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Abstract
Audience of the Islamic Penal Code 1392 in counting the types of punishment is
real person and legal entities. Observance of the principle of equality and nondiscrimination and philosophical justifications for the application of punishment
require that all the penalties of this Code, including the subordinate punishment
should be applied to legal entities. But by looking at the type of subordinate
punishments provided in the said law, it becomes clear that these punishments
are specific to real persons and cannot be applied to legal entities. In this regard,
this article with a descriptive-analytical method, examines the possibility of
imposing subordinate penalties on legal entities and in the end, this result is
achieved which according to legal and philosophical justifications, subordinate
punishments must be imposed on legal entities. On this basis, all kinds of
punishments that can be applied to these institutions, are mentioned and finally,
how to reach rehabilitation from these punishments is also described.
Keywords: Legal entities, Subordinate punishment, Rehabilitation, Judicial
record, Justification of punishment.
1. Introduction
In most legal systems of the world, Except for imposing the main punishment
on the convict, other punishments are provided as subordinate punishment and
deprives him of social rights for a while, that Should makes sense. Because the
expectations of public opinion and the requirements of some jobs require that if
a person committed a crime, does not get hired immediately for important jobs
or cannot use some special privileges. Because this person has shown his antisocial status by committing a crime and it is possible that if he is assigned to the
mentioned jobs, the temptation to commit a crime reappears in him. Therefore,
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it is necessary to deprive some jobs and privileges under the title of social rights
for a while after the execution of the main punishment. The same argument can
be applied to legal entities. Not only is there the possibility of a crime being
committed by legal persons, but because of the breadth and scope of the crime,
the consequences of their crimes are far greater. In addition, legal entities have
the same rights and obligations as natural persons, and may take on sensitive
jobs and situations. Hence, it is illogical to apply only the main punishment to
these people and be able to enjoy social rights immediately, therefore, it should
be possible that that subordinate punishment be applied to them as well.
In addition, the execution of the main punishment may not have a specific
deterrent in practice and apply immediately. But the imposition of subordinate
punishment, or the deprivation of certain social rights, can lead to more
deterrence, as is the case with real people. For example, young people, educated
people, or employees may not have much fear of the original punishment if they
commit a crime. Rather, one of the most important questions in their minds is
whether they are deprived of social rights or not. Hence, subordinate
punishment, in addition to achieving the goal of deterrence, also brings the
criminal justice system closer to the administration of justice. In fact, legal
entities, especially in financial penalties such as fines, are not greatly affected
by the execution of the penalty, however, the fear of imposing a subordinate
punishment or its application in case of committing a crime will have a certain
deterrent in practice.
2. Methodology
This article with a descriptive-analytical method, examines the possibility of
imposing subordinate penalties on legal entities.
3. Results and discussion
In this regard, in addition to accepting criminal liability of legal entities, how to
apply the types of applicable penalties to these entities is an important issue.
Address of the Islamic Penal Code adopted in 1392 in counting the types of
punishment is natural and legal persons. Observance of the principle of equality
prescribes that all the penalties of this Code, including the subordinate
punishment should be applied to legal entities. Because with the recognition of
the criminal responsibility of this group of persons in the Islamic Penal Code
approved in 1392, there is no longer any doubt that they will be held responsible
for their criminal behavior. But by looking at the type of subordinate
punishments provided for in that law, it becomes clear that these punishments
are specific to natural persons and cannot be applied to legal persons.
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5. Conclusion
In the end, this result is achieved which is based on legal and criminological
justifications, subordinate punishments must be imposed on legal entities. On
this basis, in order to achieve these goals, it is necessary for the legislator to
provide subordinate punishments for legal entities. In this regard, some cases
should be suggested, which is like deprivation of social rights for individuals, it
can have a similar effect. Borrowing from banks and financial institutions,
participating in auctions and tenders, changing citizenship, etc. is a social right
and privilege for legal entities, that deprivation of them can be considered as an
appropriate and subordinate punishment for these person. It should be noted that
this punishment must have a duration and then the legal person achieves the
restoration of dignity so as not to destroy the efficiency of legal entities and in a
way motivate legal entities to continue their activities.
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چکیده
مخاطب قانون مجازات اسالمی مصوب  2931در احصاء انووا مجوازاتا ااوخاق حی یوی و حیووقی اسو
رعای اصل تساوی و عدم تبع ض و توج هات فلسفی اِعمال ک فر حکم میکند که تمامی مجازاتهای ایو
قانون از جمله مجازات تبعی بر ااخاق حیوقی ن ز قابل اعمال بااد اما با نگاهی به نو مجازاتهای تبعوی
پ شب نی اده در قانون مزبور مشخص میاود که ای مجازاتها خاق ااخاق حی یی اس و در خصوق
ااخاق حیوقی قابل اِعمال ن س در ای راستاا ای میاله با روش توص فی -تحل لی (انتیادی) امکان اِعمال
مجازات های تبعی را بر ااخاق حیوقی مورد بررسی قرار داده و در پایان ای نت جه حاصل اوده اسو کوه
باتوجه به توج هات حیوقی و فلسفیا باید مجازاتهای تبعیِ خاقِ عل ه ااخاق حیوقی پ شب نی و اعمال
اود بر ای مبناا به انوا مجازاتهای قابلِ اعمال بر ای ااخاق اااره اده و در پایان نحوه اعاده ح ث از
ای مجازاتها ن ز تشریح اده اس
واژگان کلیدی :ااخاق حیوقیا مجازات تبعیا اعاده ح ث

ا سجل قضاییا توج ه مجازات

 2استادیارا گروه حیوقا دانشکده علوم انسانی و اجتماعیا دانشگاه کردستانا سونند،ا
ایران (نویسنده مسئول)
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مقدمه
مجازاتها از ح ث موضو به مجازاتهای اصلیا تکم لی و تبعی تیس م میاوند مجازات تکم لوی
