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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 non-

discrimination 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 anti-

social 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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 مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن 

 
     1افشین عبداللهی 

 2نادیا بیابانی

 
 

 چکیده 
در احصاء انوووام مجووازاتخ ا ووخای ح ح ووی ا ح وووقی اسوو      1392مخاطب قانون مجازات اسالمی مصوب  

های ایوو   مامی مجازاتکند که تحکم می ا توجحهات فلسفی اِعمال کحفر  رعای  اصل تساای ا عدم تبعحض
های تبعووی  قانون از جمله مجازات تبعی بر ا خای ح وقی نحز قابل اعمال با د  اما با نگاهی به نوم مجازات

ها خای ا خای ح ح ی اس  ا در خصوی   ود که ای  مجازاتبحنی  ده در قانون مزبور مشخص میپحش
تحلحلی )انت ادی( امکان اِعمال    -له با راش توصحفیا خای ح وقی قابل اِعمال نحس   در ای  راستاخ ای  م ا

های تبعی را بر ا خای ح وقی مورد بررسی قرار داده ا در پایان ای  نتحجه حاصل  ووده اسوو  کووه  مجازات
بحنی ا اعمال  های تبعیِ خایِ علحه ا خای ح وقی پحشخ باید مجازاتفلسفیتوجه به توجحهات ح وقی ا با

های قابلِ اعمال بر ای  ا خای ا اره  ده ا در پایان نحوه اعاده ححثح  از  انوام مجازات ود  بر ای  مبناخ به  
  ها نحز تشریح  ده اس ای  مجازات

 

  خ توجحه مجازاتا خای ح وقیخ مجازات تبعیخ اعاده ححثح خ سجل قضایی واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 وند  مجازات تکمحلوی های اصلیخ تکمحلی ا تبعی ت سحم میاتها از ححث موضوم به مجازمجازات

گوردد منظور پحشگحری از ارتکاب مجدد جرم ا تشدید مجازات علحوه بزهکوار اعموال مویا تبعی به

کار رفتوه (  با نگاهی به قوانح  کحفری ا عبارات ا کلمات بوه15۸:  139۷)صالحی م دم ا همکارانخ  

گواار در مرحلوا اجورا ا وخای  وود کوه مخاطوب قانونبردا   میگونه    طور سنتی ای در آن به

های مندر  در چنح  قووانحنی ح ح ی یا همان انسان بزهکار اس  ا هحچ تردیدی در اعمال مجازات

کنود در ههو  خوودخ مخواطبش را ای که م ن  نحز اقتی که قانون اضع میگونهآید  بهاجود نمیبه

برد  اگور هوم کار میالً عباراتی نظحر »هرکس« یا »هر فرد« بهکند ا معموا خای ح ح ی فرض می

درصدد با د مخاطب جدیدی مانند ا خای ح وقی برای قوانح  اضافه کنودخ ایو  احتموال اجوود 

دارد که در بدا امر نتواند تمامی جوانب را در نظر بگحرد که در عمل باعث سردرگمی تابعان ح ووق 

عنوان بوه  1392خواهد  د  برای مثالخ در قانون مجازات اسوالمی    کحفری ا بعضاً تفاات در برخورد

های خوای یک قانون مادر برای االح  بار به  کل کنونی آن )یعنی همراه با  ناسایی انوام مجازات

گاار ای  ا خای( مسئولح  کحفری ا خای ح وقی به رسمح   ناخته  ده اس خ اما گویی قانون

فرضخ همان ا خای ح ح ی ته ا همانطور که ا اره  دخ مخاطبِ پحشتمامی جوانب را در نظر نگرف

های اصلیخ تکمحلی گاار در بخش دامخ طی فصول اال ا دام مجازاتبوده اس   در ای  راستاخ قانون

بحنی ا م رر کورده اسو ا اموا چوون اعمال مجازات را پحش ةا تبعی ا در فصل سوم ای  بخشخ نحو

هوای اصولی ا وخای ه اس  ف ط در فصول اال بوه انووام مجوازاتفرضخ ا خای ح ح ی بودپحش

های تکمحلی ا تبعوی ا نحووه ح وقی ا اره نموده ا در ادامه در فصول دام ا سومخ مصادیق مجازات

توانود تووجحهی بورای تووجهی نمویاعمال مجازات علحه ای  ا خای را فراموش کرده اس   ای  بی

تووان ادعوا کورد کوه چوون  وقی با د  برای نمونهخ نمیتفاات قائل  دن بح  ا خای ح ح ی ا ح

بحنوی نشوده اسو  یوا چوون پوحش  1392مجازات تبعیِ ا خای ح وقی در قانون مجازات اسالمی  

عنوان مجازات تبعی به  کل محرامحو  از ح ووق اجتمواعی گاار بهمصادیق هکر  ده توسط قانون

مال مجازات تبعی در مورد ا خای ح وقی اس  که اختصای به ا خای ح ح ی داردخ لاا امکان اع 

طور (  ای  در حالی اس  که قانون مجازات اسالمی بوه1۰۷:  139۴اجود ندارد )پوربافرانی ا سحفیخ  

بحنی کورده اسو  ا مسوئولح  کحفوری ها را اعم از اصلیخ تکمحلی ا تبعی پحشمطلق انوام مجازات

های تبعی بر ا خای ح ووقی س باید مجازاتا خای ح وقی را نحز مورد پایرش قرار داده اس   پ 

