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الیحه تعزیرات وسیاست جنایی پیش رو وچالش ها

بهنام حبیب زاده مؤمن: پس از گذشت بیش از ۲۵ ســال از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تحت 
عنــوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده و  فراز و فرودهای آن در بوتــه اجرا، الیحه تعزیرات جدید با هدف 
جایگزین شــدن از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه برای تصویب نهایی به مجلس تقدیم شده است. با توجه 
به انتشــار پیش نویس الیحه در فضای مجازی توسط مرکز پژوهش های مجلس و درخواست از صاحب نظران 
برای اظهارنظر که در جای خود شــایان تقدیر اســت، امید می رود از نقطه نظرات اســتادان، قضات، وکال و 
پژوهشــگران حوزه اجتماعی و به ویژه حقوق کیفری و جرم شناسی در جهت رفع معایب و تقویت نقاط مثبت 
الیحه استفاده شــود. با این پیش فرض، با اندک بضاعت علمی سعی خواهم کرد در بخش های کوتاه، در چند 
محور کلیات، سیاســت ها، نوآوری ها و چالش های الیحه موصوف را بررسی کرده و به سمع و نظر عالقه مندان 

حوزه حقوق برسانم. نقطه نظرات عزیزان و دوستان می تواند به غنای بحث کمک کند.

همان طــور کــه می دانیم هر قانونــی در حوزه حقوق ۱  بخش اول: کلیات
کیفــری از یک سیاســت گذاری جنایی مشــخص بهره 
می بــرد و سیاســت جنایــی تقنینــی تدابیر و اقداماتی اســت 
کــه قانون گــذار به منظــور کنترل جــرم در جامعــه و اعمال 
کارآمدتریــن واکنش در قبال پدیده جنایی به کار می گیرد. برای 
شــناخت این سیاست جنایی باید معلوم شــود تدوین کنندگان 
و مشــارکت کنندگان در انشــای الیحــه جدیــد چــه کســانی 
بوده انــد و از کــدام نحلــه فکــری سیاســت گذاری کرده اند؟ 
بالطبع عدم شــناخت از خاســتگاه علمــی، اجتماعی و فکری 
پدیدآورنــدگان می توانــد ابهام در تحلیل قانون پیشــنهادی را 

با گــذر از ابهام اولیه می توان گفت سیاســت جنایی ۲  تقویت کند.
تقنینی موجود در الیحه حاکی از سیاست سخت گیرانه 
در قبال پدیده های مجرمانه اســت. هنر حقوق کیفری مجازات 
مجرمان واقعی و دوری گزیدن از توســعه دایره حقوق کیفری 
حتی در کوچک ترین امور زندگی شــهروندان است. با دقت در 
۴۲۲ ماده الیحه و مصادیق جرم انگاری شده، می بینیم سیاست 
حداکثری حقوق کیفری در مقابل سیاست کمینه حقوق کیفری 

برتری یافته و با هدف حمایت از نظم عمومی، گاه حریم زندگی 
شخصی شهروندان نیز در ســیطره حقوق کیفری قرار گرفته و 
به تعبیری چنان دایره حقوق کیفری گســترش یافته اســت که 
شاید همه شهروندان خواســته یا ناخواسته بزهکار و مستحق 

همواره در حقوق کیفری ماهوی و دادرسی کیفری ۳  کیفر تلقی شوند.
شــکلی، تقابل بیــن امنیت و حقــوق دولت و نظم 
عمومــی در برابر حقوق فردی و عدالــت و بی گناهی حقوقی 
(در مقابل بی گناهی واقعی) چالشــی بحث برانگیز بوده است 
 و ترکیب مناسب آن به یک سیاســت جنایی مدرن  و مشارکتی 

با دقــت در مــواد متعــدد الیحه، سیاســت جنایی ۴  منتهی می شود.
دولت مدارانــه و مبتنــی بــر تســامح صفــر، حتی 
در برخــورد با انحــراف و جرائم خــرد، بعینه دیده می شــود 
و ســخت گیری قابــل اعتنــا در تعییــن عناصر مــادی برخی 
از جرائــم، به ویــژه در جرائــم مرتبــط با حوزه حقــوق دولت 
و جرائــم علیــه امنیــت داخلــی  و خارجی و بخــش عدالت 
قضائــی دیــده می شــود کــه بــه مصادیــق آن بعدا اشــاره 

خواهم کرد.