و تبعی به منظور پ شگ ری از ارتکاب مجدد جرم و تشدید مجازات عل وه بزهکوار اعموال مویگوردد
(صالحی میدم و همکارانا  )25۱ :293۱با نگاهی به قوان ک فری و عبارات و کلمات بهکوار رفتوه
در آن بهطور سنتی ای گونه برداا میاود کوه مخاطوب قوانونگواار در مرحلوا اجورا ااوخاق
حی یی یا همان انسان بزهکار اس و ه چ تردیدی در اعمال مجازاتهای مندر ،در چن قووان نی
بهوجود نمیآید بهگونهای که مین ن ز وقتی که قانون وضع میکنود در ههو خوودا مخواطبش را
ااخاق حی یی فرض میکند و معموالً عباراتی نظ ر «هرکس» یا «هر فرد» بهکار میبرد اگور هوم
درصدد بااد مخاطب جدیدی مانند ااخاق حیوقی برای قوان اضافه کنودا ایو احتموال وجوود
دارد که در بدو امر نتواند تمامی جوانب را در نظر بگ رد که در عمل باعث سردرگمی تابعان حیووق
ک فری و بعضاً تفاوت در برخورد خواهد اد برای مثالا در قانون مجازات اسالمی  2931بوهعنووان
یک قانون مادر برای اول بار به اکل کنونی آن (یعنی همراه با اناسایی انوا مجازاتهای خواق
ای ااخاق) مسئول ک فری ااخاق حیوقی به رسم اناخته اده اس ا اما گویی قانونگاار
تمامی جوانب را در نظر نگرفته و همانطور که اااره ادا مخاطبِ پ شفرضا همان ااخاق حی یی
بوده اس در ای راستاا قانونگاار در بخش دوما طی فصول اول و دوم مجازاتهای اصلیا تکم لی
و تبعی و در فصل سوم ای بخشا نحوة اعمال مجازات را پ شب نی و میرر کورده اسو ا اموا چوون
پ شفرضا ااخاق حی یی بوده اس فیط در فصول اول بوه انووا مجوازاتهوای اصولی ااوخاق
حیوقی اااره نموده و در ادامه در فصول دوم و سوما مصادیق مجازاتهای تکم لی و تبعوی و نحووه
اعمال مجازات عل ه ای ااخاق را فراموش کرده اس ای بیتووجهی نمویتوانود تووج هی بورای
تفاوت قائل ادن ب ااخاق حی یی و حیوقی بااد برای نمونها نمیتووان ادعوا کورد کوه چوون
مجازات تبعیِ ااخاق حیوقی در قانون مجازات اسالمی  2931پو شب نوی نشوده اسو یوا چوون
مصادیق هکر اده توسط قانونگاار بهعنوان مجازات تبعی به اکل محروم و از حیووق اجتمواعی
اس که اختصاق به ااخاق حی یی داردا لاا امکان اعمال مجازات تبعی در مورد ااخاق حیوقی
وجود ندارد (پوربافرانی و س فیا  )2۰۱ :293۱ای در حالی اس که قانون مجازات اسالمی بهطوور
مطلق انوا مجازاتها را اعم از اصلیا تکم لی و تبعی پ شب نی کورده اسو و مسوئول ک فوری
ااخاق حیوقی را ن ز مورد پایرش قرار داده اس پس باید مجازاتهای تبعی بر ااخاق حیووقی
ن ز قابل اعمال بااد اکنون با توجه به سکوت قانونگاار پرسوش ایو اسو کوه بوا چوه تووج هی
میتوان مجازاتهای تبعی را عل ه ای ااخاق وضع کرد و در صورت پایرش آن چگونوه مویتووان
ای مجازاتها را احصاء و اعمال کرد؟ پرسش دیگور اینکوه نحووة اعواده ح ث و ااوخاق حیووقی
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چگونه خواهد بود؟ مالحظه میاود پاسخ ه چ یک از ای پرسشها به درسوتی در قووان ک فوری
موجود مشخص ن س از ای روا در ادامه سعی میاود قابل اعمال مجازاتهوای تبعوی مواده 12
قانون مجازات اسالمی بر ااخاق حیوقی بررسی گردد ( )2سپس نظر به اینکه اعمال یک مجازات
جدید بر ااخاق مزبور ن ازمند توج ه اس تا دستگاههای تین نی و قضوایی آن را راحو تور موورد
پایرش قرار دهندا لاا از دو منظر حیوقی و فلسفی به توج ه مجازات تبعی پرداخته اسو ا بوا ایو
توض ح که با توجه به برابری ااخاصی حی یی و حیوقی در حیوق و تکال فا اِعمال مجوازات تبعوی
بر مبنای اصل تساوی مسئول ک فری تحل ل اده اسو همننو در مرحلوه اجرایویا نظور بوه
اهم حیوق اجتماعی برای ااخاق حیوقی به توج ه استفاده از مجازات تبعی با توجوه بوه نهواد
سجل قضایی پرداخته اده اس در ادامه توج ه فلسفی اِعمال مجازات تبعی بور ااوخاق مواکور
مورد بحث قرار گرفته اس که از ای لحاظ دارای اهم میبااد تشریح چرایوی اسوتفاده از یوک
مجازات جدید که سابیه تین ندارد با توجه به ضرورتهای عملیا قانونگاار را راغب یا ملزم می-
کند آن را وارد قوان نماید تا در عمل مورد استفاده قرار گ رد ( )1از آنجا که ک فر تبعی ااوخاق
حیوقیا مجازاتی نو در نظام ک فری ایران خواهد بودا الزم اس مصادیق آن مشخص اود تا عوالوه
بر قوی تر کردن توج هات فوقا هشداری برای ااخاق ماکور بااد تا با اطال از مصادیق آنها جنبه
بازدارندگی دااته بااد و برای ااخاصی که مرتکب جرم ادهاند جنبه ناتوانسازی دااته بااد ()9
در نهای ا همان گونه که اعاده ح ث برای ااخاق حی یی حوائز اهم و اسو و محکوم و بوه
مجازات اصلی نباید موجب محروم دایمی از حیوق اجتماعی باادا بورای ااوخاق حیووقی ن وز
مهم اس و حتی میتوان گف از لحاظ اقتصادی اهم توی دوچنودان داردا لواا در قسوم چهوارم
نحوة اعاده ح ث ِ ااخاق حیوقی مورد اااره قرار گرفته اس ()۱
 .1عدم قابلیت اعمال مجازاتهای تبعیِ قانون مجازات اسالمی
در ب شتر نظامهای حیوقی دن اا عالوه بر اعمال مجازات اصلی بر محکومعل ها مجازاتهای دیگوری
تح عنوان مجازات تبعی پ شب نی اده اس و وی را مدتی از حیوق اجتماعی محروم میکند که
منطیی مینمایدا زیرا انتظارات افکار عمومی و اقتضائات برخوی مشواغل ایجواب مویکنود کوه اگور
اخص مرتکب جرمی اد فوراً به مشاغل حساس منصوب نشود یا اینکه نتوانود از برخوی امت وازات
خاق استفاده کندا چون ای اخص با ارتکاب جرما ح ث ضداجتماعی خود را نشان داده اس و
ممک اس اگر به مشاغل ماکور گمارده اود مجدداً وسوسه ارتکاب جرم در وی پدیدار اود پس
ضروری اس بعد از اجرای مجازات اصلیا مدتی از برخی مشواغل و امت وازات تحو عنووان حیووق
اجتماعی محروم اود هم استدالل در خصوق ااخاق حیوقی ن وز قابول اسوتفاده اسو ایو
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ااخاق که تعداداان رو به افزایش اس نه تنها احتمال ارتکاب جرم از سوی آنها وجود داردا بلکه
بهدل ل وسع و گستردگی دامنه بزهکاریا تبعات و آثار جرایم آنهاا به مراتب ب شتر اسو مضوافاً
اینکه ااخاق حیوقی مانند ااخاق حی یی از حق و تکل ف برخووردار مویاووند و ممکو اسو
مشاغل و موقع های حساسی را عهدهدار اوند از ای روا غ رمنطیی اسو کوه در خصووق ایو
ااخاق فیط مجازات اصلی اعمال اود و بالفاصله بتوانند از حیوق اجتماعی بهورهمنود اووندا لواا
باید ای امکان وجود دااته بااد که مجازات تبعی ن ز در مورد آنها اعمال اود
قانون مجازات اسالمی در مادة  12ط ف وس عی از مصوادیق محروم و از حیووق اجتمواعی را
بهعنوان مجازات تبعی پ شب نی نموده اس در خصوق اینکه آیا ای مجازاتها در مورد ااوخاق
حیوقی قابل اعمال اس یا خ ر؟ ممک اس ادعا اوود کوه مجوازاتهوای تبعوی موادة  12خواق
ااخاق حی یی اس ا چون در تبصرههای یک و دو ماده  12از کلمات «مستخدمان» و «هر کوس»
استفاده نموده که با توجه به ای عباراتا ای نکته استنباط مویاوود کوه ایو مجوازاتهوا اوامل
ااخاق حیوقی نمی اود عالوه بر اصل قانونی بودن جورم و مجوازات کوه بایود در خصووق انووا
مجازاتهای ای ااخاق رعای اود ( Kalvodová, 2013, 2265و م النیا  )۱9 :29۱2میتوان
اضافه کرد که مجازاتهای تبعی پ شب نی اده در مادة ماکور با توجوه بوه نوو و ماه و ا اصووالً
قابل اعمال در مورد ااخاق حیوقی را ندارد برای نمونها مجازاتهای محروم از اسوتخدام در
ادارات دولتی یا داوطلب ادن در انتخابوات نماینودگی مجلوس اوورای اسوالمی و اوورای اوهر و
روستاا خاق ااخاق حی یی اس و اصوالً چن امت ازاتی برای ااخاق حیوقی متصور ن س یوا
اینکه ای ااخاق به دنبال چن منافعی ن ستند و صحب از آن ن زا برای آنهوا اهم توی نخواهود
داا
بحث مجازاتهای تبعی از آن جه حائز اهم اس که در خصوق ااوخاق حی یوی مسو ر
طوالنی را از قبل از انیالب پ موده (سلمانپور و کاظمیا  )215 :2935و امروز به اکل موواد  15و
 12در قانون مجازات اسالمی درآمده اس صرفنظور از ایورادات وارده بوه آن از نیطوهنظور جورم-
اناختی و جامعه اناختی مف د اس ا با ای توض ح که وقتی کسی مرتکب جرمی اده و در دادگاه
صالح محکوم می اود اعتبارش مخدوش گردیده و جامعه ن ز به وی اعتماد ننموده و از سپردن امور
عمومی به وی امتنا میکند در واقع او را از تمام یا پارهای از حیوق اجتماعی محروم مینمایود توا
هم جامعه حمای اده و مصون بماند و هم محکوومعل وه ب شوتر تیدیوب و تنببوه اوود (سول میا