ایو  اسو  کوه بوا چوه تووجحهی پرسوش  گاار  نحز قابل اعمال با د  اکنون با توجه به سکوت قانون

تووان های تبعی را علحه ای  ا خای اضع کرد ا در صورت پایرش آن چگونوه مویتوان مجازاتمی

اعواده ححثحو  ا وخای ح ووقی  ةنحوودیگور اینکوه پرسش ها را احصاء ا اعمال کرد؟ ای  مجازات
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به درسوتی در قووانح  کحفوری ها پرسش ود پاسخ هحچ یک از ای   چگونه خواهد بود؟ مالحظه می

 26هوای تبعوی مواده  ود قابلح  اعمال مجازاتراخ در ادامه سعی میموجود مشخص نحس   از ای 

به اینکه اعمال یک مجازات نظر    سپس   (1قانون مجازات اسالمی بر ا خای ح وقی بررسی گردد )

تور موورد های ت نحنی ا قضوایی آن را راحو جدید بر ا خای مزبور نحازمند توجحه اس  تا دستگاه

پایرش قرار دهندخ لاا از دا منظر ح وقی ا فلسفی به توجحه مجازات تبعی پرداخته اسو ا بوا ایو  

تکالحفخ اِعمال مجازات تبعی بر توضحح که با توجه به برابری ا خاصی ح ح ی ا ح وقی در ح وق ا 

مبنای اصل تساای مسئولح  کحفری تحلحل  ده اس   همچنح  در مرحله اجراییخ نظر به اهمحو  

ح وق اجتماعی برای ا خای ح وقی به توجحه استفاده از مجازات تبعی بوا توجوه بوه نهواد سوجل 

بور ا وخای مواکور موورد   قضایی پرداخته  ده اس   در ادامه توجحه فلسفی اِعمال مجازات تبعی

با د تشریح چرایی استفاده از یک مجوازات بحث قرار گرفته اس  که از ای  لحاظ دارای اهمح  می

کند آن را گاار را راغب یا ملزم میهای عملیخ قانونجدید که ساب ه ت نح  ندارد با توجه به ضرارت

از آنجا که کحفر تبعوی ا وخای ح ووقیخ  ( 2اارد قوانح  نماید تا در عمل مورد استفاده قرار گحرد )

تر مجازاتی نو در نظام کحفری ایران خواهد بودخ الزم اس  مصادیق آن مشخص  ود تا عالاه بر قوی

کردن توجحهات فوقخ هشداری برای ا وخای مواکور با ود توا بوا اطوالم از مصوادیق آنهوا جنبوه 

(  3سازی دا ته با د )اند جنبه ناتوانبازدارندگی دا ته با د ا برای ا خاصی که مرتکب جرم  ده

گونه که اعاده ححثح  برای ا خای ح ح ی حوائز اهمحو  اسو  ا محکومحو  بوه در نهای خ همان

مجازات اصلی نباید موجب محرامح  دایمی از ح وق اجتماعی با دخ بورای ا وخای ح ووقی نحوز 

ردخ لواا در قسوم  چهوارم توان گف  از لحاظ اقتصادی اهمحتوی داچنودان دامهم اس  ا حتی می

 ( ۴نحوة اعاده ححثح ِ ا خای ح وقی مورد ا اره قرار گرفته اس  )

 

 های تبعیِ قانون مجازات اسالمی. عدم قابلیت اعمال مجازات1

های دیگوری علحهخ مجازاتهای ح وقی دنحاخ عالاه بر اعمال مجازات اصلی بر محکومدر بحشتر نظام 

کند که بحنی  ده اس  ا ای را مدتی از ح وق اجتماعی محرام میعنوان مجازات تبعی پحشتح 

کنود کوه اگور زیرا انتظارات افکار عمومی ا اقتضائات برخوی مشواغل ایجواب موی  انمایدمنط ی می

 خص مرتکب جرمی  د فوراً به مشاغل حساس منصوب نشود یا اینکه نتوانود از برخوی امتحوازات 

ارتکاب جرمخ ححثح  ضداجتماعی خود را نشان داده اس  ا   خای استفاده کندخ چون ای   خص با

ممک  اس  اگر به مشاغل ماکور گمارده  ود مجدداً اسوسه ارتکاب جرم در ای پدیدار  ود  پس 

عنوان ح ووق ضراری اس  بعد از اجرای مجازات اصلیخ مدتی از برخوی مشواغل ا امتحوازات تحو 

ا خای ح وقی نحوز قابول اسوتفاده اسو   ایو    همح  استدالل در خصوی اجتماعی محرام  ود 
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ا خای که تعداد ان را به افزایش اس  نه تنها احتمال ارتکاب جرم از سوی آنها اجود داردخ بلکه 

خ تبعات ا آثار جرایم آنهاخ به مراتب بحشتر اسو   مضوافاً دامنه بزهکاریدلحل اسع  ا گستردگی  به

 ووند ا ممکو  اسو  حق ا تکلحف برخووردار موی  اینکه ا خای ح وقی مانند ا خای ح ح ی از

راخ غحرمنط ی اسو  کوه در خصووی ایو  دار  وند  از ای های حساسی را عهدهمشاغل ا موقعح 

منود  ووندخ لواا ا خای ف ط مجازات اصلی اعمال  ود ا بالفاصله بتوانند از ح وق اجتماعی بهوره

