپیشگیری از جرم اسیدپاشی  
ارتکاب این جرم اثرگذار باشد. در  ه از  تواند در جهت بازداشتن مرتکبان بالقوّمذهبی نیز می

کوتاه  ،واقع در  است  ممکن  مجازات  ممدّاجرای  شودثّؤ ت  واقع  بلندمدّامّ  ، ر  در   ، تا 
چاره  تقویّ  و   سازیفرهنگ راه  جامعه  در  فکری  بسترسازی  و  پیشگیری  اح  )فلّاست  ت 
 . ( 26: 1391، ماکرانی

 نتيجه
ه قانونگذار واقع شده  نامطلوب اجتماعی از دیرباز مورد توجّ  ۀاسیدپاشی به عنوان یک پدید

مادّ امّ  ،است تصویب  وجود  با  واحدا  سال    ۀه  در  اسید  پاشیدن  مجازات  به  ،  1337مربوط 
بازنگری و اصالح آن از جهت آنکه بخشی از قانون در گذر زمان نسخ گردیده بود و کیفر  

رسید. به عالوه،  شده نیز چندان تناسبی با جرم ارتکابی نداشت ضروری به نظر میبینیپیش 
صرفاً مذکور  جرم   قانون  پردابه  کیفرگذاری  و  تدابیر   بود  ختهانگاری  هرگونه  فاقد  و 

و    برایحمایتگرانه   اسیدپاشی  قانون تشدید مجازات  رو،  این  از  بود.  این جرم  بزهدیدگان 
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حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن در جهت تشدید کیفر، به منظور تناسب بیشتر آن با جرم 
نیز حمایت مادّو  برخهای  نقش  اگرچه  بزهدیدگان تدوین شد.  از  معنوی  با ثّؤورد می و  ر 

توان اظهار داشت که با  مرتکبان در افزایش بازدارندگی کیفر انکارناپذیر است، به یقین می
بینی تدابیر غیرکیفری در جهت  ، پیش 1337رات حمایتگرانه در قانون سال  مقرّ  ه به خل توجّ 

شود.  میتر محسوب  مهم  یقانون جدید به مراتب دستاورد   جانبه از بزهدیده در حمایت همه
در با  مقرّ  قانونگذار  گرفتن  هزینهنظر  پرداخت  منظور  به  جبران  راتی  بر  عالوه  درمان  های 

خدمات روانشناختی و توانبخشی گامی مهم و اساسی در جهت رفع    ۀخسارت معنوی و ارائ
برداشته است.خل این حوزه  قانونی در  تعیین  نکته توجّ   بدین باید    های  ه داشت که صرف 

گونه    ت و یا سختگیری در اعمال نهادهای ارفاقی برای مرتکب این مدّبلند  مجازات حبس 
خاذ تدابیر پیشگیرانه به ویژه پیشگیری  کافی بازدارنده باشد، بلکه اتّ  ۀتواند به اندازجرایم نمی

اسید  ۀمند نمودن خرید و فروش، توزیع و عرضوضعی و ایجاد راهکارهایی به منظور ضابطه
در مقابله با این پدیده   ،زیاد برخوردار است. از این رو  یت یّ شیمیایی از اهمّو سایر ترکیبات  
له است و حمایت از بزهدیدگان از مسیر اعمال کیفر و  ئ کوچک از مس  یکیفرگذاری بخش

تواند اثربخش  بلکه آنچه بیشتر می  ،رسدسیستم عدالت کیفری به تنهایی کافی به نظر نمی
نخستْ اتّ   باشد  و سپس  آن  وقوع  از  گونهپیشگیری  تدابیر حمایتی  خاذ  مختلف  برای های 

دار امور آموزشی و فرهنگی نیز با  نهادهای عهده  ،در این راستا  بزهدیدگان این جرم است.
های اخالقی و تغییر نگرش  ها و راهکارهای هدفمند مبتنی بر حفظ و ارتقای آموزهبرنامه  ۀارائ

گونه    مجازات و تبعات ارتکاب این   ۀسازی آنان دربارفع خشونت و آگاهافراد به منظور ر
های اسیدپاشی  ثیرگذار باشند. در بیشتر پرونده أتوانند در پیشگیری از وقوع آن تجرایم می