 )۱1 :29۱3اما در خصوق اِعمال ای مجازات بر ااخاق حیوقی خالء قانونی وجود دارد از ایو -
روا ماه ااخاق حیوقی و نو جرایم ارتکابی ایجاب میکند که قانونگواار بور مبنوای توج هوات
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خاقا مجازاتهای تبعی ویژة آنها را پ شب نی نماید تا در موارد مصرح اعمال اود که در صوفحات
بعدی به ای موارد اااره میاود
 .2توجیه اِعمال مجازات تبعی بر اشخاص حقوقی
بهطور کلی توج ه یک اقدام برای پ ش ب نی در قانون بدی جه اس که نشان داده مویاوود آن
اقدام ع یالنی و منطیی یا قابل پایرش از نظر حیووقی اسو یوا هور دوی ایو ویژگویهوا را دارد و
درصدد اس که استداللهوا و نظریوات مخوالف را باطول یوا کومرنو کنود (محموودی جوانکی و
روستاییا )۱1 :2931مجازات ن ز بهعنوان یکی از انووا واکونشهوای اجتمواعی در میابول جورم و
پایرش آن توسط جامعه ن از به توج ه دارد اماا بسته به اینکه اصلی یا تبعی یا تکم لی بااد توج ه
و مبنای آن متفاوت خواهد بود همنن ای توج هات بسته به اینکه فاعل آن چه اخصوی بااودا
متفاوت اس برای مثالا همانطور که نمیتوان یک مجازات مشابه برای ااخاق حی یی و حیووقی
تع نمودا در پارهای از موارد هم نمیتوان توج ه مشابه برای مجازات ای ااخاق یاف ا خواه آن
مجازاتا اصلی یا تکم لی و یا تبعی بااد در ای راستاا مجازات تبعی یکی از انوا ک فرهای پ ش-
ب نی اده در قانون مجازات اسالمی  2931عل ه محکومان حی یی اس که توج هات خاق خود را
دارد و به ای دل ل نو آنها ن ز متفاوت اس که عل ه ااخاق حیوقی قابل اعمال ن س هموانطور
که اااره اد قانون ماکور در خصوق اِعمال ایو مجوازات عل وه ااوخاق حیووقی سواک اسو ا
باوجود ای ا ضرورت هایی وجود دارد که اعمال ای نو مجازات را بورای ااوخاق حیووقی توج وه
میکند بدیهی اس ای توج هات پ شب نی انوا جداگانهای از مجازات تبعی را مویطلبود کوه در
ادامه به آن اااره میاود
 .1 .2توجیه حقوقی
تحیق عدال و رعای اصل تساوی ب تابعان حیوق ک فری از مهومتوری علول و اهوداف تصوویب
قوان از سوی دول هاس و در چند دها اخ ر دس اندرکاران نظام عودال ک فوری بوا اناسوایی
مسئول ک فری ااخاق حیوقی و بر امردن آنها بهعنوان تابعان حیوق ک فری در صدد ن ول بوه
چن اهدافی بودهاند اماا ای به رسم اناخت باید همهجانبه و با در نظر گرفت تمامی زوایوای
حیوقی و فرایند عملی بااد و نباید فیط به یک جنبه از آنا یعنی پ شب نی مجازات اصلی منتهوی
اود نگاه برابر به ااوخاق مواکور حکوم مویکنود کوه در مرحلوه عملوی و فراینود دادرسوی ن وزا
سازوکارهای اعمال مجازاتهای تبعی فراهم اود بر ای مبناا در ادامه با بررسی خالها و توج هوات
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حیوقیا ضرورت پ شب نی ای مجازاتها تحل ل میاود تا بتوان به تحیوق عودال و نگواه برابرانوه
ب ااخاق حی یی و حیوقی نائل اد
 .1 .1 .2توجیه حقوقی بر مبنای اصل تساوی مسئولیت کیفری
مسئول ک فری یعنی ای که اخصا برخوردار از نوعی وضع و صفتی خاق اس که به موجب
آن قابل مییابد تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود را تحمل کنود و پوس از تحیوق قابل و و
اهل در مرتکب جرما تبعات جزایی رفتار مجرمانه به قهر بر او تحم ل میاود و سرانجاما مرتکب
جرم به اجبار و به ناگزیر تبعات جزایی رفتوار خوود را تحمول مویکنود (م رسوع دیا )11 :293۰
منظور از اهل و قابل ماکورا یعنی ای که رفتار مجرمانه از فاعلی میصر و قابل سورزنش (واجود
علم و اراده) ناای اده بااد و در ای صورت اس که مرتکب قابل تحمل تبعوات ک فوری رفتوار
مجرمانه را پ دا میکند (همانا صص  )۱۱ -31هر چند مفهوم ماکور در خصوق ااخاق حی یی
ب ان اده اس ا اما با اندکی تعمق در مورد ااخاق حیوقی ن ز صدق میکند بوا ایو توضو ح کوه
امکان انعیاد قراردادهای حیوقی و مسئول مدنی و تجاری ااخاق حیوقی امری بدیهی اس کوه
در قوان مختلف از جمله مواد  5۱۱و  21۱قانون تجارت به رسم اناخته اده اسو بور ایو
مبنا گفته اده اس ا همان ارادهای که ااخاق حیوقی را برای انجام تجارت و انعیاد قرارداد توانا و
نسب به تخلفات صورت گرفته و زیان وارده متعهد میسازدا آنها را قادر بوه ارتکواب جورم و قابول
برای مسئول ک فری مینماید پس ااخاق حیوقی مانند ااخاق حی یی دارای ارادهاندا بوا ایو
تفاوت که ارادة آنها از نو ارادة جمعی اس (حب بزاده و همکارانا  )212 :2931لواا مسوئول و
پاسخگویی آنها در میابل جرایم ارتکابی و قراردادهای منعیده باید برابر بااد از ای روا بوا توجوه بوه
وجود اراده جمعی در ااخاق ماکور و تحیق مسئول ک فری در موورد آنهواا تسواوی مسوئول
ک فری زمانی محیق میاود که در تموامی فوروض آن از جملوه ظوروف مشودده و تخف وفدهنوده
مجازات صدق کند و از سوی قانونگاار پایرش اود حتی برخی معتیدند تشدید ک فر و مسئول
ک فری به اعتبار حال خطرناک مرتکبا مشکلی ندارد ( )Hart, 2008: 182در هم راستاا نظور
به اینکه دامنه جرایم ارتکابی ااخاق حیوقی بس ار زیاد اس ا لاا حال خطرناکی ااخاق حیوقی
ادیدتر اس و بر هم مبناا اناسایی مسئول ک فری آنهاا اعمال گونههای مختلف مجوازاتهوا
از جمله تبعی و حتی تشدید آن را توج ه میکند
باوجود ای ا تساوی مسئول ک فری در تمامی فروض آن نسب به ااخاق حیوقی بوهویژه در
اعمال مجازاتهای تبعی پایرفته نشده اس در خصوق ای مجازاتها نکته قابول هکور اینکوه توا
وقتی که مدت مجازات تبعی بزهکار به پایان نرس ده اسو ا اصوطالحاً گفتوه مویاوود محکوم و
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ک فری مؤثر دارد و بور ایو اسواسا در ایو مودت نوه تنهوا از حیووق اجتمواعیا بلکوه از پوارهای
مساعدتها و تخف فات قانونی ن وز محوروم مویاوود و در برخوی حواالت مشومول برخوی تشودید
مجازاتهای قانونی میگردد به ب ان دیگرا مالک میام قضایی جه اعموال یوا عودم اعموال مووارد
مزبورا عدم اتمام مدت مجازات تبعی اس برای نمونها اگر اخص حی یی پوس از تحمول مجوازات
تبعیا به اعاد ه ح ث نائل آمدا سوابیا ک فوری موؤثر وی پواک اوده و همسون غ ور بزهکواران
محسوب و اگر مجدداً مرتکب جرمی اودا مشمول قواعد تکرار جرم و ک ف ات مشدد نخواهد اود و
جرم مزبورا مستیالً و بدون توجه به محکوم قبلی مورد دادرسی و مجازات قرار میگ رد (صانعیا
 )۱39 :29۱1اما وضع محکوم ک فری مؤثر در خصوق ااخاق حیووقی در قوانون مجوازات
اسالمی  2931ابهام دارد و معلوم ن س در مواردی که قانونگواار فیودان سوابیا ک فوری موؤثر را
ارط اعمال تخف ف یا مساعدتی دانسته اس چگونه باید فیدان سابیا ک فری موؤثر را احوراز کورد
برای مثالا یکی از ارایط صدور حکم بوه معاف و از ک فور مطوابق موادة  93ق م ا فیودان سوابیا
ک فری مؤثر اس حال اگر اخص حیوقی مرتکب یک جرم تعزیری درجه  ۱یوا  ۱گوردد و جهوات
تخف ف و سایر اروط مادة مزبور وجود دااته باادا چگونه میتوان در خصوق ای ااخاق حکوم
به معاف از ک فر صادر کردا در حالیکه مشخص ن س سابیا ک فوری موؤثر آنوان چوه وضوع تی
دارد
حال دیگرا اعمال میررات تکرار جرم و ارتباط آن با سوابیا ک فوری موؤثر اسو کوه ضورورت
پ شب نی مجازات تبعی را برای ااخاق حیوقی توج ه مویکنود مطوابق مواده  29۱ق م ا مصووب
 2931با اصالحات  2933چناننه اخصی که سابیا ک فری به جرایم تعزیری درجوه یوک توا پون
دارد و تا زمانی که به اعاده ح ث نائل نشده اس ا مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا اش دیگری
اودا مشمول میررات تکرار جرم خواهد اد منظور از حصول اعواده ح ث و در ایو مواده هموان
اتمام مدت سابیا ک فری مؤثر اس که به عنوان یک ارط وجودی جه اعمال میررات تکرار جرم
پ ش ب نی اده اس حال سوال قابل طرح اینکه اگر یک اخص حیوقی که سابیا ارتکواب جورایم
تعزیری درجه یک تا پن در سجل ک فری داردا مجدداً مرتکب جرایم مشابه اودا اعاده ح ث یوا
سابیا ک فری مؤثر وی چگونه محاسوبه و میوررات تکورار جورم اعموال مویاوود؟ آیوا بایود هموان
مدتهای ماده  15قانون مجازات اسالمی را مالک قرار داد یا مودت دیگوریا خواق ایو ااوخاق
پ ش ب نی اود؟ بدواً اااره اود موواد  15و  12قوانون مواکور مخوتص ااوخاق حی یوی اسو و
همانگونه که مجازاتهای تبعی ای مواد در خصوق ااخاق حیوقی قابل اعمال ن س ا مدتهای
