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چکیده

یکــی از نهادهای جدید در حقوق کیفــری نهاد مجازاتهای تکمیلی
است ،اگرچـــه از پیـدایش ایـن نهـــاد حدود یک قرن میگذرد اما
ماهیت آن هنوز به طور کامل مشــخص نشــده است .سیاست جنایی
مــا اولین بار در قانون مجازات عمومی 1304بــه آن پرداخت و از آن
زمان تا قانون مجازات اسـالمی مصوب  1392تحوالتی در قلمرو این
مجازاتها صورت گرفته که با نوآوریهایی در این اقـدامات همراه است :
 -1حذف عنوان تتمیمی  -2حذف شرط عمدی بـودن و تسـری آن بـه
جـرایم غیـرعمدی  -3پیشبینی محدودیت اعمال مجازاتهای تکمیلی
در جـرایم تعزیـری  -4افـزایش مصـادیق آن تـا پانزده مورد  -5افزایش
اختیارات قضات در اعمال مجازاتهای مذکور  -6تصریح و تعیین حـداکثر
مـدت دو سال و مهمترین نوآوری شمول مجازاتهای تکمیلی برای حدود
و قصاص است که دارای آثار و تبعات مثبت و منفی خواهد بود.
در مقایســه قانون ایران و فرانســه نیــز میتوان به تفکیک اعمـــال
مجـازاتهای تکمیلی در قانون فرانسه برای جرایم خاص در جهت اصل
فردی کردن مجازاتهـا و نیـز تصـریح زمـانهای متغیر با توجه به نوع
جرم در اعمال مجازات های مذکور اشــاره کرد که در ایران پیش بینی
نشـده و قابل نقد و بررسی است.
واژگان کلیدي :نوآوريها ،مجازات تکمیلی ،پرونده شخصیت ،مصادیق ،چالش
* دکترای تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،وکیل پایه یک دادگستری.
پست الکترونیکr.sheikholeslami@gmail.com :
** کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.
پست الکترونیکjalalielham59@gmail.com :
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مقدمه :
مجازاتهایی که در سال هاي اولیه پس از پیروزي انقالب اسالمی براي جـــرایم
تهاي
مختلـــف در نظـر گرفتـــه میشد ،به لحاظ نحوه نگرش اغلب فقها به مجازا 
شرعی ،نوعاً جنبه بدنی داشت و نیز دید مثبتی نسبت به اعمال مجازاتهاي اضافی بر
حدود ،قصاص و تعزیرات وجود نداشت .به تـدریج بـر اثـر عوامـل مختلـف تحولی در
این زمینه صورت گرفت .تعدیل مجازاتهاي شرعی ،جایگزین ساختن سایر مجازاتها
و یـــا قـراردادن مجازاتهاي موازي ،مورد قبول نظام تقنینی و قضایی کشور شد که
پس از فراز و نشـیبهـاي فـراوان بـه تدریج مجازاتهاي عرفی از جمله مجازاتهاي
تکمیلی و تبعی ،مجددا ً مـورد پـذیرش نظـام قـانون گـذاري کشور ما واقع گردید.
در هر دوره اعمالکنندگان مجازات از اعمال آنها اهدافی را مد نظر داشتهاند؛ این
اهداف بـــا توجـه بـه زمانهاي مختلف و نیازهاي متفاوت جامعه دچـار تغییراتـی
گردیـــده اسـت .در همـین راسـتا شـیوه اجـراي مجازاتها و حتی نوع و ماهیت آنها
نیز تغییر کرده است .مجازات هاي تکمیلی حاصل همـین پیشـرفت حقـوق کیفري
است؛ این مجازاتها بـ��ا مزایاي اجتمـاعی و سیاسـی افـراد  ،حقـوق و آزاديهـاي
مشـــروع و قـانونی شهروندان سروکار دارد .متأسفانه نظام تقنینی و قضایی ما توجه
چندانی بـه مجـازات هـاي تکمیلـی و اهـداف واالي آن نداشته و با دیدي محدود
این مجازاتها را نوعی کیفیت مشدده میداند و بدون توجه به اهداف اصلی و واالي این
گونه از مجازاتها ،آنها را به صورتی غیر کارشناسانه به اجرا درمیآورد.
بررسی مبنـا و اهـــداف اصلی مجازاتها و ایجاد ضابطههاي دقیقی در این میان
ضرورت دارد تا مبادا حقوق و آزاديهاي مشروع افراد جامعه به ویژه محکومان و خانواده
آنان بدون ضابطه مشخص قانونی تضییع گردد.
بنابراین سعی میشود تا با بررسی مبانی و نوآوريهاي قانون مجـازات اسـالمی1392
و چـالشهـاي پیش رو به اصل مهم فردي کردن مجازاتها نزدیکتر شویم .به هر حال
در قرن حاضر به دلیل هدفمند بـودن کیفرها و نیز تنوع مصادیق و اهداف آنها ،بررسی
و ارزیابی آنها ضروري به نظر می رسد.