 ز در مورد آنها اعمال  ود باید ای  امکان اجود دا ته با د که مجازات تبعی نح

طحف اسحعی از مصوادیق محرامحو  از ح ووق اجتمواعی را   26قانون مجازات اسالمی در مادة  

ها در مورد ا وخای بحنی نموده اس   در خصوی اینکه آیا ای  مجازاتعنوان مجازات تبعی پحشبه

خوای   26موادة    هوای تبعویح وقی قابل اعمال اس  یا خحر؟ ممک  اس  ادعا  وود کوه مجوازات

از کلمات »مستخدمان« ا »هر کوس«  26های یک ا دا ماده ا خای ح ح ی اس خ چون در تبصره

هوا  وامل  وود کوه ایو  مجوازاتاستفاده نموده که با توجه به ای  عباراتخ ای  نکته استنباط موی

وام  ود  عالاه بر اصل قانونی بودن جورم ا مجوازات کوه بایود در خصووی انوا خای ح وقی نمی

توان ( می۷3: 13۸6ا محالنیخ  Kalvodová, 2013, 2265های ای  ا خای رعای   ود )مجازات

بحنی  ده در مادة ماکور با توجوه بوه نووم ا ماهحو خ اصووالً های تبعی پحشاضافه کرد که مجازات

م در های محرامح  از اسوتخداقابلح  اعمال در مورد ا خای ح وقی را ندارد  برای نمونهخ مجازات

نماینودگی مجلوس  وورای اسوالمی ا  وورای  وهر ا  در انتخابوات  دن دااطلبادارات دالتی یا 

راستاخ خای ا خای ح ح ی اس  ا اصوالً چنح  امتحازاتی برای ا خای ح وقی متصور نحس  یوا 

اینکه ای  ا خای به دنبال چنح  منافعی نحستند ا صحب  از آن نحزخ برای آنهوا اهمحتوی نخواهود 

   دا 

های تبعی از آن جه  حائز اهمح  اس  که در خصوی ا وخای ح ح وی مسوحر بحث مجازات

ا   25امراز به  کل موواد    ا(  125:  1395پور ا کاظمیخ  طوالنی را از قبل از ان الب پحموده )سلمان

-نظور جورمنظور از ایورادات اارده بوه آن از ن طوهصرف   در قانون مجازات اسالمی درآمده اس   26

 ناختی مفحد اس ا با ای  توضحح که اقتی کسی مرتکب جرمی  ده ا در دادگاه ی ا جامعه ناخت

 ود اعتبارش مخداش گردیده ا جامعه نحز به ای اعتماد ننموده ا از سپردن امور صالح محکوم می

توا   نمایودای از ح وق اجتماعی محرام میدر ااقع اا را از تمام یا پاره   کندعمومی به ای امتنام می

علحوه بحشوتر تیدیوب ا تنببوه  وود )سولحمیخ هم جامعه حمای   ده ا مصون بماند ا هم محکووم

-(   اما در خصوی اِعمال ای  مجازات بر ا خای ح وقی خالء قانونی اجود دارد  از ای ۷2:  13۷9

کند که قانونگواار بور مبنوای توجحهوات راخ ماهح  ا خای ح وقی ا نوم جرایم ارتکابی ایجاب می
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بحنی نماید تا در موارد مصرح اعمال  ود که در صوفحات های تبعی ایژة آنها را پحشخایخ مجازات

  ود بعدی به ای  موارد ا اره می

 

 . توجیه اِعمال مجازات تبعی بر اشخاص حقوقی2

 وود آن طور کلی توجحه یک اقدام برای پحش بحنی در قانون بدی  جه  اس  که نشان داده مویبه

هوا را دارد ا  النی ا منط ی یا قابل پایرش از نظر ح ووقی اسو  یوا هور دای ایو  ایژگویاقدام ع 

رنو  کنود )محموودی جوانکی ا هوا ا نظریوات مخوالف را باطول یوا کومدرصدد اس  که استدالل

اجتمواعی در م ابول جورم ا   هوایااکونش  ی از انووامعنوان یک(  مجازات نحز به۴2:  1392راستاییخ

معه نحاز به توجحه دارد اماخ بسته به اینکه اصلی یا تبعی یا تکمحلی با د توجحه پایرش آن توسط جا

ا مبنای آن متفاات خواهد بود  همچنح  ای  توجحهات بسته به اینکه فاعل آن چه  خصوی با ودخ 

توان یک مجازات مشابه برای ا خای ح ح ی ا ح ووقی متفاات اس   برای مثالخ همانطور که نمی

توان توجحه مشابه برای مجازات ای  ا خای یاف خ خواه آن ای از موارد هم نمیدر پارهتعحح  نمودخ  

-مجازاتخ اصلی یا تکمحلی ا یا تبعی با د  در ای  راستاخ مجازات تبعی یکی از انوام کحفرهای پحش

علحه محکومان ح ح ی اس  که توجحهات خای خود را   1392بحنی  ده در قانون مجازات اسالمی  

ا به ای  دلحل نوم آنها نحز متفاات اس  که علحه ا خای ح وقی قابل اعمال نحس   هموانطور   دارد

که ا اره  د قانون ماکور در خصوی اِعمال ایو  مجوازات علحوه ا وخای ح ووقی سواک  اسو خ 

هایی اجود دارد که اعمال ای  نوم مجازات را بورای ا وخای ح ووقی توجحوه خ ضرارتبااجود ای   