قانون    669  ۀزند که به موجب مادّبا تهدید قبلی دست به ارتکاب جرم می  مرتکب معموالً
انگاری  های بازدارنده( صرف هرگونه تهدیدی جرممجازات  )تعزیرات و  مجازات اسالمی 
قبل از ارتکاب    الع از وقوع تهدید که معموالًنیروی انتظامی در صورت اطّ   ۀشده است. مداخل

تواند مانع وقوع این جرم  ای است که میدهد از دیگر تدابیر پیشگیرانهجرم اسیدپاشی رخ می
ها، متّهم پس از ارتکاب جرم اقدام به فرار یا اری از پرونده با توجّه به اینکه در بسیگردد.  

یا خانوادۀ وی  مخفی شدن می افتادن جان شاکی  به خطر  یا آزاد بودن وی موجب  کند و 
قانون آیین   238و    237شود، ضرورت صدور قرار بازداشت موقّت مّتهم مستند به موادّ  می
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نهاد های غیردولتی مردمها و سازماننقش انجمن همچنین نباید    1دادرسی کیفری وجود دارد. 
کاهش اثرات    وخدمات توانبخشی و روانشناختی به بزهدیدگان    ۀرا در کنار دولت برای ارائ

ۀوی نادیده گرفت. در کنار ارائ  ۀبار ناشی از این جرم و حمایت از بزهدیده و خانوادزیان
خدمات درمانی، روانشناختی و توانبخشی، حمایت حقوقی و قضایی از بزهدیدگان در طول  

است؛   انکارناپذیر  موضوعی  تعیین  فرآیند رسیدگی  متّهم، سازکار حمایتی  برای  قانون  در 
بینی شده است، امّا این امکان برای بزهدیده در نظر گرفته نشده است.  وکیل تسخیری پیش 

های اسیدپاشی و نیز مشاوران  پروندهرسیدگی به  در    تر از قضات با سابقهتوان  میهمچنین،  
ص الزم در شعب رسیدگی دادگاه استفاده نمود.  آموزشی و تخصّ  ۀحقوقی با گذراندن دور

ریزی قبلی دست  مرتکبان اسیدپاشی از آن جهت که با سبق تصمیم و برنامه  ،از سوی دیگر
های  ریشه در ناکامی  الًکه معمو  هستندای حالت خطرناک  زنند داربه ارتکاب این جرم می

روان مراکز  در  آنان  نگهداری  رو،  این  از  دارد.  اجتماعی  یا  و  ارائ شخصی  و  ۀدرمانی 
میمشاوره همچنین،  است.  امری ضروری  نیز  آنان  به  روانشناسی  ظرفیتهای  از  های  توان 

 ۀتواند به موجب مادّدادگاه می  اده نمود؛قانونی موجود برای اصالح مرتکبان اسیدپاشی استف 
قانون مجازات اسالمی به عنوان مجازات تکمیلی، محکوم را ملزم به یادگیری حرفه و یا   23

 های اخالقی و یا انجام خدماتی به نفع بزهدیده نماید. رفع خشونت و آموزه ۀمهارتی در زمین
خاذ تدابیر پیشگیرانه همواره  یابد که اتّ میق  ر در جامعه وقتی تحقّ ثّؤسیاست جنایی م  ،در واقع
درج اهمّ  ۀ در  وّینخست  فرهنگی  بسترسازی  باشد.  تبعات  آگاه  ت  به  نسبت  جامعه  سازی 

ارتکاب این جرم در کنار نظارت بر خرید و فروش اسید ضرورتی انکارناپذیر است. قانون 
از آن گرچه ناشی  بزهدیدگان  از  اسیدپاشی و حمایت  پیش   تشدید مجازات  بینی  از حیث 

های جسمانی  ت اعمال نهادهای ارفاقی و نیز حمایتراتی مبنی بر افزایش کیفر، ممنوعیّ مقرّ
توانسته کاستی تا حدودی  بزهدیدگان  از  پدیدو روانی  این  قانونی موجود در مورد   ۀ های 