 .1مبانی مجازاتهاي تکمیلی
شها و خطوط زیربنایی آن است ،وانگهی به
منظور از مبانی مجازات ،معیارها ،ارز 
دلیل پیوند کیفـر بـا شاخصههایی چون جان ،دارایی و آبروي افراد ،استوار کردن آن بر
پایهاي درست و معقول ضروري است .طرز تفکري که بکاریا و پیش از او منتسکیو در
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مکتب کالسیک حقوق کیفـري پدیـد آوردنـد ،در سـده نوزدهم تحت تأثیر جریانهاي
فکري دیگري که از آنها به نئوکالســیک و پس از آن تحققی یا اثباتی یاد مـــیشود،
تحول یافت.
برخالف مکتب کالسیک که در آن عمل مجرمانه معیار و محور اصلی تلقی میشد،
مکتب تحققی اندیشهها را به سوي بزهکار سوق داد و در برابر اصل آزادي اراده و اختیار
1
انسانی در مکتب کالسیک ،اصل اجبار رفتار مجرمانه را مطرح کرد.
ناکارآمدي اندیشههاي پیشــین و تبادل اندیشهها از طریق برگزاري کنگر ههاي
بینالمللی و نیـز ایجـاد ضمانت اجراي بینالمللی براي اندیشهها پس از مکتب تحققی
باعث گسترش اندیشههاي نوینی شد که پا بـه عرصه حقوق کیفري نهادند و آموزههایی
را مطرح کردند که عالوه بر جبران نواقص آموزههاي جبرگـرا ،حلقـه گم شده حقوق
2
کیفري را نیز مطرح کرد.
آموزههاي دفاع اجتماعی و نئوکالسیک ،فردي کردن مجازاتها یعنـــی انطبـاق
کیفرهـــاي مختلـــف بـــا روحیه و اخالق و شخصیت مجرم را با نگاهی متفاوت و
اصالحطلبانه مطرح کرد .از آنجا که در آن زمـان هنوز مکتب نئوکالسیک ظهور نکرده
بود ،ذکر مجازاتهاي تکمیلی برگرفته از آموزههاي جبرگرایانـه بـود کـه تحت عنوان
یبخشـید امـا ایـن مفهـوم در
اقدامات تأمینی مطرح میشد و به آن جنبه کیفري مـ 
سـالیان ســـال دستخوش تغییراتی گردید ،چنانچه امروزه در سیستم قضایی هرگاه
بخواهند مجرمی را مجازات بیشتري دهند ،از آن استفاده میکنند و اعمال این اقدامات
نیز احساسی و تحت تأثیر نهادهاي قدرت است.
اعمـال مجـازاتهاي تکمیلی به صورت قهري بر مجرم ،زمینه را براي فرديسازي
کیفر از بین میبرد 3 .برهمین اســاس حلقه گم شده حقوق کیفري یعنی اصل فردي
کردن مجازاتها متجلـــی مـیشـــود؛ اصـــل فردي کردن کیفر به معناي انطباق
کیفرهاي مختلف با روحیه ،اخالق و شخصیت هر یک از مجرمان است و توجه به این
تهاي تکمیلی بیشتر احساس میشود ،آن چنان کـــه در
اصل در مورد اعمال مجازا 
مـتن مـاده  23قانون مجازات اسالمی 1392ذکر میشود « ...متناسب با جرم ارتکابی
و خصوصیات وي . »...
این اصل کـــه بـه دلیل توجه به شخصیت فرد و حقوق انسانی در قانون مجازات
اسالمی 1392مورد توجه بیشتري قرار گرفـــت ،دســتاوردهاي مطلوبی را به ارمغان
 -1نجفی ابرندآبادي ، 1379 ،ص.496
 -2پرادل ، 1386 ،ص .106
 -3خسروشاهی ،1391،ص.5
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میآورد .در حال حاضر توجه به مجرم و شــخصیت وي رو به افزایش است و متدهاي
فراوانی توسط متخصصان امر جزا ارایه میگردد .طبقهبندي مجازاتها به مجازاتهاي
اصلی ،تکمیلی و تبعی و اعمال مجازاتهـاي خاص براي هر مجرم از جمله دستاوردهاي
قانون مجازات اسالمی 1392میباشد لیکن اینکه این تقسـیمبندي تا چه حد براساس
اصل فردي کردن مجازاتها میباشــد و آیا باعث پیشــبرد اهداف واالي مجازاتهاي
تکمیلی اســت یا خیر ،در بند چالشهاي اعمال مجازاتهاي تکمیلی به آن پرداخته
میشود .