در الیحــه جدید در مقایســه با قانون حاضر شــاهد ۵  
تشدید پاسخ های کیفری هســتیم. عالوه بر سیاست 
حبس گرایــی که در بســیاری از جرائم مشــابه بیشــتر شــده 
اســت، این تلقــی را به ذهن متبادر می کند کــه تدوین کنندگان 
شــدت مجازات ها را در کنترل جرائم مؤثر تشــخیص داده اند. 
کم رنگ شــدن مجازات هــای بدنــی از جملــه شــالق کــه در 
کیفرشناســی با تردید به آن نگریسته شــده، می تواند از نکات 
مثبت باشــد. همچنین ایجاد مجازات هــای اجتماعی در ماده 
۹ الیحه، امیدواری اســتفاده از مجازات های جایگزین حبس را 
داده که باز مالحظه می شــود با رعایت نشدن از سوی بزهکار، 
مجددا حرکت به ســوی استفاده از حبس به  عنوان تنها نسخه 

تنقیــح قوانیــن کیفــری پراکنــده و تجمیع و نســخ ۶  شفابخش کنترل جرم دیده می شود.
۶۰ قانون مســتقل در کشــور و نســخ مــواد متعدد 
جرم انگارانه در ۴۰ قانون دیگر و نوعی استانداردســازی و رفع 
ابهامات و تعیین تکلیف مــوردی آرای وحدت رویه را می توان 
از نــکات مثبــت الیحه جدید و رفع ســردرگمی قضات، وکال و 

بــا وجود تالش در رفــع ابهام و اجمــال در الیحه، ۷  دانشجویان دانست.
به تکرار شــاهد واژه های تفسیربرداری که موجبات 
دوگانگــی، چندگانگــی و تشــتت آرا خواهنــد بود، هســتیم. 
تعریــف برخی مفاهیــم در بخش اول دیده می شــود، اما تنها 

دوشنبه
۱۹ دی  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۶۷

هشــت ماده بــه آن اختصاص داده شــده و در مــواد پراکنده 
دیگــر از برخــی واژه ها همچون دشــمن در مــاده ۸۴ تعریف 
ارائه شــده اســت و برخــی واژه ها به ویــژه در حــوزه جرائم 
علیــه امنیــت داخلــی و خارجی که شــامل مــواد ۴۸ تا ۸۶ 
اســت و جرائــم علیه عدالــت قضائی می تواند باعث تفســیر 
شــخصی و قضائی بدون معیار مشــخص و ضابطــه در آینده 
شــود که رفع ابهام و تصریح روشــن منظــور قانون گذار امری 

فصل بندی مناسب و تجمیع فصل ها و اولویت دادن ۸  ضروری است.
و حمایت کیفری مؤثر از حقوق اساسی ملت در مواد 
۲۸ تا ۴۷ را می توان از نقــاط مثبت الیحه جدید یاد کرد که به 

تعارض در برخی مواد الیحه با قانون مجازات اسالمی ۹  تفصیل در بخش  جزئیات به آن اشاره خواهد شد.
مصوب ۹۲ از ایرادهای کلی این الیحه اســت که برای 
نمونه می توان بــه بحث مجازات تکمیلــی در ماده ۱۱ الیحه 
اشــاره کرد که در بخش های آینده توضیح مبسوط داده خواهد 