پ شب نی اده در آن هم نمیتواند مالک عمل قرار داده اود مضافاً اینکه اصول بور قوانونی بوودن
جرم و مجازات اس که ای اصل اامل تمامی مجازاتها اعم از اصولیا تکم لوی و تبعوی و تموامی
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تخف فات و تشدیدها می اود هم استدالل در خصوق امول مرور زمان ن ز قابل اعموال اسو ا
به ای ارح که اگر ااخاق حی یی به مجازات جرمی محکوم اوند و حکم صادره اجرا نگرددا پس
از امول مرور زمان باید مدتهای ماده  15قانون مجازات اسالمی سپری اود تا ایو ااوخاق بوه
اعاده ح ث نائل اوند اما در خصوق ااخاق حیوقی قانون ساک اسو و ایو پرسوش مطورح
میاود که چناننه احکام صادره عل ه ااخاق ماکور اجرا نشد میتوان ادعا کرد که چون مجوازات
تبعی پ شب نی نشده اس ا فوراً به اعاده ح ث نائل میاوند؟ اگر پاسخ مثب بااد تبع ض غ ور
منطیی در خصوق ااخاق حی یی به وجود خواهد آمدا بهویژه آنکه جرایم ااخاق حیوقی از نظر
تبعات و آثار گستردهتر اس از ای روا بدیهی اس وقتی که قانونا ااخاق حیوقی را بوه رسوم
اناخته اس و به تبع آن دارای حیوق و تکال ف میداندا پس میتوان به عنوان مجازات تبعیا ای
ااخاق را از حیوقی که خاق آنان اس و در قوان و میررات مورد تصوریح قورار گرفتوها محوروم
ساخ ااخاق حی یی ن ز ای گونه اس که قانونگاار آنها را به رسوم اوناخته و بورای آنهوا
حیوق و تکال فی به عنوان یک اهروند میرر کرده اس و در صورت ارتکاب جرم عالوه بور مجوازات
اصلی به تبع آنا مدتی از برخی حیوق اجتماعی محروم میکند پسا همانگونوه کوه عودال حکوم
میک ند هر دوی ااخاق حی یی و حیوقی در صورت ارتکاب جرم مجازات اوندا به هموان ترت وب
ن ز باید مجازات تبعی بر هر دو اعمال اود و دل لی بر استثنای ااخاق حیوقی وجود ندارد
 .2 .1 .2توجیه حقوقی با توجه به کاربردهای سجل قضایی
یکی از توج هات مهم ضرورت پ شب نی مجازات تبعی ااخاق حیوقیا وجود سجل قضوایی بورای
ای ااخاق اس ا که مانند اسناد سجلی ثب احوال به مثابه اناسنامه حیوقی ااخاق مویبااود
در سجل قضایی مواردی مانند کل ا محکوم های ک فریا قرارهای منع یوا موقووفی تعی وبا ر ی
برائ ا مراتب اعاده ح ث محکومان مشمول محروم از حیوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعوی
و در ،میاود
به عالوه سجل قضایی ای امکان را به صاحب منصبان قضایی میدهد که با اوناخ اخصو
فرد بزهکارا در تطب ق مجازات متناسبا تخف فا تشدید یا تعل ق مجازاتهای وی توداب ر اایسوته
اتخاه کنند و میامها و مسئوالن کشوری را در تشخ ص صالح افوراد در امکوان ورود بوه برخوی
مشاغل کمک خواهد کرد (اریفی و رجب ها  )12 :2935از ای روا عدم پ شب نوی مجوازات تبعویا
وجود نهادی بنام سجل قضایی را ب هوده جلوه میدهد یکی از مهمتری کارکردهای سجل قضواییا
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امکان تیاضای گواهی عدم سوءپ ش نه اس  2بدیهی اس ای گواهی وقتی دارای اهم اس کوه
اخص به موجب مجازات اصلی از حیوق اجتماعی محروم اده بااد و بعد از اتمام مجوازات تبعوی
درصدد بااد به جامعه بازگردد تا از ای حیوق بهرهمند گردد در ایو حالو بایود از واحود سوجل
ک فری دادسرا گواهی مزبور را اخا نماید با ای مضمون که سابیا ک فری مؤثر نودارد هور چنود در
قانون مجازات اسالمی امکوان نائول اودن بوه اعواده ح ث و فیوط در خصووق ااوخاق حی یوی
پ شب نی اده اس ا اما در اق «ب» ماده  21آی ناما سجل قضایی مصوب  293۱امکان تیاضای
گواهی عدم سوءپ ش نه برای ااخاق حیوقی ن ز پ شب نی اده اس مطابق ایو موادها ااوخاق
متیاضی گواهی ماکور در درخواس خود باید نکاتی مانند اناسه ملیا اماره ثب ا تاریخ تاس سا
نو اخص حیوقی را و را ق د کنند یی ناً درخواس صدور گواهی عودم سوءپ شو نه و صودور
آن توسط واحد سجل ک فری برای ااخاق حیوقی بدون پ شب نی مجوازات تبعوی کواری ب هووده
خواهد بود به ب ان دیگرا پ شب نی امکان صدور گواهی عودم سوءپ شو نه بورای ااوخاق حیووقی
حاکی از ضرورت پ شب نی مجازاتهای تبعی برای ای ااخاق اس به ویژه اینکه آی ناما سجل
ک فریا مصوب قوة قضای ه اس که ای قوه مجری قووان اسو و در عمول ضورورت پو شب نوی
چن مواردی را درک کرده اس اما قانون مجازات اسوالمی مصووب نماینودگان مجلوس بعضواً بوا
اطالعات غ رحیوقی اس که به نظر میرسد عدم پ شب نی مجازات تبعی در ایو قوانون بوهدل ول
مسامحه و عدم ااراف به بحث عملی مجازاتهای تبعی بوده اس نکته قابل توجه آن کوه در اوق
«خ» بند  9ماده  2۱آی ناما ماکور در قسم اطالعات مشترکِ ااوخاق حی یوی و حیووقی بوه
محروم از حیوق اجتماعی اااره کرده اس که باید در سامانه سجل ک فری ااوخاق حی یوی و
حیوقی در ،اود اااره به چن مواردی در یک میرره از سوی قوة قضای ه که مجری قانون اسو
و موارد عملی را درک کرده اس به وضوح حاکی از ضرورت پ شب نوی مجوازاتهوای تبعوی بورای
ااخاق حیوقی اس به ب ان دیگرا در آی ناما مزبور تلویحاً محروم از حیووق اجتمواعی را بوه
عنوان مجازات تبعی به رسم اناخته اس
 .2 .2توجیه فلسفی
همانطور که جامعه جه تیم مصالح خود به ااخاق حی یی که مرتکب جرم ادهانودا بالفاصوله
اعتماد نمیکند و با یک اقدام پ شدستانه آنها را مدتی از حیوق اجتماعی محروم میکند (رسوتمی
غازانی و واعظیا )۱۱ :293۰ا به طریق اولی ن از اس که چنو رویکوردی در خصووق ااوخاق
 2الزم به هکر اس رئ س قوه قضای ه در اجرای ماده  ۱۱۱قانون آی دادرسی ک فری مصوب  2931با اصالحات
 293۱آی ناما سجل قضایی را در تاریخ  293۱ /۱ /19به تصویب رسانده اس
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حیوقی ن ز وجود دااته باادا زیرا آثار و تبعات جرایم ارتکابی ااخاق حیوقی بس ار گستردهتور از
ااخاق حی یی اسو از لحواظ فلسوفیا اعموال مجوازات تبعوی بور ااوخاق مزبوورا از دو منظور
بازدارندگی و ناتوانسازی قابل توجه اس که میتوان بهعنوان توج هی منطیی از آنها یاد کرد
 .1 .2 .2بازدارندگی
یکی از توج هات مهم جه اِعمال ک فرهای تبعی عل ه ااخاق حیوقیا ارعاب یا بازدارندگی به دو
معنی خاق و عام اس ک فر به تعب ر برخی صدای قانون و حتی صدای اجتما اس ا لاا بایود آن
نکوهش و مالمتی را که بزهکاران بهدل ل ارتکاب اعمال مجرمانه اایستا آن هستندا به آنها منتیول
کند و از ای طریقا باعث پش مانی بزهکار از ارتکاب جرم و جلوگ ری از ارتکاب جورم توسوط وی و
دیگران در آینده اوود ( )Duff, 2001: xviiهور چنود هودف بازدارنودگی مجوازات در نواوتگان
حیوقی ناظر بر ااخاق حی یی اس ا اما منعی ندارد که چن هدفی در مورد ااخاق حیوقی ن ز
دنبال اودا بهویژه آنکه ب ان اد ااخاق حیوقی متشکل از مجموعهای افراد انسوانی اسو و اراده
جمعی (جمعی از انسانها) در آن حاکم اس از ای روا اعمال ک فر (تبعی یوا اصولی) مویتوانود در
نهای منجر پش مانی اراده جمعی اخص حیوقی بزهکار از ارتکاب جرایم دیگر در آینده و ن ز سایر
ااخاق حیوقی ناکرده بزه ب انجامد به ب ان دیگرا اگور ااخاصوی کوه از قوانون تخطوی مویکننود
مشمول مجازات اوندا در ای صوورتا تموامی اوهروندان احتموال مجوازات اودن را پو شب نوی
میکنند و هدف بازدارندگی حاصل میاود که در مورد ااخاق حیوقی ن ز صدق میکند ( Duff,
)Op.cit.,: 12
ناگفته نماند پایرش اصل مسئول ک فری ااخاق حیوقی خود به تنهوایی بوه یوک انیووالب
نظری و عملی در نظام حیوق ک فری بودل گردیوده و همووواره محوول بحووث و گفتگووو و جوالن
اندیشههای صاحبنظران بووده اسو و نیطوا تالقوی و انطبواق ایوو اندیشووههووا ه چگاه در یک
موضع موافق اکل نگرفته اس (قناد و اکبریا )9۱ :293۱ا به گونهای که در نواوتههوای حیووقی
پ شتر عی ده بر ای بوده که اندیشه بازدارندگی عل ه ااخاق ماکور نامانوس و غریوب اسو ا زیورا
ای ااخاق روح و جسمی ندارند تا با مشاهده مجازات عبرت بگ رنود  2همننو گفتوه اوده کوه
ااخاق حیوقی بنا به دالیلی دارای اخص اند که یک فرض حیوقی اس و با هودف سوهول بوه
رسم اناخته اده اس در واقعا ااخاق حیوقی دارای ماه تی مستیل از افراد تشک ل دهنوده
آنها ن ستند و ای افراد هستند که به نام اخص حیوقی تصم م میگ رند از ای روا پ امد ارعواب و
 2در ای خصوق برخی عی ده دارند که ااخاق حیوقی موجوداتی فاقد مغزند که نمیتوانند ب اندیشند و قصد
مجرمانه دااته بااند ( Lee, 2011; 756:اریفیا 293۱ا )33