طلبود کوه در ای از مجازات تبعی را مویبحنی انوام جداگانههی اس  ای  توجحهات پحشکند  بدیمی

  ود ادامه به آن ا اره می

 

 . توجیه حقوقی 1.  2

توری  علول ا اهوداف تصوویب تح ق عدال  ا رعای  اصل تساای بح  تابعان ح وق کحفری از مهوم

ران نظام عودال  کحفوری بوا  ناسوایی اندرکاهاس  ا در چند دها اخحر دس قوانح  از سوی دال 

عنوان تابعان ح وق کحفری در صدد نحول بوه مسئولح  کحفری ا خای ح وقی ا بر  مردن آنها به

جانبه ا با در نظر گرفت  تمامی زاایوای اند  اماخ ای  به رسمح   ناخت  باید همهچنح  اهدافی بوده

بحنی مجازات اصلی منتهوی از آنخ یعنی پحشح وقی ا فرایند عملی با د ا نباید ف ط به یک جنبه  

کنود کوه در مرحلوه عملوی ا فراینود دادرسوی نحوزخ  ود  نگاه برابر به ا وخای مواکور حکوم موی

ها ا توجحهوات های تبعی فراهم  ود  بر ای  مبناخ در ادامه با بررسی خالسازاکارهای اعمال مجازات
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 ود تا بتوان به تح وق عودال  ا نگواه برابرانوه ها تحلحل میبحنی ای  مجازاتح وقیخ ضرارت پحش

 بح  ا خای ح ح ی ا ح وقی نائل  د 

 

 کیفری  مسئولیت  تساوی  اصل  ی بر مبنایتوجیه حقوق. 1. 1.  2

که  خصخ برخوردار از نوعی اضعح  ا صفتی خای اس  که به موجب مسئولح  کحفری یعنی ای 

رمانه خود را تحمل کنود ا پوس از تح وق قابلحو  ا یابد تا بار تبعات جزایی رفتار مجآن قابلح  می

 ود ا سرانجامخ مرتکب اهلح  در مرتکب جرمخ تبعات جزایی رفتار مجرمانه به قهر بر اا تحمحل می

(  22:  139۰کنود )محرسوعحدیخ  جرم به اجبار ا به ناگزیر تبعات جزایی رفتوار خوود را تحمول موی

که رفتار مجرمانه از فاعلی م صر ا قابل سورزنش )ااجود منظور از اهلح  ا قابلح  ماکورخ یعنی ای 

علم ا اراده( نا ی  ده با د ا در ای  صورت اس  که مرتکب قابلح  تحمل تبعوات کحفوری رفتوار 

(  هر چند مفهوم ماکور در خصوی ا خای ح ح ی ۸۸  -92کند )همانخ صص  مجرمانه را پحدا می

کند  بوا ایو  توضوحح کوه ا خای ح وقی نحز صدق میبحان  ده اس خ اما با اندکی تعمق در مورد  

امکان انع اد قراردادهای ح وقی ا مسئولح  مدنی ا تجاری ا خای ح وقی امری بدیهی اس  کوه 

قانون تجارت به رسمح   ناخته  ده اسو   بور ایو    12۴ا    5۸۸در قوانح  مختلف از جمله مواد  

ی را برای انجام تجارت ا انع اد قرارداد توانا ا ای که ا خای ح وقمبنا گفته  ده اس خ همان اراده

سازدخ آنها را قادر بوه ارتکواب جورم ا قابول نسب  به تخلفات صورت گرفته ا زیان اارده متعهد می

اندخ بوا ایو  نماید  پس ا خای ح وقی مانند ا خای ح ح ی دارای ارادهبرای مسئولح  کحفری می

( لواا مسوئولح  ا 126:  1392زاده ا همکارانخ  عی اس  )حبحبتفاات که ارادة آنها از نوم ارادة جم

راخ بوا توجوه بوه پاسخگویی آنها در م ابل جرایم ارتکابی ا قراردادهای منع ده باید برابر با د  از ای 

اجود اراده جمعی در ا خای ماکور ا تح ق مسئولح  کحفری در موورد آنهواخ تسواای مسوئولح  

دهنوده در تموامی فوراض آن از جملوه ظوراف مشودده ا تخفحوف  ود کهکحفری زمانی مح ق می

گاار پایرش  ود  حتی برخی معت دند تشدید کحفر ا مسئولح  مجازات صدق کند ا از سوی قانون

  در همح  راستاخ نظور (Hart, 2008: 182کحفری به اعتبار حال  خطرناک مرتکبخ مشکلی ندارد )

 وقی بسحار زیاد اس خ لاا حال  خطرناکی ا خای ح وقی به اینکه دامنه جرایم ارتکابی ا خای ح

هوا های مختلف مجوازات دیدتر اس  ا بر همح  مبناخ  ناسایی مسئولح  کحفری آنهاخ اعمال گونه

 کند از جمله تبعی ا حتی تشدید آن را توجحه می

ه در ایژبااجود ای خ تساای مسئولح  کحفری در تمامی فراض آن نسب  به ا خای ح وقی بوه

توا ها نکته قابول هکور اینکوه  های تبعی پایرفته نشده اس   در خصوی ای  مجازاتاعمال مجازات

 وود محکومحو  اقتی که مدت مجازات تبعی بزهکار به پایان نرسحده اسو خ اصوطالحاً گفتوه موی
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ای کحفری مؤثر دارد ا بور ایو  اسواسخ در ایو  مودت نوه تنهوا از ح ووق اجتمواعیخ بلکوه از پواره