جرم انــگاری در برخــی زمینه هــای چالش برانگیــز و ۱۰  شد.
تشــدید مجازات برخی رفتارها به طور ویژه و افتراقی و 
چالش اصــل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در مقابل افعال 
حرام شــرعی از موارد شــایان توجه خواهد بــود. جرم انگاری 
بی حجابی، جرم انگاری نگهــداری حیوانات اهلی، جرم انگاری 
توهیــن به ســرود  و پرچــم ملــی، جرم انگاری ضبــط صدا و 
تصویربــرداری بدون رضایت، جرم انــگاری عدم رعایت موازین 
عفاف  و حجاب توســط صاحبان حرف و مشــاغل، جرم انگاری 
تعــرض به ســفارتخانه های خارجی، جرم انــگاری و مجازات 
کســانی که با قصد تعرض جنســی باعث خودکشی یا صدمه 
به تمامیت جســمانی قربانیان می شوند، جرم انگاری اشخاص 
حقوقی خصوصی که در آنها سهام یا امتیاز دولت وجود دارد، 
جرم انگاری وســیع اشــخاص و مؤسســات عمومی غیردولتی 
مانند کانون وکال و کانون کارشناســان دادگستری و جرم انگاری 
هتــک حیثیــت از طریــق ایجــاد گــروه در فضــای مجازی، 
جرم انگاری ارتشــا در بخش خصوصی و... که در آینده نزدیک 
در بخش بررســی جزئیات به لطف خداوند سعی خواهم کرد 
به تفصیل درباره آنهــا صحبت و آثار فردی و اجتماعی آنها را 

تبیین کنم.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۹- از اقوام قدیمی ساکن شمال ایران- فضای ذهنی- شیوه 
رفتار ۱۰- الغر و نحیف- خوشبوکننده شیرینی- راه شاعرانه 
۱۱- باران اندک- عنوانی برای ســرباز آموزشی- منتقل شدن 
بیماری ۱۲- برتــری- قاعده ها و اصل های پذیرفته شــده- 

کفایت کننده ۱۳- دستگاهی برای خشک کردن موی سر- پاره 
و جدا کردن- کلمه استثنا ۱۴- دانشگاهی قدیمی در آمریکا- 
از تیم های فوتبال باشــگاهی ایتالیا- چراغ روشــنی بخش

افقی:  ۱۵- تخت جابه جا کردن مجروح- فرماندهان- مذکر
 ۱- کرم انگلی لوله  گوارش- دلیر و شــجاع- میوه ای 
بــرای کاهش فشــار خــون ۲- مجموعــه گیاهان یک 
منطقه را گویند- اســلحه سامورایی ها ۳- برقرار- ظرف 
پالســتیکی برای نگهداری مایعات- نویسنده فرانسوی 
رمان انســان وحشی ۴- تخم مرغ انگلیسی- کاله مردانه 
قدیمــی- جمــع مزیــت ۵- وزارت راه در دوره قاجار- 
قسمت اســتوانه ای چاه- آبونمان ۶- الزم- تاریخ نگار- 
بلــه آلمانــی ۷- آفت ها- عقیــم- آهنگ ســاز آلمانی 
قرن نوزدهم ۸- اثری از جک لندن، نویســنده آمریکایی 
۹- دلیل- وســیع ترین قاره جهان- ســوره بنی اســرائیل 
۱۰- نشانه مفعولی- صداهای زمینه فیلم- خویشاوندی 
۱۱- دانش نامه پزشکی نوشته زکریای رازی- آسان- واحد 
شمارش انســان ۱۲- پوشاک پا- گفتار- دومین دو رقمی 
۱۳- کیســه کش حمام- ضمانت کننــده- اولین رقم از 
سمت راست عدد ۱۴- پست الکترونیک- برای آب بندی 
اتصاالت لوله کشــی بــه دور رزوه می بندند ۱۵- بخیل- 

سرگردان- نخستین مرد شهید اسالم 
عمودی: 