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بازدارندگیِ مجازاتِ ااخاق حیوقی صرفاً متوجه مدیرانا کارکنان و سهامداران آنهوا خواهود بوود و
بدیهی اس که با تغ ر در افراد تشک ل دهندة اخص حیوقی پ امد ماکور ن ز منتفی خواهد بوود
(حسنیا  ) 9۱3 :293۰و ن ز اینکه معموالً مجازات ااخاق حیوقی به صورت جزای نیدی اس که
چن مجازاتی بار سنگ نی بر دوش ای ااخاق ن س و به راحتی آن را پرداخ میکنندا لواا در
عمل ه چ یک از دو اکل ارعاب محیق نخواهد اد باوجود ای ا در پاسخ میتووان ادعوا کورد کوه
هدف بازدارندگی در خصوق ااخاق حیوقی ن ز قابل طرح اسو ( )Henning, 2009, 4و اتفاقواً
مجازات تبعی ااخاق ماکور بس اری از ایرادات را رفع خواهد کورد و حتوی در پوارهای مووارد اثور
ارعاب مجازات تبعی بس ار ب شتر از مجازات اصولی اسو کوه ایو تیث رگوااری در موورد ااوخاق
حی یی ن ز قابل درک اس 2
به عنوان مثالا محروم از ارک در مزایده جه گورفت یوک قورارداد پ مانکواری سوودآور
برای مدتی بهعنوان مجازات تبعی به مراتب سنگ تر از جزای نیدی یا برخی دیگر از مجازاتهوای
خاق ای ااخاق اس همنن اگر ه یت مدیرهای درصودد بااود کوه یوک اوخص حیووقی را
خریداری کند یا ای که بخواهند در آن مسئول تی را قبوول کننود و آن اوخص حیووقی بوهدل ول
مجازات تبعی از پارهای از حیوق اجتماعی خاق ای ااخاق محروم باادا احتمال عدم خریوداری
یا عدم قبول مسئول ب شتر اس ااخاق حیوقی غ ر بزهکار هم با مالحظه چن وضع تی اگور
قصد ارتکاب جرمی را دااته بااند با احتمال محکوم به مجازات تبعی ممکو اسو از ارتکواب
جرم منصرف اوند ای استدالل هم دیگر رد اده اس که «ااخاق حیوقی روح و جسمی ندارند
تا سختی مجازات را درک کنند » ن ک میدان م که با اعمال مجازات بر ااخاق حیوقیا در نهایو
ااخاق حی یی تشک ل دهندها رن و عااب میب نند ()Eser and etc, 1998, 155 - 156ا پوس
با اعمال مجازات تبعی ن ز همان ااخاق تحملِ رن میکنند از ایو روا بوا اعموال مجوازات تبعوی
گونههای مختلفی از ارعاب اعم از عاما خاقا نهایی و مطلق (جوانجعفری و همکارانا -2۱ :2935
 )29و حتی در پارهای موارد بهتر از وضع اعمال مجازات اصلی حاصل مویاوود و مویتوانود بوه
عنوان توج هی جه اعمال ای گونه مجازاتها محسوب اود به ب ان دیگرا تجربوه تحمول برخوی
مجازاتهای تبعی مانند محروم از ارک در مزایدهها آنیدر ناخواایند اس کوه موانع از تکورار
جرم در آینده خواهد اد و بازدارندگی عام از طریق تهدید به اِعمال چن مجوازاتی متوجوه سوایر
 2در هرصورت باید توجه داا که مسئول ک فری ااخاق حیوقی ن ز مانند ااخاق حی ییا اخصی اس و به
دیگران سرای نخواهد کرد و هرگاه اتهامی به آنها وارد گردید همانند اخص حی ییا برخوردار از کل ه اصول کلی و
عادالنه رس دگی ک فری و محاکمات جزایی اس و دادگاه ها تا زمانی که دالیل کافی برای تعی ب ااخاق حیوقی
ندااته بااندا حق ورود به ای عرصه را نخواهند داا ()Charles, 2007: 412
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ااخاق حیوقی ن ز می اود که انتظار ای ا س با ترس از تحم ل مجازات تبعیا از ارتکواب جورم
بازدااته اوند
الزم به هکر اس تنو و ادت مجازات تبعی قابل اعمال بر ااخاق حیوقیا تیث ر بهسوزایی بور
بازدارندگی ای ااخاق دارد مجازات تبعی باید آنننان اودید و متناسوب بااود کوه منوافع جورم
احتمالی ارتکابی را کمرن کند از آنجا که جرایم ااخاق حیوقی ب شتر جنبه مالی دارد و هموواره
مناسبتری مجازات محسووب مویاوود (موسووی مجواب و رف وعزادها )2۱۱ :293۱ا لواا برخوی
مجازاتهای تبعی ن ز باید مبتنی بر تئوری سودمندی بنتام باادا تا جنبه بازدارندگی دااوته بااود
(خالیی و ااهنراغا  )۱۰ :2939به عنوان مثالا وقتی یک اخص حیووقی احتموال بدهود کوه در
صورت ارتکاب جرم کالهبرداری ولو م ل اردیا برای چندی سال به عنوان مجازات تبعوی از تبل و
در رسانهها یا ارک در قراردادهای پ مانکواری محوروم خواهود اودا بوا یوک محاسوبه عیالنوی و
اقتصادی از ارتکاب جرم منصرف میاود مانند بس اری از ااخاق حی ییا وقتی که مرتکب جرمی
می اوند ب شتر نگران محروم از حیوق اجتماعی و استخدامی هسوتند توا مجوازات اصولی جورم
ارتکابی
 .2 .2 .2اتوانسازی
اگر بزهکاران از جامعه قانونمدار طرد اوندا در نت جه از حمای دول و امت وازات و برخوی حیووق
محروم و تا حدودی توان مجرمانه آن گرفته میاود در ای حال ا آنها دامنانی محسوب خواهنود
اد که جامعه باید به هر روش ممک در برابر آنهوا از خوود محافظو کنود ()Duff, Op.cit., 40
یکی از ای روشهاا ناتوانسازی مجرمان اس اندیشا ناتوانسازی پ شتر بوا هودف کنتورل حالو
خطرناک بزهکاران حی یی و بعد از اکس و ناکارایی س اس هوای اصوالحی مطورح اود در ایو
م انا عی ده بر ای بود که اقل تی از بزهکارانا ب شتری م زان جرایم در جامعه را مرتکب میاوندا
از ای روا با توجه عدم کارایی برنامههای اصالح و درمانا باید به اجرای س اس های سخ گ رانوه و
خنثیکننده نسب به بزهکاران اقدام نمود ( )martinson, 1974: 25مطوابق ایو دیودگاها افوراد
بزهکار با توجه به درجه خطرناکی باید مشمول برنامههای مدیریتی و تووانگ رانوه قورار بگ رنود در
ای راستاا هدف ناتوانسازی مجازاتها با استیبال اایانی از سوی میامات نظام عدال ک فری مواجوه
اد و میرر اد با توجه به اینکه زندگی بزهکاران خطرناک همواره آم خته با جرم و خشون اسو ا
زندان طوالنی مدت با هدف گرفت توان مجرمانه برای آنها بهتری مکان برای گاران زندگی آینوده
بااد (ساعدی و ق اسیا )211 :2939
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هرچند ایدة ناتوانسازی در خصوق ااخاق حی یی مطرح اده اس ا اما با توجه بوه هودف از
طرح ای اندیشه که همان حفظ امن و تیم مصالح اهروندان اس ا مویتووان آن را نسوب بوه
ااخاق حیوقی ن ز مطرح نمود و چن هدفی را از اِعمال مجازاتِ ای ااخاق دنبال کرد بوهویژه
آنکه اهروندان راح تر به اعمال مجرمانه ااخاق حیوقی اعتماد میکننود و وسوع جورایم آنهوا
بس ار زیاد اس ب ان اد که ب شتر مجازاتهای اصلی ااخاق حیوقی جنبه مالی دارنودا لواا ایو
احتمال وجود دارد نتواند بازدارندگی چندانی دااته بااد و یا توان مجرمانه آنها را خنثی کنود اموا
اعمال مجازاتهای تبعی با مصادیق مختلف میتواند به نحو بهتری به خنثیسازی منجر اود
به ب ان دیگرا با توجه به افزایش تعداد و گستردگی فعال ها و وسوع نت جوا جورایم اوخص
حیوقی در جامعا کنونی و تیث رات متیابل و ارتباطات م ان ای ااخاق با جامعوه و تیث رپوایری از
یکدیگر الزم مینمایاند که با هدف خنثیسازی مجازاتهوای تبعوی را ن وز بورای ااوخاق حیووقی
جه حفظ منافع جامعه در نظر گرف بدی معنی که اخص حیوقی در صورت ارتکاب جرما بایود
به تبع مجازات اصلیا مدتی از امت ازات و حیوق اجتماعی محروم اود که نوه تنهوا مجوازاتی بورای
خود اخص حیوقی اس ا بلکه به سود جامعه و اهروندان هم مویبااود در ایو حالو ا مجوازات
تبعی در راستای حمای از منافع جامعه نوعی نیش خنثیکننده دارد که برای مدتی میتواند تووان
مجرمانه ااخاق ماکور را بگ رد و جامعه را از خطرات آنها در اموان نگوه دارد ( Thomas, 2019,
 )931- 932چن مدت زمانی برای اعتماد و اطم نان مجدد بوه ااوخاق حیووقی و طوی کوردن
مس ر دوبارة جامعهپایری توسط ای ااخاق الزم اس برای نمونوها اگور اوخص حیووقی در اثور
مجازات تبعی از تبل در رسانهها محوروم یوا اینکوه از اورک در مناقصوات منوع اوودا در مودت
مجازات تبعی توان مجرمانهاش گرفته میاود و قادر نخواهد بود جرایمی را از طرق مزبوور مرتکوب
اود و بدی سان از احتمال بزهدیدگی اهروندان کاسته میاود همنن اگور بودون طوی کوردن
مجازات تبعیا اخص حیوقی به ارایط و امت ازات سابق خوود برگورددا بوه نووعی یوک محورک و
تشویق کننده برای سایر ااخاق حیوقی در ارتکاب جرم مویبااود و بورای ااوخاق حی یوی کوه
جرایم کالن را در قالب تشک ل یک اخص حیووقی مرتکوب اووند لواا مجوازات نکوردن اوخص
حیوقی مجرم میتواند آثار سویی بر جامعه و افراد آن دااته بااد
از ای روا وقتی که قانونگاار عالوه بر مجازات اصلیا مجازاتهوای تبعوی را ن وز بورای جورایم
ارتکابی ااخاق حیوقی در نظر میگ ردا درصدد اس با ناتوانسازی ااخاق حیوقی بزهکارا نوعی