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.2تحوالت در مصادیق مجازاتهاي تکمیلی
تهاي تکمیلی ،باید مصادیق آن
براي پی بردن بیشتر به اهداف اصلی و واالي مجازا 
را مورد ارزیابی قرار دهیم .اولین بار در ماده  19قانون مجازات اسالمی  1304مجازات
تکمیلی در کنار مجازات هاي تبعـی بـدعت گذارده شد که در  3بند خالصه مـیشـد:
.1محرومیـت از حقـوق اجتمـاعی .2ممنوعیـت از اقامـت در محـل مخصوص .3اقامت
اجباري در محــل مخصوص .پس از آن در ماده  15قانون مجازات عمـــومی 1352
مجـازاتهاي تکمیلی در کنار مجازاتهاي تبعی و اقدامات تأمینی قرار گرفت و شامل
 6بند میشد ،همچنین در پارهاي از قوانین دیگر میتوان به ماده واحده قانون راجع بـه
جلـوگیري از عمـل قاچـاق توسط وسیله نقلیه موتوري و ماده  4قانون تنظیم و توزیع
کاالهاي مورد احتیاج عامـه و مجـازات محتکـران وگرانفروشان اشاره کرد .پس از آن
ماده  19قانون مجازات اسالمی مصوب 1370موارد محـــدودي از قبیـل محرومیـت
از حقـــوق اجتماعی ،ممنوعیت از اقامت در نقطــه یا نقاط معین و یا اقامت در محل
معین را میتوان از مصـــادیق مجـازاتهـــاي تکمیلی عنوان کرد حتی این موارد در
کنار مجازاتهاي تتمیمی که خود نوعی مجازات تکمیلی اختیاري بـود ،قرار داشت و
باالخره ماده  20همین قانون داشتن مدت معین براي مجازاتهاي تکمیلی را بـــدون
تعیـین آن مقرر نمود.
لیکن درفصل دوم کتاب قانون مجازات اســامی مصوب  ،1392ماده 23عالوه بر
احصا نمـــودن  15مورد مجازاتهاي تکمیلی در تبصره 1نیز مدت مشخص تا  2سال
را بـــراي ایـن نـوع مجـازاتهـا در نظـرگرفته است که در قانون سابق این نوآوريها
به چشــم نمیخورد؛ ماده  23قانون مقرر می دارد :دادگاه میتواند فردي را که به حد،
قصاص یا مجازات تعزیري تا درجـــه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر
در این قانون ،متناسب با جرم ارتکـــابی و خصوصـیات وي بـه یک یا چند مجازات از
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مجازاتهاي تکمیلی زیر محکوم نماید.
 .1اقامت اجباري در محل معین
 .2منع از اقامت در محل یا محلهاي معین
 .3منع از اشتغال به شغل ،حرفه یا کار معین
 .4انفصال از خدمات دولتی و عمومی
 .5منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوري و یا تصدي وسایل موتوري
 .6منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجاري
 .7منع از حمل سالح
 .8منع از خروج اتباع ایران از کشور
 .9اخراج بیگانگان از کشور
 .10الزام به خدمات عمومی
 .11منع از عضویت در احزاب ،گروه ها و دستههای سیاسی یا اجتماعی
 . 12توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
 .13الزام به یادگیري حرفه ،شغل یا کار معین
 .14الزام به تحصیل
 .15انتشار حکم محکومیت قطعی
همان طور که در متن ماده مشــاهده میگردد ،قانونگذار عالوه بر حذف عنـــوان
تتمیمـی و عنـوان جـرم عمدي و تسري آن به جرایم غیرعمدي ،اعمال مجازاتهاي
تکمیلی را به حـدود و قصـاص نیـز تسـري داده است؛ در قانون سابق این اقدامات فقط
در مورد جرایم تعزیري و بازدارنده اعمال میشد.
بدین ترتیب به نظر میرســد با ذکر مصادیق بیشتر ،اصل تناسب جرم و مجازات
رعایـــت شـده وسعی در افزایش اختیارات قاضی را در اعمال یک یا چند مورد داشته
است لکن با توجه به ماده  19و درجـهبندي مجازاتها ،آیا بدون اینکه جرایم نیز درجه
بندي شود ،میتوان با اعمال مجازات تکمیلی بـه عـدالت ترمیمی مورد نظر سیاست
کیفري ایران دست یافت ؟
توجه به شخصیت مجرمان و قاعده مهم تناسب جرم و مجازات و دیدگاه قانونگذار،
قاضی را وادار میکند که بنابر اصول وضع شده رأي صادر نماید لیکن آیا در اقداماتی که
اهداف بازپرورانه را دنبال میکنـد و وظیفه قضات چند برابر میشود ،اینگونه نوآوریها
به اصـــاح و درمـان مجرمـان کمکـی مـیکنـد و آیـا دستگاه قضایی زیربار وظایف
خود در خصوص اصالح و بازپروري و درمان رفته است؟ یا ایـنکـه مـا را بـا چالشهاي

141

شماره  -15زمستان 1395

فصلنامه داخلی کانون وکالی دادگستری

جدیدي در این خصوص مواجه میسازد؟
متعاقباً به بررسی چـالشهـاي اعمـال مجـازاتهـاي تکمیلی و بررسی این سواالت
میپردازیم.
.3چالشهاي اعمال مجازاتهاي تکمیلی
در اعمــال مجازاتهاي تکمیلی در قانون مجازات اســامی  1392با تغییرات و
دگرگونیهـایی نسـبت بـه قوانین سابق مواجه میشویم که داراي یک سري ضعفهاي
قانونی است و به نظر ایجاد چالشهایی در نظام تقنینی ،قضایی و اجرایی حاکم میکند
زیرا با اصل تناسب بین جرم و مجازات و شخصـی بـودن مجـازاتهـا مغایرت دارد از
جمله:
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 .1-3اعمال مجازات تکمیلی در حدود و قصاص
نظــام جزایی با اعالم کردن و نشــان دادن اصیلترین مصالح و ارزشهاي حاکم،
حـدود و ثغـوري را کـه جامعه یا قدرت عمومی براي مجازات بزهکاران در نظر دارد،
ترسیم مینماید و از طریق تحمیل مجازات افـراد را به احترام و رعایت قوانین جزایی
1
وادار می نماید.