 وود ا در برخوی حواالت مشومول برخوی تشودید ها ا تخفحفات قانونی نحوز محورام مویاعدتمس

گردد  به بحان دیگرخ مالک م ام قضایی جه  اعموال یوا عودم اعموال مووارد های قانونی میمجازات

مزبورخ عدم اتمام مدت مجازات تبعی اس   برای نمونهخ اگر  خص ح ح ی پوس از تحمول مجوازات 

ه ححثح  نائل آمدخ سواب ا کحفوری موؤثر ای پواک  وده ا همسون  غحور بزهکواران تبعیخ به اعاد

 ودخ مشمول قواعد تکرار جرم ا کحفحات مشدد نخواهد  ود ا   محسوب ا اگر مجدداً مرتکب جرمی

گحرد )صانعیخ جرم مزبورخ مست الً ا بدان توجه به محکومح  قبلی مورد دادرسی ا مجازات قرار می

اضعح  محکومح  کحفری مؤثر در خصوی ا خای ح ووقی در قوانون مجوازات (  اما  ۷93:  13۸2

گواار ف ودان سواب ا کحفوری موؤثر را ابهام دارد ا معلوم نحس  در مواردی که قانون  1392اسالمی  

 رط اعمال تخفحف یا مساعدتی دانسته اس  چگونه باید ف دان ساب ا کحفری موؤثر را احوراز کورد  

ق م ا  ف ودان سواب ا   39صدار حکم بوه معافحو  از کحفور مطوابق موادة    برای مثالخ یکی از  رایط

گوردد ا جهوات  ۸یوا  ۷کحفری مؤثر اس   حال اگر  خص ح وقی مرتکب یک جرم تعزیری درجه 

توان در خصوی ای  ا خای حکوم تخفحف ا سایر  راط مادة مزبور اجود دا ته با دخ چگونه می

که مشخص نحس  ساب ا کحفوری موؤثر آنوان چوه اضوعحتی به معافح  از کحفر صادر کردخ در حالی

 دارد 

حال  دیگرخ اعمال م ررات تکرار جرم ا ارتباط آن با سواب ا کحفوری موؤثر اسو  کوه ضورارت 

ق م ا مصووب  13۷کنود  مطوابق مواده بحنی مجازات تبعی را برای ا خای ح وقی توجحه مویپحش

 پون حفری به جرایم تعزیری درجوه یوک توا  چنانچه  خصی که ساب ا ک  1399با اصالحات    1392

دارد ا تا زمانی که به اعاده ححثح  نائل نشده اس خ مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا  ش دیگری 

 ودخ مشمول م ررات تکرار جرم خواهد  د  منظور از حصول اعواده ححثحو  در ایو  مواده هموان 

دی جه  اعمال م ررات تکرار جرم اتمام مدت ساب ا کحفری مؤثر اس  که به عنوان یک  رط اجو

بحنی  ده اس   حال سوال قابل طرح اینکه اگر یک  خص ح وقی که ساب ا ارتکواب جورایم پحش

در سجل کحفری داردخ مجدداً مرتکب جرایم مشابه  ودخ اعاده ححثح  یوا   پن تعزیری درجه یک تا  

 وود؟ آیوا بایود هموان یساب ا کحفری مؤثر ای چگونه محاسوبه ا م وررات تکورار جورم اعموال مو

قانون مجازات اسالمی را مالک قرار داد یا مودت دیگوریخ خوای ایو  ا وخای   25های ماده  مدت

قوانون مواکور مخوتص ا وخای ح ح وی اسو  ا  26ا  25پحش بحنی  ود؟ بدااً ا اره  ود موواد 

های تهای تبعی ای  مواد در خصوی ا خای ح وقی قابل اعمال نحس خ مدگونه که مجازاتهمان

تواند مالک عمل قرار داده  ود  مضافاً اینکه اصول بور قوانونی بوودن بحنی  ده در آن هم نمیپحش

ها اعم از اصولیخ تکمحلوی ا تبعوی ا تموامی جرم ا مجازات اس  که ای  اصل  امل تمامی مجازات
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سو ا  ود  همح  استدالل در خصوی  مول مرار زمان نحز قابل اعموال اتخفحفات ا تشدیدها می

به ای   رح که اگر ا خای ح ح ی به مجازات جرمی محکوم  وند ا حکم صادره اجرا نگرددخ پس 

قانون مجازات اسالمی سپری  ود تا ایو  ا وخای بوه   25های ماده  از  مول مرار زمان باید مدت

مطورح پرسوش  وند  اما در خصوی ا خای ح وقی قانون ساک  اسو  ا ایو  اعاده ححثح  نائل  

توان ادعا کرد که چون مجوازات که چنانچه احکام صادره علحه ا خای ماکور اجرا نشد می   ودمی

 وند؟ اگر پاسخ مثب  با د تبعحض غحور بحنی نشده اس خ فوراً به اعاده ححثح  نائل میتبعی پحش

ایژه آنکه جرایم ا خای ح وقی از نظر منط ی در خصوی ا خای ح ح ی به اجود خواهد آمدخ به

بدیهی اس  اقتی که قانونخ ا خای ح وقی را بوه رسومح  راخ از ای  تر اس  ا آثار گسترده  تبعات