اطم نان خاطر و آسودگی در ب اهروندان و سرمایهگااران و فعاالن اجتمواعی ایجواد کنود توا بوا
اطم نان در برنامهها و طرحهای اخص حیوقی مشارک کنند و میتواند حاوی ایو پ وام بااودکه
جامعه مح طی مناسب برای سرمایهگااری اس (رحمدلا )۱2 :293۱ا زیرا نظام عدال ک فری بوا
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اعمال مجازات تبعی توان مجرمانا ااخاق حیوقی بزهکار را خنثی کرده اس مضافاً میتوان ادعوا
کرد که اعمال مجازات مزبور بر ااخاق حیوقی از سوی قانونگاارا ب ش از آنکه با هدف سوزاگرایی
و پ شگ ری از جرم باادا با هدف افزایش اعتماد عمومی نسب بوه سورمایهگوااری و فعال و هوای
اجتماعی در بخش خصوصی اس تا در توسعه و راد امور اقتصادی و اجتماعی وقفه ایجاد نگردد
 .9انواع مجازاتهای تبعی قابل اعمال
ای عی ده درس اس که مجازاتهای تبعی مواده  15بور ااوخاق حیووقی قابول اعموال ن سو
(پوربافرانی و س فیا  )2۰۱ :3۱اما ای دل ل نمیاود که مجازاتهای تبعوی خواق ایو ااوخاق
اناسایی نشود و بهدل ل عدم پ شب نی قانونگاار اعمال تبع ض کرد و ایو ااوخاق را مسوتثنی
دانس اااره اد که ااخاق حیوقیا حیوق اجتماعی خاق خود را دارند که بعد از موجودیو یوا
به دنبال آنها هستند یا اینکه با ای حیوق درصدد تحیق اهداف از پ ش تع اده خوود هسوتند
ای حیوق می تواند ط ف وس عی دااته بااد بر ای مبناا در ادامه به مجازات تبعی خاق ااخاق
حیوقی پرداخته میاود
 .1 .9شرکت در مناقصات
هر ساله مناقصات فراوانی به صورت دولتی برگزار میاود مناقصه فرایندی اس رقابتی برای تیم
ک ف مورد نظر که در آن تعهدات موضو معامله به مناقصهگری که کمتوری ق مو متناسوب را
پ شنهاد کرده باادا واگاار میاود (احمدیا  )۱۱ :2935مطابق اق « »،ماده  1قانون برگوزاری
مناقصاتا مناقصهگر اخص حی یی یا حیوقی اس که اسوناد مناقصوه را دریافو و در آن اورک
می کند با توجه به ای میررها امکان ارک در مناقصات برای ااخاق حیوقی ن ز امکانپایر اس ا
به گونهای که میتوانند طرحهای بزرگ و اقتصادی گستردهای را در دس بگ رند
طبق تبصرة یک مادة  9قانون برگزاری مناقصات مصوب 29۱9ا وزارت امور اقتصوادی و دارایوی
مکلف اس در ابتدای هر سال نصاب معامالتی را بر اساس ااخص بهوای کاالهوا و خودمات اعوالم
اده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جه تصویب به ه وات وزیوران پ شونهاد نمایود
تع ای حد نصابها در صورت تای د و تصویب ه یت وزیران اعالم میاود و بوه اطوال ااوخاق
حی یی و حیوقی می رسد در نهای مبل حد نصاب معامالت کوچکا متوسط و بزرگ تع موی-
اود و برگزارکنندگان مناقصه میتوانند بنا به ق م های اعالم اده نحوة برگزاری مناقصه و مراحل
اجرای آن را تع کنند
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بدیهی اس که ارک در مناقصات و برنده ادن در آن برای ااخاق حیوقی یک امت از مهوم
محسوب میاود و محل کسب درآمد اس که میتوان آن را با استخدام در ادارات دولتی یوا سوایر
مشاغل برای ااخاق حی یی میایسه کرد یعنی همانطور که ااخاق حی یی بعد از ارتکاب جورم و
تحمل مجازات اصلی مدتی از برخی مشاغل و کسب درآمدها محروم میاوندا عادالنه ای اس که
ااخاق حیوقی ن ز از برخی مشاغل و کسب درآمد به وسو لا آن محوروم اووند کوه محروم و از
ارک در مناقصهها یکی از بارزتری و مشابهتوری ِ ایو مصوادیق اسو ( )Oecd, 2015, 45و در
تحیق عدال اج تماعی موثر اس به ویژه اینکه اااره اد مناقصات بوه معوامالت کوچوک و بوزرگ
تیس م می اود و قانونگاار ه چ تفک کی در ای زم نه به عمل ن اورده اس کوه بوا توجوه بوه عودم
پ شب نی مجازات تبعی برای ااخاق حیوقیا میتوان هر مناقصوهای را بوه ایو ااوخاق واگواار
کرد  2حتی در خصوق ااخاق حی ییا قانونگاار در سپردن مشاغل تفاوت خاصی قائل اده اس
و در برخی از آنها محروم ابدی میرر کرده اس (تبصره  1ماده  12ق م ا) جالب آنکوه در قوانون
برگزاری مناقصات مصوب سال  29۱9ه چ ارط خاصی برای واگااری مناقصات به ااخاق حیوقی
پ شب نی نشده اس از ای روا محروم از ارک در مناقصات به عنوان مجازات تبعی میتوانود
جامعه را برای مدتی از خطرات ااخاق حیوقی بزهکار در امان نگه دارد و ای پ ام را بوه ااوخاق
مشابه میدهد که در صورت ارتکاب جرم با مجازات مشابهی مواجه خواهند اد
 .2 .9عدم ایجاد شعبه و نمایندگی
بس اری از ااخاق حیوقی در بدو تیس س ابتدا در یک اهر یا در نهایو یوک اسوتان مبوادرت بوه
ایجاد اعبه یا نمایندگی میکنند پس از آنکه ارو بوه فعال و کردنود و کسوب و کاراوان رونوق
گرف ا اعبات دیگری در سایر اهرستانها ایجاد میکنند و از ای طریق درآمد آنها چنودی برابور
میاود با توجه به فیدان الزامات قانونی در خصوق چگوونگی فعال و اورک هوای موادر و تابعوه
(رضائیا )255 :2932ا در ای زم نه ارایط خاصی برای ایجاد اعبه یا نمایندگی پ شب نی نشوده
اس بلکه معموالً کارمندان اخص حیوقی به ادارات مربوطه آن اهرستان مراجعه و پوس از طوی

 2باید توجه داا که ماه و ساختار نظام اقتصادی یک کشور از لحاظ عل اناسی جرایم ارکتیا از اهم
واالیی برخوردار اس گاه ماه و ساختار نظام های اقتصادی یک کشور و س اس اقتصادی و مالی که در یک کشور
وجود داردا زم نه را برای ارتکاب جرایم ارکتی فراهم میکند مثل وجود یارانههای دولتی یا تبع ض در اعطای
تسه ال مالی (صادقنژاد نائ نیا  )1۰۱-1۰5 :2932در ای رابطه سهول ارک در مناقصات میتواند یکی از ای
موارد بااد
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کردن فر ایند اداری و کسب مجوزهای عمومی الزما اعبه یا نمایندگی مربوطه ایجاد میاود  2ایو
در حالی اس همانطور که ب ان اد اگر یک اخص حی یی به دنبال استخدام در یوک ادارة دولتوی
یا حتی خصوصی بااد عالوه بر قبولی در استخدام باید ارایط خاصی مانند فیودان سوابیا ک فوری
مؤثر را ن ز دااته بااد که در صورت استخداما فیط از یک اداره حیوق کارمندی میگ رد
محروم از عدم ایجاد اعبه یا نمایندگی برای مدت موق میتوانود مجوازات تبعوی مناسوبی
برای ااخاق حیوقی بااد ( )Oecd, 2015, 45که عالوه بر جنبه بازدارندگیا اوباه زیوادی بوا
استخدام ااخاق حی یی دارد در ارایط عادی اگر یک اخص حیوقی حتوی اگور مرتکوب جورایم
سنگ نی اده بااد ح تحی یات و محاکمه یا بعد از محکوم و و حو اجورای مجوازات اصولی
میتواند مبادرت به تاس س اعبه با نمایندگی کند و مشتریان ب شتری جاب نمایود و اگور اندیشوه
ارتکاب جرم در سر دااته باادا زم نه برای ارتکاب آن ب ش از پ ش فراهم میاود زیورا قانونگواار
تمه دات خاصی برای جلوگ ری از تاس س نمایندگی یا ایجاد اعبه پ شب نی نکرده اسو جالوب
آنکه برای ایجاد نمایندگی گفته اد که اخص حیووقی بایود مجووز الزم را از ادارات کسوب کنودا
مشخص ن س ادارات مزبورا باید بر چه مبنایی باید مجوز اعطا کنند آیا اگر اخص حیوقی سوابیا
ک فری دااته باادا ادارات مربوطه میتوانند از اعطای مجوز خودداری کنند؟ بدیهی اس که پاسخ
منفی اس و اخص حیوقی با هرگونه سابیا ک فری میتواند نمایندگی یا اعبه جدید ایجاد نماید
اما همانطور که اااره اد برای ااخاق حی یی عالوه بور قبوولی در اسوتخدامِ ادارات بایود اورایط
دیگری از جمله فیدان سابیا ک فری مؤثر را احراز کنند از ایو روا جهو اجورای عودال و عودم
تبع ضا ااخاق حیوقی ن ز پس از ارتکاب جرم اصلی باید مدتی به عنوان مجازات تبعوی از ایجواد
اعبه یا نمایندگی جدید محروم بااندا زیرا منطیی ن س که به محض ارتکاب جرم بتوانند دامنوا
فعال های خود را گستردهتر کنند و به ویژه آنکه در اندیشه جرایم ب شتر بااند
 .9 .9منع از افتتاح حساب جدید
افتتاح حساب جدید به ااخاق حیوقی ای قابل را میدهد که بوا بانوکهوا و مؤسسوات مختلوف
بتوانند مراوده مالی دااته بااندا وام اخا کنند یا اینکه دارای دسته چک بااند تا معامالت روزمره
 2برای نمونه برای تیس س اعبه ارک های سهامی ارایط زیر الزم اس  -2 :ارائه اصل صورت جلسه مجمع عمومی
فوق العاده با امضای ه یت رئ سه ضروری اس  -1ارائه ل س حاضری در جمع  -9ارائه برگ نمایندگی ااخاق
حیوقی (چناننه سهامدار ارک ااخاق حیوقی بااد)  -۱ارائه اصل آگهی دعوت چناننه مجمع ماکور با حضور
اکثری سهامداران تشک ل اده بااد  -5ارائه مجوز از مراجع هیصالح در صورت لزوم.