ماده  219قانون مجازات اسالمی  1392بیان میکند :دادگاه نمیتواند کیفیت ،نوع
و میزان حـدود شـرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل و ساقط نماید؛ این
مجازاتها تنها از طریق توبه و عفـو بـه کیفیـت مقرر در این قانون قابل سقوط ،تقلیل
یا تبدیل اســت .همان طور که بیان شد ،حد را نمیتوان تغییر داد مگر به نفع متهم و
با توجه به تعریف حـد در مـاده  15قانون مجازات اسالمی  1392که حد را مجازاتی
میداند که موجب ،نوع ،میـــزان و کیفیـت اجـراي آن در شـرع مقدس تعیین شده
است و با توجه به اینکه حدود الهی ،احکام خاص خود را دارد ،بـــدیهی اســـت کـه
هـیچ قاضی نمیتواند در جرم مستوجب حد مجازاتی بیشتر از مقدار تعیین شده حکم
کند و نباید به قضـات اختیـار داد تا در حدود شرعی که توسط شارع تعیین شده است،
اعمال کیفر تکمیلی نمایند ولـیکن در مـاده  23قـانون مجازات اسالمی  1392عناوین
حد و قصاص نیز به مفاد ماده اضافه شده است.
اعمال مجازاتهاي مقرر در ماده  23براي حدود و قصاص نه تنها مفید و مناسب
نیست ،بلکه در بسیاري از موارد آثار معکوس و تبعات منفی دارد و موجب محدودیت
 -1افراسیابی ، 1374،ص.2
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حقـوق و آزاديهـــاي مشـروع و قـانونی افـراد میشود ،همچنین در اکثر مواقع آثار
منفی این محدودیتها و محرومیـتهـا بـه ضـرر افـراد ثالـث و خـانواده محکوم علیه
تمام میشــود به ویژه اگر این محکومیت شامل چند مجازات مقرر در این ماده باشد.
هرگونه ادعاهاي مربوط به “حمایت و مصلحت اجتماعی” از طریق ارعاب و سلب تـوان
بزهکـار و یـا ادعاهاي دلسوزانه مربوط به اصالح بزهکار ،نمیتواند براي افزایش میزان
مجازاتی که از حد تناسب فراتر است ،مورد استفاده قرار گیرد.
 .2-3فقدان پرونده شــخصیت با توجه به اختیارات وسیع قاضی در اعمال
مجازات تکمیلی
در ماده  23قانون مجازات اســامی1392بیان شــده اســت که دادگاه میتواند
متناسب بـا جـرم ارتکـابی و خصوصیات مجرم مجازات تکمیلی اعمال نماید ،بنابراین
قاضی باید معیارها و ضوابطی در اختیار داشته باشـــد ودر زمان صدور حکم مجازات
تکمیلی ،با استناد به آنها رأي صادر نماید .قاضی باید با در نظـر گـرفتن اصـل تناسب
میان جرم و مجازات که از اصول مسلم قضایی است ،مجـــازات تعیـین نمایـد .بـراي
ایـن امـر بایسـتی ابزارهاي ویژه وجود داشته باشد مانند پرونده شخصیت که این معیار
در تعیـین مجـازات مـیتوانـد نـاظر بـه شخص مرتکب و رفتار مجرمانه باشد؛ اینکه
شخص مرتکب داراي چه خصوصیات روحی روانی اســـت ،آیـا مسوول اعمال و رفتار
خود میباشد ،قصد و انگیزه او از ارتکاب جرم چه بوده است؟ توجه به علل موجهه جرم
و جایگاه اجتماعی مرتکب و ارتباط جـــرم بـا شـغل وي ،از مـوارد نـاظر بـه شخص
اســت .در حقوق کیفري ایران ،ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات
مقدماتی به طور صریح در مواد قانونی احصا نشده است ،پرونده شخصیت میتواند در
تمام مراحل دادرسی به ویژه در مرحله تحقیقـــات مقدماتی مفید ومؤثر باشد .اطالع
از حقایق مربوط به متهم سبب میشود که از همان ابتدا مستنطق یا قاضـی ،در طرح
ســواالت و بازجویی ،روشهاي مناسب فردي را به کار گیرد و واکنش مناسب را بـــا
1
شخصـیت بزهکـار اعمال نماید.
اگرچه خأل تشکیل پرونده شخصیت و چگونگی آن و اینکه این پرونده توسط چه
کسانی تشکیل میشود با سوال همراه است ،با این وجود در الیحه آیـــین دادرسـی
کیفـري رویکـرد مناسبتري نسبت به آن اتخاذ شده است.
وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم و مسایل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب
 -1نجفی توانا ،1388 ،ص.16
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آن به قاضی واگذار شده اســت 1 .اختیارات قاضی براساس اصل قانونی بودن جرایم و
مجازاتها ،محـدود به تعیین مجازات بین حداقل و حداکثري است که در قانون معین
شده ،لیکن قاضی میتوانـــد مجازات را بـا در نظـــرگرفتن شرایطی تخفیف دهد یا
تشدید کند .اعطاي این اختیار وسیع از سوي مقنن به قضات تحـت تأثیر افکار علماي
حقوق کیفري صورت گرفته تا با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال مختلـف بـه
ویـژه شخصیت مجرم ،این امکان را به قاضی بدهد تا کیفیت ارتکاب جرم ،نقش مجرم
2
و میزان دخالت بزه دیده را در سیاست کیفري دخیل کند.
بهتر اســت قضات در اعمال مجازاتهاي تکمیلی مد نظر داشته باشند مصادیقی
را کــه به عنوان مجازات تکمیلی از مــاده  23انتخاب میکنند ،در ارتکاب جرم نقش
مؤثر داشته باشد؛ خصوصیات اخالقی مجرم ،شخصیت روانی ،موقعیت شغلی و شأن و
منزلت اجتماعی و خانوادگی او در نظر گرفته شود ،به طوري که براي مجرم خاصیت
بازدارندگی و اثر اصالحی و نســبت به ارزشهاي جامعه اثر حمایتی و فایده اجتماعی
داشته باشد .در ماده  19قانون مجازات اسالمی 1392مجازاتهاي تعزیري به 8درجه
تقسیمبندي شده و مقنن در ماده  23براي مجازاتهاي تعزیري تا درجه شش در پانزده
بند مجازات تکمیلی تا دو سال متناسب با جرم ارتکابی در نظر گرفته است.
متأســفانه میبینیم که جرایم درجهبندي نشده و قانونگذار به طور کلی به قاضی
اختیار اعمال مجازات تکمیلی تا دو ســال را براي تعزیرات تا درجه شــش داده است،
بهتر این بود که مقنن مانند قانون جزاي فرانسه الاقل براي برخی جرایم مهمتر مانند
جاسوســی ،جرایم علیه امنیت ،جرایم علیه اشخاص و  ...جداگانه و به صورت متغیر و
خاص هر جرم مجازات تکمیلی تعیین میکرد و اینگونه اختیارات وسیع مبنی بر اضافه
کردن مجازات به قاضی نمیداد.
تعیین مجازات متناسب با شدت و اهمیت جرم و آثار ناشی از آن بر نظم عمومی و
از جهاتی ناظر به جرم است ،به عنوان مثال صدور رأي تکمیلی مبنی بر مرخصی نرفتن
مجرم در زمان محکومیت به نظر نوعی عدالت ســزادهی است تا عدالت ترمیمی ،زیرا
مرخصی نرفتن مجرم در زمان محکومیت به رفتار او و بررسی پرونده شخصیت وي و
بعضی معیارهاي دیگر بستگی دارد ،پس قاضی نباید از همان ابتدا محکوم را به عنوان
مجازات تکمیلی از مرخصی محــروم نماید ،بنابراین وجود معیارها و ضوابط دقیق در
هنگام صدور رأي میتواند اختیارات قاضی را تا حدودي محدود کرده و به جلوگیري
 -1صانعی ، 1371،ص .241
 -2صفوي  ،1389 ،ص. 32
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از ضایع شدن حقوق مجرم منتهی گردد.
در مجموع میتوان گفت اعمال مجازاتهاي شــدید ،خشــن و نامتناسب با جرم
ارتکابی ،از آن جهت کـــه یک نوع اســتفاده ابزاري از انســان مجرم است ،با حیثیت
و کرامت ذاتی انســان مغایر است؛ انسانها حق دارنـــد در مقابل این گونه رفتارها و
مجازاتها که در واقع به معناي انکار غایت بودن انسان است ،مصون باشند.
 .3-3اعمال مصادیق غیرکارشناسانه
برخی از بندهاي ماده 23قانون مجازات اسالمی  1392با شخصـی بـودن مجـازات
هـــا منافـــات دارد و در بسیاري از موارد مجازاتهاي تکمیلی به خانواده مجرم نیز
تحمیل میگردد ،به عنوان مثال بنـــد  1و  ، 2اقامـت اجباري در محل معین و منع
از اقامت در محل یا محلهاي معین ،عـــوارض ناشی از آن بـــرا ي مجرمـــانی کـه
سرپرست خانواده میباشــند ،بسیار سنگین و متحمل ضرر و زیانهایی براي خانواده
آنان است و بـــر سـالمت روانی خانواده تأثیر نامطلوبی دارد ،از جمله از دست دادن
حق انتخاب در فعالیتهاي فردي و اجتماعی روزمره براي همســر و فرزندان آنان که
تجربهاي تکان دهنده و دردناك است.
محرومیتهاي بیرونی و واکنشهاي اجتماعی نســبت به مجرمان و خانواده آنان
میتواند هویـت فرد را تحت تأثیر قرار داده و نگرش او را نسبت به جامعه تغییر دهد.