دقیــق  نــگاه  پزشــکان-  حیــرت-  و  بهــت   -۱
۲- زهتاب- حکومت اتحادیه ای- پوســت درخت خرما 
۳- حکمت ارســطو- پارچه بریده شده به  اندازه دوخت 
لباس- از روش های درمانی در طب ســنتی ۴- پیشوای 
دینی مســیحیان- تکیه کردن- تأییــد خارجی ۵- عزیز و 
ارجمند- دارای نوســان و تغییر- مفلوج ۶- قدیمی ترین 
پل اصفهان- ســاز اســتاد مرتضی محجوبی- پربرکت 
۷- گیج و خرفت- مرکز استان مرکزی- آواز بلند ۸- آزاد- 
نوعی رابطه متقابل بین دو جاندار- حیوان آزمایشگاهی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۴۱۰      طراح: بیژن گورانی
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 سودوکو سخت ۳۴۰۶

 سودوکو ساده ۳۴۰۶

چوب حراج به دارایی های پایتخت!

مســئله تنظیم و تنســیق مالیه شهری و ســاماندهی اوضاع آشــفته درآمدی و 
همچنین تأمین مالی طرح های شهری و در نهایت تنظیم مناسبات گزارشگری مالی 
و حسابرســی شــهرداری ها به عنوان دولت های محلی و شــوراها به مثابه پارلمان 
محلی در چند دهه گذشته همواره محل دغدغه قانون گذاران و نهادهای باالدستی و 
نظارتی بوده است. به روزنبودن قوانین مرتبط با این حوزه از سویی و گسترش وسیع در 
مأموریت ها و تکالیف شهرداری ها و تغییرات دایره شرح وظایف و همچنین انفکاك 
مدیریت شهری از دسترسی به بودجه عمومی از سوی دیگر، خأل وجود قانون جامع 
و یکپارچه در حوزه مدیریت شــهری را که پاســخ گوی نیازهای روز به روز نو شــونده 
شــهروندان و در عین حال تأمین منابع الزم برای انجام این مأموریت ها باشد، برجسته 
کرده است. اعضای شــورای شهر تهران در ۲۹ آبان ماه سال جاری یک فوریت الیحه 
شــهردار تهران درباره مجوز واگذاری بخشــی از سهام تعدادی از شرکت های تابعه 

شهرداری تهران جهت تسویه بدهی به بانک ها را تصویب کردند.
اعضای شورای شهر تهران بررسی یک فوریت الیحه شهردار تهران درمورد مجوز 
واگذاری بخشی از سهام تعدادی از شرکت های تابعه شهرداری تهران جهت تسویه 
بدهی به بانک ها را روی میز بررســی خود قرار دادند. شــهرداری تهران الیحه ای را 
به صورت یک فوریت به صحن شــورا آورده بود که بر  اساس  آن مجوز می خواهند تا 
سهام چهار شرکت یعنی همشهری، شهروند، فروشگاه رفاه و شهر آفتاب را به بخش 

خصوصی در ازای بدهی های بانکی شان واگذار کنند.
به گفته رئیس شورای ششم پایتخت، شورای چهارم شهر تهران، نمایشگاه شهر 
آفتاب و شهروند را به ازای پرداخت بدهی به بانک شهر واگذار کرده بود؛ اما در دوره 

قبل اعضای شــورا آن را پس گرفته و قرارداد را به هم زدند، او گفته: این واگذاری ها 
به علت پرداخت بدهی ها بود.