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را با آن انجام دهند برخی از ای موارد مانند داات دسته چک نه تنها امت از محسووب مویاوودا
بلکه میتواند زم نهساز ارتکاب جرم برای ااخاق حیوقیای بااد که انگ زه ارتکواب جورم در سور
دارند اما با پ شب نی منع از افتتاح حساب جدید برای ااوخاق حیووقی بوه عنووان یوک مجوازات
تبعیا امکان ارتکاب جرایم بعدی سخ تر میگردد مضافاً هدف ارعاب ن ز واقع میاود و به نووعی
احترام به رعای تساوی مسئول ک فری ب ااوخاق حی یوی و حیووقی اسو منوع از افتتواح
حساب جدید میتواند راهکار پ شگ رانه ای برای بس اری از تخلفات و جرایم بعودی ماننود کشو دن
چکهای بالمحل و گرفت وامهای کالن بااد جالب آنکه برخی بانکها در عمل به گونهای منوع از
افتتاح حساب را بهعنوان یک مجازات تبعی اعمال میکنند
برای مثالا یکی از ارایط بانک تجارت برای افتتاح حساب ااخاق حیوقیا بررسی ل س س اه
و استعالم از بانک مرکزی که با نام ارک (با در ،مشخصات حیوقی) و با نوام هور یوک از مودیران
(مدیرعامل و اعضای ه یت مدیره با هکر مشخصات فردی) توسط مسئول مربوطه به عمول مویآیود
(نک  )www.tejaratbank.irبه ب ان دیگرا اگر اوخص حیووقی متیاضوی افتتواح حسواب دارای
تخلفات بانکی مانند چوکهوای بالمحول و بااودا بانوک از افتتواح حسواب خوودداری مویکنود
قانونگاار میتواند چن رویهای را بهعنوان مجازات تبعی ااخاق حیوقی پ شب نی نماید
 .2 .9منع از تبلیغ در رسانهها
باتوجه به اهم تبل غاتا منع ااخاق حیوقی از آن میتواند به عنووان مجوازات مناسوبی درنظور
گرفته اود چناننه ااخاق حیوقی آگاه بااند که در صورت ارتکاب جورما بوه عنووان مجوازات از
تبل غات منع می اوندا ترس از اِعمال و تحم ل چن مجازاتی اثر بازدارندگیِ بس ار زیادی خواهود
داا ا به وی ژه آنکه اگر به عنوان مجازات تبعی تحم ل اودا م زان بازدارندگی دو چنودان خواهود
بود زیرا در مجازاتهای اصلیا ااخاق حیوقی هم شه ام د دارند که در طی صدور حکوما دادگواه
در م ران مجازات تخف ف دهد یا اینکه از معمولتری نو مجازات یعنی جزای نیدی استفاده کنود
که با توجه به امکانات مالیِ ای ارک هاا جزای نیدی چندان بازدارنودگی نودارد اموا اگور منوع از
تبل در رسانهها به عنوان یک مجازات تبعی پ شب نی اودا ااخاق حیوقی آگاه خواهند بود کوه
دادگاه در عدم تحم ل یا تخف ف آن اخت اری ندارد و در هر صورت اجرا میاودا لاا میتوان گفو
که اثر بازدارندگی باالیی خواهد داا
نکتا دیگر اینکه منع از تبل در رسانهها از دیدگاه افکار عمومی ن ز بس ار حائز اهم و اسو
معموالً جرایم ارتکابی ااخاق حیوقی به سرع در جامعه (با توجه به گسوتردگی اثور آن) منتشور
میاود و اصوالً جامعه انتظار برخورد سریع و ادید دارد با وضع موجودا اوخص حیووقی بزهکوار
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بالفاصله پس از تحمل مجازات یا حتی ح دادرسی و تحمل مجازات میتواند در رسانههوا جهو
عرضه و فروش محصوالت و خدمات خود تبل کند بدیهی اس افکوار عموومی در چنو حوالتی
احساس خواایندی نخواهند داا و باعث بدب نی به نظام عدال ک فری خواهد اد در حوالی کوه
یکی از مهمتری مولفهها جه کارکرد مثب نظام عدال ک فری رضوای افکوار عموومی اسو از
ای روا تحم ل ممنوع تبل در رسانهها عل ه ااخاق حیوقی به عنوان مجازات تبعوی مویتوانود
اقدام مناسبی در راستای افکار عمومی بااد
موضو قابل هکر دیگر اینکه با توجه به اینکه تبل معموالً توسوط رسوانههوا و مراجوع رسومی
مانند اهرداریها و صداوس ما انجام میاودا ای اقدام به نوعی تیی د اَعمال اخص حیوقی و جلب
اعتماد اهروندان به اخص حیوقی اس به ب ان دیگرا حتی اگر اوخص حیووقی جرموی مرتکوب
اده و به مجازات محکوم اده باادا تبل برای آن در رسانهها بوه نووعی بوی اثور کوردن مجوازات
مندر ،در حکم اس ا زیرا هرچند اهروندان یک بار ارتکاب جرم و تعی ب اوخص حیووقی توسوط
میامات دادگستری را میب نندا اما در اثر تبل ا بارها تیی د و تشویق رسانهها را برای کاال و خدمات
ااخاق حیوقی مالحظه خواهند کرد که در عمل باعث فراموای جامعه نسب به تعی ب و مجازات
اخص حیوقی مجرم می اود همنن تبل ِ بالفاصله بعد از ارتکاب جرم با مجازات انتشوار حکوم
محکوم در رسانهها در تعارض و نوعی نیض غرض اس اصوالً هدف از انتشار حکوم محکوم و
ااخاق حیوقی در رسانهها ای اس که جامعوه از مجوازات ااوخاق حیووقی بوا خبور اوده و در
صورت لزوم مشتریان از محصوالت آن ارک استفاده نکنند یا اینکه همکاری ننمایند اماا با امکان
تبل در رسانهها به نوعی جامعه تشویق و تحریک مویاوود کوه بوا اوخص حیووقی بزهکوار وارد
دادوستد اود از ای روا ضروری اس که منع از تبل در رسانهها بهعنوان یک مجازات تبعوی بورای
ااخاق حیوقی پ شب نی اود
 .5 .9منع از ترک تابعیت شرکت
یکی از امت ازاتی که برای ااخاق حیوقی بهویژه برای ارک ها پ شب نی اده اس ا تغ ر تابع
اس بر اساس اصل جواز یا اباحه تا زمانی که منعی از ناح ه اار نرس ده بااد انجوام و تورک هور
فعلی مباح اس در ای راستاا امر تغ ر تابع ارک ها ن ز در ایران منوع نشوده اسو ا بلکوه بوه
گونهای تیی د اده اس (میصودی و داوودیا  )22۱ :293۱مطابق ماده  22۰قانون تجوارتا اورکا
میتوانند به اتفاق آراء تابع ارک را تغ ر دهند تغ ر تابع و ایو امکوان را بوه اورک هوای
حیوقی میدهد که سرمایه خود را به کشور جدیدی که تابع آن را کسب کردهاندا انتیوال دهنود
حال اگر ارک به مجازاتی محکوم اده باادا اعمال مجازات بر اخص حیوقی که تغ ور تابع و
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داده سخ و در برخی موارد غ رممک خواهد ادا به گونهای که عمالً فراینود ک فوری و تعی وب و
محکوم اخص حیوقی در مرحلا اجرا معلق میماند زیرا اخص حیوقی دیگر تبعه ایران ن سو
و سرمایه ای هم ندارد تا بتوان از محل آن حداقل مجازاتهایی را که جنبوا موالی داردا اجورا کورد
همنن اگر مجازات تبعی برای ااخاق حیوقی به رسم اناخته نشودا امکوان تغ ور تابع و
بدون ه چ محدودی یا بدون فاصلا زمانی از اجرای مجازاتا اِعمال سایر مجازاتهای تبعوی را ن وز
در عمل غ ر ممک میکند به ب ان دیگرا حتی اگور قوانونگواار مجوازات تبعوی را بورای ااوخاق
حیوقی پ شب نی نمایدا ای ااخاق با تغ ر تابع نه تنها از اجرای مجازات اصلی فرار میکننود
بلکه اجرای مجازات تبعی را ن ز بیاثر میکنند برای نمونوها اوخص حیووقی بوا تغ ور تابع و در
کشور جدید میتواند وام بگ رد یا اینکه در مناقصوه هوا و مزایودههوا و اورک کنود و یوا اینکوه
مبادرت به ایجاد اعبه جدید نماید  2از ای روا پ شب نی ساز وکار منع از تغ ر تابع برای مودت
مشخص به عنوان مجازات تبعی در قانون ضرورت دارد تا در صورت محکوم ِ یک اخص حیووقی
به مجازات اصلیا اوالًا امکان اجرای مجازات وجود دااته بااد و ثان واًا اِعموال آن بوه نووعی باعوث
ارعاب سایر ااخاق حیوقی اود و آگاه بااند که در صورت ارتکواب جورما منوع از تغ ور تابع و
بهعنوان یک مجازات تبعی بر آنها تحم ل خواهد اد
 .1 .9منع از گرفتن وام
محروم از گرفت اعتبارات میتواند یک نو مجازات تبعی متناسبی برای ااخاق حیوقی بااود
از آنجا که فعال اصلی برخی ااخاق حیوقی جنبوا موالی داردا در پوارهای مووارد گورفت وام از
بانکها و مؤسسات مالی برای تاس س ارک یا اداما فعال ضروری مینماید که منع از آن ممک
اس اختالل ادیدی در امور روزمره ارک ایجاد کند ارکتی که مرتکب جورم اوده و خاصو
مجرمانه خود را بروز داده اس ا ضرورت دارد بعد از ارتکواب جورم مودتی از گورفت وام بوه عنووان
مجازات تبعی محروم بااد تا ضم تنب ه و آگاهی اعضای ه یت مدیره فرصتی دااوته بااود بن وان
اقتصادی خود را ترم م کند به ویژه اینکه برخی با گرفت وام درصدد هستند سرمایا اورک را بوه
ظاهر باال نشان دهند تا بتوانند فعال های مجرمانا دیگری انجام دهند یا اینکه در مزایده و گورفت
قراردادهای پ مانکاری ارک کنند یی ناً بازپرداخ وام یکی از مسائل مهم در اموور اورک هوای
حیوقی اس و اگر نتواند پرداخ کند بهویژه با توجه به کالن بودن م زان وامهای دریافتی از سوی
ای ااخاق ممک اس در عمل ضربا مالی سنگ نی به اقتصاد کشور وارد کند
 2امت از دیگر اینکه هرگاه ارک ا خارجی تلیی اود میررات ارزی در انتیال ارز به خار ،از کشور برای آن ارک
ارایط آسان تری قائل خواهند بود
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 .7 .9عدم بخشودگی مالیاتی
با توجه به اصل  52قانون اساسی ه چ نو مال اتی وضع نمیاود مگر به موجب قانون کل ا مالک
اعم از حیوقی یا حی یی نسب به اموال و امالک خود واقع در ایران طبق میررات مشمول پرداخو
مال ات می بااند موارد معاف و بخشودگی و تخف ف مال اتی به موجب قانون مشوخص مویاوود
مطابق ماده  2۱3قانون مال اتهای مستی م ااخاق حی یی و حیوقی تح ارایطی مویتواننود از
بخشودگی مال اتی برخوردار اوند با توجه به اینکوه اورک هوای حیووقی معوامالت کالنوی انجوام
میدهندا ممک اس مال ات میرر بر آنها مبوال بواالیی بااود از ایو روا معاف و هوای مال واتی و
بخشودن جرایما امت از مالی قابل توجهی برای آنها محسوب میاود بخشودن مال اتی یا معاف از