توان به عنوان مجازات تبعیخ ای  داندخ پس می ناخته اس  ا به تبع آن دارای ح وق ا تکالحف می

ا خای را از ح وقی که خای آنان اس  ا در قوانح  ا م ررات مورد تصوریح قورار گرفتوهخ محورام 

گاار آنها را به رسومح   وناخته ا بورای آنهوا گونه اس  که قانون  ساخ   ا خای ح ح ی نحز ای 

عنوان یک  هراند م رر کرده اس  ا در صورت ارتکاب جرم عالاه بور مجوازات ح وق ا تکالحفی به

خ همانگونوه کوه عودال  حکوم پسکند   اصلی به تبع آنخ مدتی از برخی ح وق اجتماعی محرام می

ند هر دای ا خای ح ح ی ا ح وقی در  صورت ارتکاب جرم مجازات  وندخ به هموان ترتحوب کمی

 نحز باید مجازات تبعی بر هر دا اعمال  ود ا دلحلی بر استثنای ا خای ح وقی اجود ندارد 

 

 قضایی  توجیه حقوقی با توجه به کاربردهای سجل.  2. 1.  2

عی ا خای ح وقیخ اجود سجل قضوایی بورای بحنی مجازات تبیکی از توجحهات مهم ضرارت پحش

 با ود خ که مانند اسناد سجلی ثب  احوال به مثابه  ناسنامه ح وقی ا خای مویای  ا خای اس 

های کحفریخ قرارهای منع یوا موقووفی تع حوبخ ر ی در سجل قضایی مواردی مانند کلحا محکومح 

ق اجتماعی به عنوان مجازات تبعوی برائ خ مراتب اعاده ححثح  محکومان مشمول محرامح  از ح و

  ود   ا     در  می

  خصوح   وناخ  با که دهدمی قضایی منصبان صاحب  به  را  امکان  ای   قضایی  سجل  عالاه  به

  ایسوته  تودابحر  ای  هایمجازات  تعلحق  یا  تشدید  تخفحفخ  متناسبخ  مجازات  تطبحق  در  بزهکارخ  فرد

 برخوی  بوه  اراد  امکوان  در  افوراد  صالحح   تشخحص  در  را  کشوری  مسئوالن  ا  هام ام  ا  کنند  اتخاه

بحنوی مجوازات تبعویخ راخ عدم پحش  از ای (26: 1395 رجبحهخ  ا   ریفی)  کرد  خواهد  کمک  مشاغل

تری  کارکردهای سجل قضواییخ یکی از مهمدهد   اجود نهادی بنام سجل قضایی را بحهوده جلوه می
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اس  ای  گواهی اقتی دارای اهمح  اس  کوه   بدیهی  1امکان ت اضای گواهی عدم سوءپحشحنه اس  

 خص به موجب مجازات اصلی از ح وق اجتماعی محرام  ده با د ا بعد از اتمام مجوازات تبعوی 

مند گردد  در ایو  حالو  بایود از ااحود سوجل درصدد با د به جامعه بازگردد تا از ای  ح وق بهره

ون که ساب ا کحفری مؤثر نودارد  هور چنود در کحفری دادسرا گواهی مزبور را اخا نماید با ای  مضم

قانون مجازات اسالمی امکوان نائول  ودن بوه اعواده ححثحو  ف وط در خصووی ا وخای ح ح وی 

امکان ت اضای  139۸ناما سجل قضایی مصوب آیح  12بحنی  ده اس خ اما در  ق »ب« ماده پحش

مطابق ایو  موادهخ ا وخای بحنی  ده اس   گواهی عدم سوءپحشحنه برای ا خای ح وقی نحز پحش

مت اضی گواهی ماکور در درخواس  خود باید نکاتی مانند  ناسه ملیخ  ماره ثب خ تاریخ تاسحسخ 

نوم  خصح  ح وقی را ا     را قحد کنند  ی حناً درخواس  صدار گواهی عودم سوءپحشوحنه ا صودار 

عوی کواری بحهووده بحنی مجوازات تبآن توسط ااحد سجل کحفری برای ا خای ح وقی بدان پحش

بحنی امکان صدار گواهی عودم سوءپحشوحنه بورای ا وخای ح ووقی خواهد بود  به بحان دیگرخ پحش

ناما سجل های تبعی برای ای  ا خای اس   به ایژه اینکه آیح بحنی مجازاتحاکی از ضرارت پحش

بحنوی کحفریخ مصوب قوة قضایحه اس  که ای  قوه مجری قووانح  اسو  ا در عمول ضورارت پوحش

چنح  مواردی را درک کرده اس   اما قانون مجازات اسوالمی مصووب نماینودگان مجلوس بعضواً بوا 

دلحل بحنی مجازات تبعوی در ایو  قوانون بوهرسد عدم پحشاطالعات غحرح وقی اس  که به نظر می

های تبعی بوده اس   نکته قابل توجه آن کوه در  وق مسامحه ا عدم ا راف به بحث عملی مجازات

آیح  ناما ماکور در قسم  اطالعات مشترکِ ا وخای ح ح وی ا ح ووقی بوه   1۸ماده    3»خ« بند  

محرامح  از ح وق اجتماعی ا اره کرده اس  که باید در سامانه سجل کحفری ا وخای ح ح وی ا 

ح وقی در   ود  ا اره به چنح  مواردی در یک م رره از سوی قوة قضایحه که مجری قانون اسو  