نظریه برچسب زنی بر این معنا تدوین گردیده است؛ اساس و مبناي انحرافات اجتماعی،
تعریفی است که جامعه از برخی رفتارهاي انسان دارد یعنـی مجـازاتی که قرار بود از
انحراف جلوگیري کند ،خود عامل انحراف بیشتر مـیشـود زیـرا راههـاي دیگـر را بـر
شـخص برچسب خورده وخانواده وي بستهاند.
طبیعی اســت که بزهکار از لحاظ صالحیت اخالقی و اجتماعی نمیتواند با افراد نا
کرده بزه در یک کفه ترازو قرار بگیرد ،چرا که با ارتکاب جرم باعث بدبینی جامعه به خود
شده ولیکن بهتر است در انتخاب مصادیق مجازات تکمیلی کلیه جوانب را سنجید؛ منع
رانندگی با وسیله نقلیه موتوري براي مجرمی کـــه از ایـن طریق امرار معاش میکند،
میتواند خـــانواده مجـرم را دچـار مشـــکالت بـارزي کنـد و در نهایـت زیـر فشـار
هزینههاي زندگی احتمال بروز جرمهاي جدیدي در این قبیل خانوادهها خواهد بود و بـا
اصـل شخصـی بـودن مجازاتها منافات دارد.
خانواده داراي کارکردهاي آموزشی ،اقتصادي ،عاطفی و فرزندپروري اسـت .کمرنـگ
شدن نقش هر یک از اعضای خانواده عاملی است که منجر به از هـم پاشـیدن سـاختار
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یشود .مورد دیگري که میتوان به آن اشاره کرد
خـانواده و آسـیبهـاي مقتضی آن م 
بند 14در خصوص الزام به تحصیل است که البته با توجـــه به تبصره 1ماده  23نباید
بیشتر از دو سال باشد ،پس این بند چه لزومی دارد و چـه مشـکلی را حـل خواهـدکرد،
جز اینکه اگر فرد استعداد نداشته باشد ،فقط متحمل هزینههایی براي دولت و خانواده
وي میگـردد؟ و یا بند  6ماده درخصوص منع از داشتن دسته چک ،به نظر کارشناسانه
نمیباشد و ممکن است در برخی موارد مانند اختالس و یا کالهبرداريهاي کالن الزم
باشــد تا مدت اعمال آنها تغییر یابد و بهتر بود بر حسب مورد ،زمانهاي متفاوت براي
جرایم متفاوت و بر اساس میزان شدت و خطر آنها ،اعمال میشد.
بســیاري از مصادیق ذکر شــده اگرچه در برخی از جرایــم میتواند جنبه اصالح
و بازپروري داشــته باشـــد ولیکن با توجه به اختیارات وســیع قاضی ،اگر به صورت
کارشناســانه اعمال نشــود نه تنها با اصل تناسب بین جرم و مجازات منافات دارد و با
اصل فردي کردن مجازاتها مغایر است بلکه موجب تضعیف اصل قـانونی بـودن جرایم
و مجازاتها میگردد و به نظر عادالنه و موثر نمیباشد.
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 .4نقاط افتراق اعمال مجازات تکمیلی در ایران و فرانسه
در قانون فرانسه مجازاتهاي تکمیلی به مجازاتهایی گفته میشود که قانونگذار
براي هـــر جـرم بـه صورت خاص پیش بینی نموده است و به جهت تکمیل مجازات
یشود ،با توجه به تعریف هیچگاه به تنهایی در احکام دادگاه
اصلی در رأي دادگاه قید م 
قید نمیشود.
در قانون فرانسه مجازات تکمیلی داراي ویژگیهایی است.
.1در کنار مجازات اصلی دادگاه قید میشود و مانند مجازات اصلی قابلیـت اجرایـی
دارد؛ ایـن ویژگـــی تفاوت مجازاتهاي تکمیلی و مجازاتهاي جایگزین را در قانون
فرانسه مشخص میکند.
 .2براي هر جرمی قانونگذار یک مجازات خاص تکمیلی اعالم مینمایـد ،از ایـن
بـاب اسـت کـه در فصول قانون مجازات فرانسه یک فصل به بیان مجازاتهاي تکمیلی
میپردازد.
 .3قلمرو این نوع مجازاتهاي تکمیلی شامل تمام جرایم جنایی ،جنحهاي ،خالف
میباشــد .در ماده  131-10قانون مجازات فرانسه در بیان مجازات تکمیلی جنایات و
جنحه چنین اعالم داشته است :در مواردي که قانون پیشبینی نموده است یک جنایت
و یا جنحه میتواند بـا یـک یـا چنـد مجـازات تکمیلی در مورد اشخاص حقیقی اعمال
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شــود ،این مجازاتها شــامل ممنوعیت از یک حق و یا سلب آن ،عدم صالحیت براي
استفاده از یک حق و یا الغاي آن ،الزام به معالجه یا الزام به انجام کار  ،توقیف و یا ضبط
یـک شئ ،بستن یک موسسه یا اعالن عمومی یک حکم یا پخش آن در مطبوعات و در
1
رسـانههـاي سـمعی و بصري همگانی میباشد.