آن به عنوان یک نو تخف ف و مساعدت بهتر اس صرفاٌ اامل ااخاصی اوود کوه سوابیا ک فوری
ندااته بااند تا ااخاق حیوقی ناکردهبزه ای تفاوت را احساس کنند که قانونگاار به می د بوودن
آنها توجه دااته و آنها را از ااخاق حیوقی بزهکار جدا کرده اس ایو نوو مسواعدت یوک ابوزار
ارعابی و تشوییی برای آن دسته از ااخاق حیوقی خواهد بود که در صورت ارتکاب جرم به عنووان
مجازات تبعی از بخشودن یا معاف مال اتی محروم خواهند اد
 .2مدت اعاده حیثیت و مرور زمان
از مهمتری اثرات اعاده ح ث ا محو سابیهک فری اسو اعوواده ح ث وو از ایوو جه به منزله
عفو عمومی میماند که امحاءکننده سابیه محکوم و و از سو وجل ک فو وری محکوم اس در نت جه
اخصی که به اعاده ح ث نایل میگرددا بهسان یووووک اووووخص ناکرده بزه قلمداد مووویاوووود
(حب بزاده و اریفیا  )۱3 :293۱مطابق ماده  15ق م ا مصوب  2931ااخاق حی یی در صوورت
ارتکاب جرایم ای ماده پس از اجرای حکم اصلی یا پس از امول مرور زمان نسب به آن و سوپری
ادن مدتهای ای ماده یعنی  ۱یا  9یا  1سال به اعاده ح ث و نائول و ماننود سوایر اوهروندان از
حیوق اجتماعی بهرهمند میاوند در حی ی ا نائل ادن به اعاده ح ث بودی منظوور اسو کوه
تاک د اود بزهکار با خطا یا جرمی که انجام داده اس اایسته اس فیط مدتی از حیوق اجتمواعی
محروم اود و نباید با محروم ابدیا وی را از جامعه طرد و نگاه دام مدار به وی داا ا در غ ر
اینصورت «دچار ییس و ناام دی مطلق میگردند و به عناصری ست زهجو خطرناک تبودیل خواهنود
اد (ا خزادها  »)52 :29۱۱مضافاً اینکه تع مدت مشخص جه اعاده ح ث و هم شوه ام ود
بازگش بزهکار به جامعه را زنده نگه میدارد که در اثر آن برای اصالح خود و تصودی سوم هوای
اجتماعی میکواد
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بدیهی اس در مورد ااخاق حیوقی ن ز چن وضع تی وجوود دارد اگور بوا توجوه بوه مبوانی
پ ش گفته قائل به مجازات تبعی ااخاق حیوقی باا م باید مدت آن مشخص بااد تا امکوان نائول
ادن به اعاده ح ث از طرف ای ااخاق ن ز وجود دااته بااد و نمیتوان ای ااوخاق را بورای
هم شه از حیوق اجتماعی محروم کرد همانگونه کوه قوانون مجوازات اسوالمی  2931در خصووق
مجازات تبعی ااخاق حیوقی ساک اس ا ااارهای به مدت اعاده ح ث آن ن ز نکرده اس
در قانون جزای فرانسه هر چند مصادیق مجازاتهای تبعی ااخاق حیوقی مشخص ن س ا اموا
ماده  299-2۱قانون ماکورا امول اعاده ح ث نسب به جرایم ااخاق حیوقی را پایرفته اس
در بندهای  2و  1ای مادها اعاده ح ث اخص حیوقی محکوما پس از گااو  5سوال از تواریخ
پرداخ جزای نیدی یا سپری ادن مرور زمان یا  5سال از اجرای محکوم های دیگر یوا سوپری
ادن مرور زمان حاصل میاود (به نیل از پوربافرانی و س فیا  )2۰۱ :3۱الزم بوه هکور اسو کوه
پ ش ب نی مدت مجازات تبعی یا نائل ادن به اعاده ح ث بدون اعمال مجازات تبعی امری ب هوده
اس حال در خصوق اینکه آیا باید یک مدت خاق و واحد (مانند فرانسه) بورای اعموال مجوازات
تبعی در نظر گرف یا اینکه با توجه به مشابه جرایما همان مدتهوای مواده  15قوانون مجوازات
اسالمی اعمال اود و یا اینکه الزم اس مدتهای خاق جرایم ای ااخاق با توجه به نو جورم را
پ شب نی کردا تردید وجود دارد باوجود ای ا بهعنوان یک پاسخ اول ه میتوان گف مدت مجازات
تبعی ااخاق حی یی در ماده  15با توجه به نو جرایم ارتکوابی و آثوار آن و اخصو مورتکب
پ شب نی اده اس که نو ای جرایم قابل میایسه با جرایم ااخاق حیوقی ن س ا هموانطور کوه
مجازات اصلی آنها ن ز با هم متفاوت اس برای مثالا جرایم مثل لوواطا زنوای محصونها محاربوه و
مفسد فی االرض از زمرة جرایم ادیدی اس که نظم جامعه را به م زان ادیدی مختل مویکنود و
به هم دل ل مین مدت  ۱سال برای اعاده ح ث از آنها میرر کرده اس هر چند ارتکاب برخی
جرایم حدی و عل ه تمام جسمانی از سوی ااخاق حیوقی دور از تصور ن س ا اما جنس جرایم
ااخاق حیوقیا مالی یا فعال های اجتماعی اس حوال اگور بوه مودت زیوادی از برخوی حیووق
اجتماعی محروم بااندا به نوعی ای ااخاق فل میاوند و در عمل کارایی آنها از ب مویرود از
ای روا میتوان مدتهای کمتر و مناسب با نو جرم پ شب نی کرد که با عودال و اوضوا و احووال
حاکم بر ای ااخاق ن ز منطبقتر اس تع مدت واحد مانند حیوق فرانسه ن ز صح ح بوه نظور
نمی رسدا زیرا در ای صورت ااخاصی که جرایم سنگ و معمولی مرتکب ادهاند بوه یوک م وزان
مشمول مجازات تبعی میاوند
الزم به هکر اس که جرایم تعزیری ااخاق حیوقی با توجه به اینکه در درجهبندیهوای مواده
 1۰و  2۱قانون مجازات اسالمی قرار میگ ردا لاا فرض امول مرور زموان نسوب بوه جورایم ایو
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ااخاق ن ز امکانپایر اس همانگونه موارد تشدید مجازات مانند تعددا تکرار جرم و مجازات تبعی
در مورد ای ااخاق اعمال می اودا با توجه به تفس ر به نفع متهم موارد تخف فی مانند مرور زمان
ن ز باید در جرایم ااخاق حیوقی اعمال اودا بهویژه اینکه اِعمال آن صراحتاً منع نشده اسو بوه
نظر میرسد مدت مرور زمان را میتوان همان مدتهای مواد  2۰5و  2۰۱در نظر گرف که در ای
صورت از تاریخ امول مرور زمان نسب به جرایم ااوخاق حیووقیا مودت مجوازات تبعوی اورو
خواهد اد
نتیجهگیری
در محافل حیوقی مدتها در خصوق اعمال مجازات بر ااخاق حیوقی بحوث و اخوتالف بوود کوه
چگونه ااخاق حیوقیا مرتکب جرم میاوند و در صورت پایرش آنا چگونه میتووان مجوازات را
عل ه ا ی ااخاق اجرا کرد در نهایو طرفوداران مسوئول ک فوری ااوخاق حیووقی بوا دالیلوی
همنون لزوم تساوی مسئول ک فری و عواقب و آثار جرم ارتکابی و اجرای عدال و غلبه یافتند
و در نت جه آن مسئول ک فری ااخاق حیوقی به تدری وارد قوان ک فری کشوورهای مختلوف
اد اما نگاه برابر به مسئول ک فری ااخاق حی یی و حیوقی تنها با اعمال مجازات اصلی تحیوق
نمییابدا بلکه ای نگاه باید در صورت امکان در تمامی زم نههای مسئول ک فری از جملوه مووارد
تشدید مجازات و موارد مساعدتی وجود دااته بااد یکی از موارد مهم و ضرورت رعای عدال ب
ااخاق حی یی و حیوقیا پ شب نی مجازاتهای تبعی خاق ااخاق حیوقی اس پ شب نی ای
مجازاتها در بس اری از جهاتا توج ه حیوقی و جرماناختی دارد بدی معنی که یکوی از اورایط
مهم اعمال میررات تکرار جرما عدم اتمام مدت مجارات تبعی جورم سوابق اسو همننو اعموال
برخی مساعدتها مانند معاف از ک فور یوا تعل وق اجورای مجوازاتا مسوتلزم پو شب نوی چنو
سازگاری اس
مضافاً اینکه مدت اجرای مجازات اصلی ممک اس در عمل بازدارندگی خاصی ندااته بااود و
بالفاصله اجرا اودا اما اعمال مجازات تبعی یا همان محروم و از برخوی حیووق اجتمواعی خواق
ااخاق حیوقیا میتواند باعث بازدارندگی ب شتر اودا همانطور که در خصووق ااوخاق حی یوی
ن ز چن اس برای نمونها ااخاق جوانا تحص لکرده و یا کارمند در صورت ارتکاب جرم ممک
اس هراس چندانی از مجازات اصلی ندااته بااند بلکه یکی از سؤاالت مهوم در ههو آنوان ایو
اس که آیا از حیوق اجتماعی محروم میاوند یا خ ر؟ از ای روا مجازات تبعویا عوالوه بور تحیوق
هدف بازدارندگیا دستگاه عدال ک فری را ن ز به اجرای عودال نزدیوکتور مویکنود در حی یو ا
ااخاق حیوقی ن ز بهویژه در مجازاتهای مالی مانند جزای نیدیا زیواد از اجورای مجوازات متویثر
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نمیاوندا اما ترس از اعمال مجازات تبعی یا اعمال آن در صورت ارتکاب جرما بازدارنودگی خاصوی
در عمل خواهد داا نکته مهم ای که قوه قضای ه با تصویب آی ناما سجل قضوایی در مهور مواه
 293۱به روانی بوه مجوازاتهوای تبعوی ااوخاق حیووقی صوحه گاااوته اسو ضورورت در،
محکوم های ااخاق حیوقی در سجل قضاییا امکان درخواس گواهی سوءپ شو نه توسوط ایو
ااخاق و پ ش ب نی ضمنی محکوم تبعی حکای از امکان اعمال مجوازات تبعوی و لوزوم آن در
عمل دارد ای آی نامه حکای از امر مهم دارد که قوه قضای ه در فرایند ک فری و پساک فری (هوم
ح صدور حکم و اجرای آن و پس از آن) ضرورت پ شب نی مجازات تبعی را احساس کرده اس
اما همانطور که اااره اد در مرحلا تین مورد غفل واقع اده اس قانونگاار با توجه به مباحوث
چندی ساله در خصوق مسئول ک فری ااخاق حیوقی و اعمال مجازاتهای اصلیا تصویب ای
موارد را یک نو موفی دااته اس اما از پ شب نی سایر فروعات آن ماننود مجوازاتهوای تبعوی
غافل مانده اس جه تحیق ای اهداف ضرورت دارد قانونگاار مجوازاتهوای تبعوی خواق ایو
ااخاق را پ شب نی نماید در ای خصوق میتوان مواردی را پ شنهاد نمود که مانند محروم از
حیوق اجتماعی برای ااخاق حی ییا کوارایی مشوابهی را دااوته بااود گورفت وام از بانوکهوا و
موسسات مالیا ارک در مزایدهها و مناقصههواا تغ ور تابع و و غ وره بعود از تیسو س ااوخاق
حیوقی یک حق و امت از اجتماعی محسوب میاود که وضع یوا محروم و از آنهوا مویتوانود بوه
عنوان مجازات تبعی و مناسب ای ااخاق در نظر گرفته اود الزم به هکر اس کوه ایو مجوازات
باید مدت دااته بااد و بعد از آن اخص حیوقی به اعاده ح ث نائول اوود توا کوارایی ااوخاق
حیوقی را از ب نبرد و به نوعی ایجاد انگ زه در ااخاق حیوقی بااد تا در صدد ادامه ح ات خوود
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