پیشگیری و کنترل دسترسی    ۀ رات در حوزقوانین و مقرّ  مجرمانه را مرتفع سازد، همچنان خل

، مرتکب پس از ارتکاب جرم  91طی مصاحبۀ شفاهی با بزهدیدگان برای نمونه در پروندۀ محسن مرتضوی در سال  .  1
به صدور قرار وثیقه در مورد  بازپرس تنها    97در حال خروج از مرز دستگیر شده بود و یا در پروندۀ الهام سلطانی در سال  

رسید. شایان ذکر متّهم اکتفا نمود، در حالی که به منظور پیشگیری از فرار متّهم صدور قرار بازداشت ضروری به نظر می
، هرگاه قرائن و امارات موجود داللت بر توجّه اتّهام  78قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب    35است که به موجب مادّۀ 

  237نمود در مورد جرم اسیدپاشی صدور قرار بازداشت موّقت جنبۀ الزامی داشت، امّا در حال حاضر مادّۀ  به متّهم می
 صدور قرار بازداشت موّقت را جایز دانسته است.  92قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب  
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شیمیاییْ ترکیبات  سایر  و  اسید  تحقّ   به  منظور  به  قانون  در  بازنگری  ابعاد  ضرورت  تمام  ق 
 نماید.سیاست جنایی در برخورد با این جرم را ایجاب می
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، چاپ اوّل، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات  بررسی آرای قضایی با موضوع »اسیدپاشی«

قوّۀ قضائیّه.
، «المال در قانون مجازات اسالمینقد و تحلیل فقهی پرداخت دیه از بیت »   (.1385. )حیدری، عباسعلی

شمارۀ الهیات دانشگاه آزاد اسالمی مشهد،    ۀ ، دانشکدنتخصصی فقه و تاریخ تمدّ   ۀفصلنام
9. 

خبری   -بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون مجازات اسالمی، پایگاه تحلیلی  .خوارزمی، حنانه
در:  )مهرخانه(،  زنان  و  (  last visited on 1391/2/20)   خانواده 

[mehrkhaneh.com/fa/new/2901.] 
دادگاه کیفری استان تهران. 71شعبۀ ، 9/9/1387، مورخ 118دادنامۀ شمارۀ 

http://orcid.org/0000-0002-8908-5949
http://orcid.org/0000-0003-1083-9291
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-7105-1644
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 دیوان عالی کشور. 33، شعبۀ 30/10/1387، مورّخ 33863دادنامۀ شمارۀ 
 پیشوا. جزایی عمومی دادگاه  101 ، شعبۀ7/1392/ 22، مورّخ 600598دادنامۀ شمارۀ 
شهرری.  جزایی عمومی  دادگاه   104، شعبۀ  1/1392/ 6، مورّخ  9209970251800025دادنامۀ شمارۀ  

محمّ قانونویژگی»   (.1385بهار  )  دراسخ،  عرضی  و  ذاتی  پژوهش  ۀنشری،  «های  و  سال  مجلس   ،
 . 51 ۀ سیزدهم، شمار
به پروند  ۀ شناسانتحلیل بزهدیده »   (.1392پاییز  . )رایجیان اصلی، مهرداد نگاهی  با  آمنه    ۀ اسیدپاشی 

 .چهارم ۀ م، شمار، سال دوّپژوهش حقوق کیفری ۀ فصلنام، «بهرامی نوا
بزه اسیدپاشی و سیاست کیفری ایران    ۀمطالع»   (.1395تابستان  . )درضا، اوجاقلو، صالحزندی، محمّ

مصوّ اسالمی  مجازات  قانون  به  نگاهی  )با  آن  از  پیشگیری  راهکارهای  و  آن  قبال  ب  در 
 .86 ۀ ، شمارقضاوت ۀفصلنام، «(1392
محمّ علیصادقی،  صادقی،  )د،  توسّ»   (.1391زمستان  .  دیه  پرداخت  حقوقی  فقهی  ط  بررسی 