هوای تبعوی بورای بحنوی مجوازاتی را درک کرده اس  به اضوح حاکی از ضرارت پحشا موارد عمل

ناما مزبور تلویحاً محرامح  از ح ووق اجتمواعی را بوه ا خای ح وقی اس   به بحان دیگرخ در آیح 

 عنوان مجازات تبعی به رسمح   ناخته اس  
 

 توجیه فلسفی.  2.  2

انودخ بالفاصوله ا خای ح ح ی که مرتکب جرم  دههمانطور که جامعه جه  تیمح  مصالح خود به  

کند )رسوتمی دستانه آنها را مدتی از ح وق اجتماعی محرام میکند ا با یک اقدام پحشاعتماد نمی

(خ به طریق االی نحاز اس  که چنوح  رایکوردی در خصووی ا وخای ۷۷:  139۰غازانی ا ااعظیخ  

 
به هکر اس      1 ماده  الزم  اجرای  قضایحه در  قوه  آیح  دادرسی کحفری مصوب   ۴۸۸رئحس  اصالحات    1392  قانون  با 

 به تصویب رسانده اس    139۸/ ۷/ 23ناما سجل قضایی را در تاریخ آیح  139۴
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تور از جرایم ارتکابی ا خای ح وقی بسحار گستردهح وقی نحز اجود دا ته با دخ زیرا آثار ا تبعات  

از لحواظ فلسوفیخ اعموال مجوازات تبعوی بور ا وخای مزبوورخ از دا منظور ا خای ح ح ی اسو    

 عنوان توجحهی منط ی از آنها یاد کرد توان بهسازی قابل توجه اس  که میبازدارندگی ا ناتوان
 

 بازدارندگی.  1.  2.  2

تبعی علحه ا خای ح وقیخ ارعاب یا بازدارندگی به دا   کحفرهایاِعمال  جه     یکی از توجحهات مهم

کحفر به تعبحر برخی صدای قانون ا حتی صدای اجتمام اس ا لاا بایود آن معنی خای ا عام اس    

دلحل ارتکاب اعمال مجرمانه  ایستا آن هستندخ به آنها منت ول نکوهش ا مالمتی را که بزهکاران به

خ باعث پشحمانی بزهکار از ارتکاب جرم ا جلوگحری از ارتکاب جورم توسوط ای ا کند ا از ای  طریق

(  هور چنود هودف بازدارنودگی مجوازات در نو وتگان Duff, 2001: xviiدیگران در آینده  وود )

ح وقی ناظر بر ا خای ح ح ی اس خ اما منعی ندارد که چنح  هدفی در مورد ا خای ح وقی نحز 

ای افراد انسوانی اسو  ا اراده بحان  د ا خای ح وقی متشکل از مجموعه  ایژه آنکهدنبال  ودا به

توانود در راخ اعمال کحفر )تبعی یوا اصولی( مویها( در آن حاکم اس   از ای جمعی )جمعی از انسان

نهای  منجر پشحمانی اراده جمعی  خص ح وقی بزهکار از ارتکاب جرایم دیگر در آینده ا نحز سایر 

کننود کرده بزه بحانجامد  به بحان دیگرخ اگور ا خاصوی کوه از قوانون تخطوی مویا خای ح وقی نا

بحنوی مشمول مجازات  وندخ در ای  صوورتخ تموامی  وهراندان احتموال مجوازات  ودن را پوحش

 ,Duffکند ) ود که در مورد ا خای ح وقی نحز صدق میکنند ا هدف بازدارندگی حاصل میمی

Op.cit.,: 12 ) 

پایرش اصل مسئولح  کحفری ا خای ح وقی خود به تنهوایی بوه یوک ان ووالب   ناگفته نماند

نظری ا عملی در نظام ح وق کحفری بودل گردیوده ا همووواره محوول بحووث ا گفتگووو ا جوالن 

تالقوی ا انطبوواق ایوو  اندیشوههووا هحچگاه در یک   اهای صاحبنظران بووده اسو  ا ن طواندیشه

هوای ح ووقی ای که در نو وته(ا به گونه3۸: 139۴  )قناد ا اکبریخ موضع موافق  کل نگرفته اس

پحشتر ع حده بر ای  بوده که اندیشه بازدارندگی علحه ا خای ماکور نامانوس ا غریوب اسو خ زیورا 

همچنوح  گفتوه  وده کوه  1ای  ا خای راح ا جسمی ندارند تا با مشاهده مجازات عبرت بگحرنود 

اند که یک فرض ح وقی اس  ا با هودف سوهول  بوه ارای  خصح ا خای ح وقی بنا به دالیلی د

رسمح   ناخته  ده اس   در ااقعخ ا خای ح وقی دارای ماهحتی مست ل از افراد تشکحل دهنوده 

گحرند  از ای  راخ پحامد ارعواب ا آنها نحستند ا ای  افراد هستند که به نام  خص ح وقی تصمحم می

 
ای 1 در  ف    موجوداتی  ح وقی  ا خای  که  دارند  ع حده  برخی  نمیخصوی  که  مغزند  قصد  اقد  ا  بحاندیشند  توانند 

   (99خ  139۸ ریفیخ  :Lee, 2011; 756مجرمانه دا ته با ند )
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قی صرفاً متوجه مدیرانخ کارکنان ا سهامداران آنهوا خواهود بوود ا بازدارندگیِ مجازاتِ ا خای ح و