در زمینــه جرایم خالفی قانونگذار فرانســه مــواد  131-16و  131-17را براي
جرایم خالفی درجـه  5و مجازاتهاي مذکور در  131-16را براي سایر جرایم خالفی
به عنـوان مجـازاتهـاي تکمیلـی معرفـی نموده است؛ در قانون فرانسه مجازاتهـاي
تهـا و جنحـه اي تروریستی و جنحههاي
تکمیلـی اجبـاري در جـرایم جنـایی و جنایـ 
علیه منافع اساسی ملت فرانسه اعمال میگردد و در ماده  422-3قانون جزاي جدیـد
2
فرانسه در موارد جرایم تروریستی در  3بند تشریح شده است.
.1محرومیــت از حقوق اجتماعی ،مدنی ،سیاســی  131-26و در ماده 131-29
مجازاتهـــایی شـــامل حق رأي دادن ،حق انتخاب شــدن ،حق انجام کار قضایی یا
کارشناس بودن در محکمه ،حق شـهادت دادن در مرجع قضایی ،حق قیومت و مراقبت
مطرح شده است و در ماده  422-3مدت محرومیت در مورد افـراد کـه مرتکب جرایم
جنایی شــده ،از انواع جرایم تروریستی15سال و در جرایم جنحه تروریستی 10سال
ذکـرشده است اما در تبصره 1ماده  23قانون ایران مدت مجازات تکمیلی بیش از دو
یباشد مگر در مواردي که قانون به نحو دیگر مقرر نموده باشد.
سال نم 
 .2ممنوعیت از اشتغال به یک شغل عمومی و یا فعالیت اجتماعی و حرفه ای در
قانون فرانسه در ماده  131-31مدت محرومیتها را بین  10تـا  15سـال در جـرایم
جنحـــهاي و جنـــایی تروریستی اعالم کرده است .قانونگذار فرانسه در سال 1994
دادگاه را مکلف به صدور مجازات تکمیلی فقط در جرایم تروریســتی ناشــی از جرایم
عمومی 421-1و تروریسم زیست محیطی 421-2کـرده بـود امـا درسال  1996اعمال
مجازاتهاي تکمیلی به تمام جرایم تروریستی تعمیم داده شـــد و در ســـال 2001
طبـــق مـــاده  421-5کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که جرایم تروریستی مرتکب
شدهاند ،به مجازات تکمیلی مصادره تمام یا قسمتی از اموال که ماهیت آن خواه منقول
و یا غیر منقول باشــد ،محکوم میشوند اما در مورد مجازاتهاي تکمیلی اختیاري در
قانون فرانســه باید بیان کرد افراد خارجی که در فرانسه مرتکب جرایم تروریستی و یا
جرایم علیه منافع اساسی ملت شوند ،براساس ماده  422- 4به عنوان مجازات تکمیلی
 -1ص. Pelletier، 2003 ،448
 -2مجیدي،1386 ،ص.327
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اختیاري اخراج و از حضور آنان در خاك فرانســه ممانعت میشــود ،از طرفی در ماده
 414-6قانونگذار فرانسـه امکـان اعمـال مجـازاتهـاي تکمیلی اختیاري را نسبت به
بخش اول(جاسوسی و خیانت به کشور) و بخش دوم(لطمات علیه تاسیسـات جمهوري
1
و تمامیت ارضی فرانسه ) نیز تسري داده است.
بنابر مطالب گفته شــده مجازاتهاي تکمیلی در فرانسه به صورت متغیـــر و در
هـــر جـرم بـه صـورت خـاص و جداگانه تعیین شده است و بیشتر در جرایم امنیت
کشور و جرایم تروریستی لحاظ میگردد ولیکن در قـانون ایران در این قبیل جرایم به
مجازاتهاي تکمیلی اشارهاي نشده و به صورت کلی در جرایم تعزیـري تـادرجه شش
قابل اعمال است که به نظر این مجازاتها در قانون فرانسه ،دقیقتر و به عدالت مطلق
نزدیـــکتر است ،همچنین در نظام کیفري فرانسه در مقایسه با حقوق کیفري ایران
پرونده شخصیت داراي جایگاه رفیعی اسـت .در ماده  81قانون آیین دادرسی کیفري
فرانسه ،تحقیق درباره شخصیت متهم و وضـــعیت مـادي ،خـانوادگی و اجتماعی وي
پیشبینی شده که این تحقیقات در مرحله مقدماتی در امور جنحهاي ،اختیاري و در
امـورجنایی ،الزامی است اما در ایران تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً و به عنوان یک
رویکرد محـــوري در مراحـل رسیدگی کیفري پیش بینی نشده است که در مبحث
چالشها به چرایی لزوم تشکیل آن پرداختیم.