نهایتا اعضای شورای شهر ششم یک فوریت الیحه شهرداری تهران درباره مجوز 
واگذاری بخشی از سهام تعدادی از شرکت های تابعه شهرداری تهران جهت تسویه 
بدهی به بانک ها را به تصویب رساندند که بر اساس  این اجازه داده می شود بخشی 
از سهام شهروند، همشهری، نمایشگاه آفتاب و فروشگاه رفاه جهت تسویه بدهی به 
بانک ها واگذار شود. پایداری مالی باید یکی از مهم ترین اهداف رژیم مالی شهرداری 
تهران باشــد. بروز هرگونه ناپایداری مالی در شهرداری، نه تنها این سازمان بزرگ را از 
ایفای وظایف توســعه ای خود بازمی دارد، بلکه حتی در انجام وظایف جاری آن نیز 
اختــالالت حادی ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین نیاز به تعریف عملیاتی از پایداری مالی 
وجود دارد تا مطابق احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران، شهرداری و شورای شهر 
بر  اســاس این تعریف مشخص، مکلف به ایجاد و حفظ پایداری مالی نظام مدیریت 
شهری شــوند. به لحاظ مالی، زمانی می توان یک سازمان را پایدار قلمداد کرد که از 
وضعیت مالی از چهار ویژگی برخوردار باشــد: تعادل جریان نقد ورودی و خروجی، 
تعــادل درآمد و هزینه، تعــادل دارایی و بدهی و در نهایت تعــادل دارایی جاری و 

بدهی جاری.
تعادل های چهارگانه فوق باید در کوتاه مدت (دوره یک ســاله)، میان مدت (دوره 
پنج ساله) و بلندمدت (دوره ۲۰ ساله) برقرار باشد تا پایداری مالی یک سازمان تضمین 
شود. متأسفانه در شرایط حاضر، زیان ده بودن بسیاری از سازمان ها و شرکت ها، حجم 
باالی بدهی های انباشــته، نســبت باالی بدهی جاری به دارایی جاری و نیز کســری 
نقدینگی برای ایفای تعهدات جاری، حکایت از ناپایداری مالی شهرداری تهران دارد؛ 
به طوری که این سازمان بزرگ، حتی در پرداخت حقوق ماهانه پرسنل خود همچنان 
با چالش مواجه اســت. ابعاد رژیم مالی شــهرداری تهران عبارت اند از: نظام خلق 
درآمد، نظام مدیریت هزینه، نظام مدیریت دارایی، نظام مدیریت بدهی، نظام مدیریت 

جریان نقد، نظام بودجه و نظام نظارت.
درباره نظام مدیریت دارایی، بررســی ترازنامه شهرداری تهران در پایان سال مالی 

نشان می دهد که بیش از ۸۵ درصد از دارایی های این سازمان مربوط به حساب های 
دریافتنی، دارایی های ثابت و سرمایه گذاری ها است. انباره بزرگ حساب های دریافتنی 
یک نقطه ضعف مهم در نظام مدیریت دارایی ها محسوب می شود و نشان از ضعف 
و چالــش در وصول مطالبــات دارد. تبدیل این نقطه ضعف به فرصت از یک ســو 
نیازمند برنامه ریزی دقیق برای اصالح مدیریت دارایی هاست و از سوی دیگر مستلزم 
شــناختی عمیق نســبت به ابزارهای نوین مالی برای تبدیل این دارایی ها به جریان 

ورودی وجه نقد یا تهاتر آنها با بدهی ها.
دارایی های ثابت، دومین قلم مهم دارایی های شــهرداری تهران اســت. بررسی 
روند فروش اموال و ســود حاصل از فروش دارایی های ثابت نشــان می دهد نگرش 
شهرداری تهران به این بخش از دارایی ها، مبتنی بر واگذاری دارایی های سرمایه ای با 

هدف تأمین بودجه بوده است.
ضروری اســت که در مدیریت دارایی های ثابت نگاه شهرداری تهران از واگذاری 
به مولدســازی تغییر یابد؛ به نحوی که شهرداری تهران نه از فروش این اموال بلکه 
از عواید ساالنه ناشی از مدیریت و بهره برداری اقتصادی از آنها اقدام به تأمین منابع 
کند. مســئله دیگر در مدیریت دارایی های ثابت آن اســت که حتی االمکان از تملک 
دارایی های غیرمولد که خلق عواید از آنها ممکن نیســت، جلوگیری شــود؛ چراکه 
صرف کردن منابع شــهرداری تهران برای ایجاد یا تملک دارایی هایی که فاقد عواید 
و توجیه اقتصادی هســتند، در شــرایطی که این ســازمان با تنگنای مالی، انبوهی از 
بدهی ها و کسری نقدینگی مواجه اســت، ناپایداری مالی شهرداری تهران را تشدید 