 . 65 ۀ ویکم، شمار، سال بیست راهبرد ۀفصلنام، «المالبیت 
محمّ زهرا،  گراوند،  غالمرضاعباسی  )دنسل،  اسیدپاشی»   (.1395بهار  .  از  پیشگیری  ،  «راهکارهای 

 . 1، شماره ، سال هجدهمهای دانش انتظامیپژوهش  ۀفصلنام
بررسی تطبیقی مجازات جرم اسیدپاشی در ایران و کشورهای جنوب  »   (.1397. )دجوادفاطمی، محمّ

 . 2ۀ ، شمار26 ۀ ، دوراحی ایرانجرّ ۀنشری،  «های پیشنهادی برای پیشگیری از آنآسیا و راه 
، «بررسی علل بروز اسیدپاشی از منظر قانون و جامعه»  (.1391اردیبهشت  . ) فالح ماکرانی، اویس

:در گستر،  حق  حقوقی مقاالت نشر تخصصی پایگاه ، مقاالت حقوقی حق گستر
 http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2185540، last visited 

on (04/10/1398)
ۀ نام، پایانایران  کیفری  عدالت   نظام   در  اسیدپاشی  دیدگانبزه   از حمایت  (.1392. )محمودی، افسانه

 . ست مدرّشناسی، دانشگاه تربیّ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم
، دو  «شده برای جرم اسیدپاشینقدی بر کیفر تعیین »   (.1395پاییز و زمستان  . )مظاهری، امیرمسعود

 . 2 ۀ ، شمارقضایی )حقوق کیفری( ۀ رویّ ۀفصلنام
المال  ت پرداخت دیه از بیت مسئولیّ »   (.1390بهار  . ) د، چترچی، نوشیندمحمّبجنوردی، سیّموسوی  

قاعد مبنای  توجّ  ۀ بر  با  بالضمان«  »الخراج  خمینیفقهی  امام  دیدگاه  به  علمی   ۀفصلنام،  «ه 
 .50 ۀ ، شمار13 ۀ ، دورپژوهشی متین

، چاپ  4)همراه با متن عربی(، جلد  تحریرالوسیله   ۀ ترجم  .  (1387).  دباقردمحمّموسوی همدانی، سیّ 
.م، تهران، انتشارات دارالعلمدوّ

http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2185540
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ت و آسایش عمومی، ، جرایم علیه امنیّ حقوق کیفری اختصاصی  .(1388).  دصادقی، حسینمیرمحمّ
. چاپ سیزدهم، تهران، میزان

،  سیزدهم، جرایم علیه اشخاص، چاپ  حقوق کیفری اختصاصی  .(1392).  دصادقی، حسینمیرمحمّ
.تهران، میزان

مجموعه مقاالت علوم جنایی  ،  «پیشگیری عادالنه از جرم»   (.1383. )حسیننجفی ابرندآبادی، علی 
 .ل، انتشارات سمت، چاپ اوّ در تجلیل از دکتر آشوری

)پاییز   فاطمه.  ثانی،  کراچیان  سعید،  توکلّی،  جرم  1399نظری  در  قصاص  مجازات  »اجرای   .)
. 103وهفتم، شمارۀ ، سال بیست فصلنامۀ مجلس و راهبرداسیدپاشی«، 

عربی ب. 
 . قم، انتشارات دارالکتب العلمیه، 2، جلد تحریر الوسیله (.ه.ق 1409. )د روح اهلل)امام( خمینی، سیّ 

 .نجف اشرف، 9، جلد الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه ه.ق(. 1386. )ثانیشهید  
انتشارات حضرت   ۀسسّؤل، م، قم، چاپ اوّاالحکامجامع (.ه.ق 1419 . ) صافی گلپایگانی، لطف ا...

 . )س( معصومه
، قم، چاپ  االذهانمجمع الفایده و البرهان فی ارشاد    (.ه.ق  1411. )دمحمّق اردبیلی، احمدبن محقّ

 .نشر اسالمی ۀس سّؤل، ماوّ
ناصر الفقهیه(.  ه.ق  1416. )مکارم شیرازی،  ابی    ۀ، چاپ چهارم، قم، مدرسالقواعد  بن  االمام علی 

. )ع( طالب 
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