148
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نتیج ه

قانونگذار ایران هرچنددر قلمرو مجازاتهاي تکمیلی نســبت به سابق
نـوآوريهـایی نظیـر .1 :پـیشبینـی محدودیت اعمال مجازاتهاي تکمیلی
در جرایم تعزیري تا درجه شش .2افزایش مصادیق آن تا پانزده مـــورد .3
افزایش اختیارات قضات  .4تصریح و تعیین مدت زمان تا دو سال  .5اعمـال
مجـازاتهـاي مـذکور براي حدود و قصاص و ...داشته است اما با توجه به
تهاي تکمیلی باید اهداف اصـالحی را دنبال کند و از
اینکه مصادیق مجازا 
تهاي خاصی را میطلبد،
آنجا که رسیدن به رویکردهاي بازپرورانه ،سیاس 
ضروري اســت که دستگاه قضایی ما در اعمال مجازاتهاي تکمیلی که اهم
تهـاي اجتمـاعی اسـت ،اهتمـام بیشتري بورزد.
آنهـا محرومیـ 
متأســفانه تجربه نشان داده است که دستگاه قضایی ما هیچگاه زیر بار
وظایف خــود در خصوص بازپروري نرفته و همواره یک رویکرد ســزاده را
سرمنزل خود قرار داده است.
اثربخشی کیفرهاي تکمیلی نســبت به مجرمان بر حسب شخصیت و
پیشینه کیفري آنان متفاوت است ،بـدین ترتیب میتوان به سجل کیفري
مجرمان جهت تعیین انواع مجازاتها توجه بیشتري داشت ،بدیهی اســـت
کـــه متغیرهاي مذکور مســتلزم تمهید ابزارهاي متناسبی مانند تنظیم
پرونده شــخصیت و امکان دسترسی سریع به سجل کیفري و یا سیستمی
منسجم براي قضات میباشد ،چرا که افزایش مجازاتهـــاي تکمیلـــی و
محرومیـتهـــاي اعمال شده بر فرد باعث برچسب خوردگی شخص و در
نتیجه مشــکل در پذیرش فرد از ســوي جامعه میشود ،امري که میتواند
منتهی به افزایش تکرار جرم شود.
در نظام کیفري فرانسه ،اعمال مجازاتهاي تکمیلی در جرایم مختلف
به صـــورت جداگانـه و طبـق نظـر جـرمشناسان و حقوقدانان پیشبینی
شده و در راستاي فردي کردن مجـازاتهـــا ،اقـــدامات مقتضـی صـورت
گرفته است که در مقایسه با ایران اصل تناسب جرم و مجازات بیشتر رعایت
گردیده و کارشناســانه است ،بنابراین تعیین اهداف مجازاتهاي تکمیلی،
ارزیابی علمی و مستمر آنها ،توجه نمـــودن بـه نقـاط ضـعف وقوت آنها و
تمهید زمینههاي مناســب جهت افزایش میزان اثربخشی این اقدامات در
ایـران از جملـه نکـاتی است که میتواند در مراحل مختلف سیاست جنایی
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تقنینی ،قضایــی و اجرایی مورد توجه قرار بگیرد و مــا را به اهداف واالي
مجازاتها برساند.
با عنایت به مطالب یاد شده پیشنهادها و راهکارهاي زیر ارایه میگردد:
 -1با استفاده از تلفیق علم و تجربه باید به میزان اثر بخشی قوانین توجه
شود تا به اهداف واالي مجازاتهـاي تکمیلی دست یابیم.
 -2بنابر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ،تعیین مجازات تکمیلی
براي حدود و قصاص وجاهت قانونی ندارد و نباید در مورد آنها اعمال گردد.
 -3اختیارات قضات را در تعیین و اعمال مجازاتهاي تکمیلی محدود
کرده و با توجه به درجهبندي مجـــازاتهاي تعزیري بهتر است که جرایم
نیز درجهبندي شود و براي هر جرمی مانند قـــانون فرانسـه حسـب مـورد
مجــازات تکمیلی و مقررات مدون و منســجمی تدوین و تصویب گردد که
الزمه آن تغییر کتاب پنجم تعزیـــرات است ،به عنوان مثال در زیر هر ماده
با توجه به ویژگیهاي جرم و مجرم جهت محدود کـــردن دسـت قضـات
مجازات تکمیلی خاصی ذکر گردد.
 -4به منظور ایجاد تناسب بین جرم و مجازات ،براي هر یک از مصادیق
مختلـف در بنـدهاي مـــاده  23مـدت زمانهاي جداگانه مبتنی بر نوع و
شدت جرم تعیین گردد ،نه اینکه براي هر پـانزده بنـد ،مـدت تـا دو سـال
اعمال گردد.
 -5در اعمال مجازاتهاي تکمیلی ،ابزارها و معیارهاي دقیق با تشکیل
پرونده شخصیت وجود داشته باشـــد تـا قضات بتوانند با ضابطههاي دقیق
و مشخص و با استدالل در حکـم بـه اعمـال مجـازات بپردازنـد تـا حقـوق
خانواده هاي مجرمان تضییع نگردد.
-6در نهایت آموزش دقیق قضات و برگزاري همـایشهـــایی جهـــت
تبـــادل اطالعـات و بیـان مشـــکالت و بررسی دقیقتر چالشهاي اعمال
مجازاتهای تکمیلی جهت رسیدن به اهداف مشخص نظـــام قانونمنـــد
جمهوري اسالمی ایران.
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