خواهد کرد.
دیگــر نکته بســیار حائز اهمیــت در مدیریت دارایی های ثابت، مســئله حصول 
اطمینان از واگذاری دارایی های ثابت به باالترین قیمت و با بهترین شــرایط اســت. 
به هر تقدیر، بخش مهمی از بودجه شــهرداری تهران از محل فروش اموال و سود 
حاصل از فروش دارایی های ثابت تأمین می شــود. این در حالی اســت که مســئله 
قیمت گذاری دارایی های ثابت، شرایط فروش آنها و انتخاب خریدار در زمان واگذاری 
این امول، همواره در معرض خطر کژمنشــی (مخاطره اخالقی) و کژگزینی (انتخاب 

نامطلوب) قرار دارد؛ بنابراین ضروری اســت مکانیســم ها و سامانه هایی طراحی و 
تعبیه شوند که فروش دارایی های ثابت را در فضایی کامال رقابتی و شفاف امکان پذیر 
کنند. به این ترتیب عواید ناشی از فروش دارایی های ثابت به طور چشمگیری افزایش 
خواهد یافت. یکی از پتانسیل های نوین برای خلق جریان نقد از دارایی های ثابت که 
در شهرداری تهران مغفول بوده، موضوع انتشار اوراق بهادار به پشتوانه دارایی های 
ثابت اســت. می توان با بررســی دقیق وضعیت دارایی های ثابت شهرداری تهران، 
نسبت به طراحی و انتشار و فروش اوراق به پشتوانه دارایی های ثابت (ABS) اقدام 
کــرد تا ضمن حفظ دارایی های ثابت، منابع مالی درخور توجهی را از بازارهای مالی 

تأمین کرد.
برابر بند ۳ ماده ۲۷ برنامه پنج ساله سوم شهر تهران، شهرداری مکلف شده بود 
به منظور دســتیابی به تخصیص بهینه منابع و حل وفصل بدهی ها و تعهدات مالی 
خود، ممیزی امالک و ســاماندهی دارایی های شــهری و ایجاد شرایط برای افزایش 
ارزش افزوده امالک و دارایی ها و اســتفاده به عنــوان ضمانت نامه های بانکی را در 
دســتور کار قرار دهد که متأسفانه با توجه به بدهی های روزافزون بانکی و آشفتگی 
نظام مدیریت دارایی های شهرداری کار به جایی رسیده است که مجددا الیحه برای 
اخذ مجوز فروش دارایی های ارزشــمند شهر را به شورا آورده اند و برای حل مشکل 
بی پولی به یك روش قدیمی و ســاده روی آورده اند؛ فروش امالك ارزشــمند شهر. 
این یکی از ســاده ترین راه ها برای جبران کسری بودجه شهرداری است که متأسفانه 
سال هاست در این سازمان رواج دارد. عالوه برآن شهرداری اغلب از روش هایی مانند 
فروش مازاد تراکم و عوارض تغییر کاربری ها درآمد کسب کرده که این موضوع باعث 
شــده در زمان رکود ساخت وساز شهرداری به شدت دچار مشکل شود. از شورای اول 
تا امروز سیاست شورای شهر پیشروی به سوی کسب درآمد پایدار از طرف شهرداری 
بوده؛ اما هیچ کدام از شوراها نتوانستند مقابل عطش بی امان شهرداری برای افزایش 
درآمدها مقاومت کنند؛ بنابراین شایســته است شورای ششــم با توجه به تجربیات 
گذشــته یک تصمیم همه جانبه بگیرد که در آن مصلحت خزانه شهر بیش از همه 

عوامل دیگر مدنظر قرار گیرد.
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