بدیهی اس  که با تغححر در افراد تشکحل دهندة  خص ح وقی پحامد ماکور نحز منتفی خواهد بوود 

( ا نحز اینکه معموالً مجازات ا خای ح وقی به صورت جزای ن دی اس  که 3۷9:  139۰)حسنیخ  

کنندخ لواا در ش ای  ا خای نحس  ا به راحتی آن را پرداخ  میچنح  مجازاتی بار سنگحنی بر دا

تووان ادعوا کورد کوه خ در پاسخ میبااجود ای   عمل هحچ یک از دا  کل ارعاب مح ق نخواهد  د   

( ا اتفاقواً Henning, 2009, 4هدف بازدارندگی در خصوی ا خای ح وقی نحز قابل طرح اسو  )

ای مووارد اثور در پواره  حتویایرادات را رفع خواهد کورد ا  مجازات تبعی ا خای ماکور بسحاری از  

ارعاب مجازات تبعی بسحار بحشتر از مجازات اصولی اسو  کوه ایو  تیثحرگوااری در موورد ا وخای 

  1ح ح ی نحز قابل درک اس  

به عنوان مثالخ محرامح  از  رک  در مزایده جه  گورفت  یوک قورارداد پحمانکواری سوودآار 

هوای تر از جزای ن دی یا برخی دیگر از مجازاتمجازات تبعی به مراتب سنگح   عنوانبرای مدتی به

ای درصودد با ود کوه یوک  وخص ح ووقی را خای ای  ا خای اس   همچنح  اگر هحیت مدیره

دلحل خریداری کند یا ای  که بخواهند در آن مسوئولحتی را قبوول کننود ا آن  وخص ح ووقی بوه

اجتماعی خای ای  ا خای محرام با دخ احتمال عدم خریوداری   ای از ح وق مجازات تبعی از پاره

یا عدم قبول مسئولح  بحشتر اس   ا خای ح وقی غحر بزهکار هم با مالحظه چنح  اضعحتی اگور 

قصد ارتکاب جرمی را دا ته با ند با احتمال محکومح  به مجازات تبعی ممکو  اسو  از ارتکواب 

رد  ده اس  که »ا خای ح وقی راح ا جسمی ندارند جرم منصرف  وند  ای  استدالل هم دیگر  

دانحم که با اعمال مجازات بر ا خای ح وقیخ در نهایو  تا سختی مجازات را درک کنند « نحک می

(خ پوس Eser and etc, 1998, 155 - 156بحنند )ا خای ح ح ی تشکحل دهندهخ رن  ا عااب می

راخ بوا اعموال مجوازات تبعوی کنند  از ایو   میبا اعمال مجازات تبعی نحز همان ا خای تحملِ رن

 -6۸:  1395جعفری ا همکارانخ  های مختلفی از ارعاب اعم از عامخ خایخ نهایی ا مطلق )جوانگونه

توانود بوه  وود ا مویای موارد بهتر از اضعح  اعمال مجازات اصلی حاصل مویا حتی در پاره  (63

ا محسوب  ود  به بحان دیگرخ تجربوه تحمول برخوی هگونه مجازاتعنوان توجحهی جه  اعمال ای 

ها آن در ناخو ایند اس  کوه موانع از تکورار های تبعی مانند محرامح  از  رک  در مزایدهمجازات

جرم در آینده خواهد  د ا بازدارندگی عام از طریق تهدید به اِعمال چنح  مجوازاتی متوجوه سوایر 

 
باید1 توجه دا   که مسئولح  کحفری ا خای ح وقی نحز مانند ا خای ح ح یخ  خصی اس  ا به      در هرصورت 

ص ح ح یخ برخوردار از کلحه اصول کلی ا  دیگران سرای  نخواهد کرد ا هرگاه اتهامی به آنها اارد گردید همانند  خ

برای تع حب ا خای ح وقی  عادالنه رسحدگی کحفری ا محاکمات جزایی اس  ا دادگاه ها تا زمانی که دالیل کافی   

 (  Charles, 2007: 412ندا ته با ندخ حق اراد به ای  عرصه را نخواهند دا   )
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س  با ترس از تحمحل مجازات تبعیخ از ارتکواب جورم ا خای ح وقی نحز می  ود که انتظار ای  ا

 بازدا ته  وند 

سوزایی بور ثحر بهی الزم به هکر اس  تنوم ا  دت مجازات تبعی قابل اعمال بر ا خای ح وقیخ ت

بازدارندگی ای  ا خای دارد  مجازات تبعی باید آنچنان  ودید ا متناسوب با ود کوه منوافع جورم 

د  از آنجا که جرایم ا خای ح وقی بحشتر جنبه مالی دارد ا هموواره رن  کناحتمالی ارتکابی را کم

(خ لواا برخوی 1۸۷:  139۴  زادهخ وود )موسووی مجواب ا رفحوعتری  مجازات محسووب مویمناسب

های تبعی نحز باید مبتنی بر تئوری سودمندی بنتام با دخ تا جنبه بازدارندگی دا وته با ود مجازات

  به عنوان مثالخ اقتی یک  خص ح ووقی احتموال بدهود کوه در (۷۰:  1393)خال ی ا  اهچراغخ  

صورت ارتکاب جرم کالهبرداری الو محلحاردیخ برای چندی  سال به عنوان مجازات تبعوی از تبلحو  

ها یا  رک  در قراردادهای پحمانکواری محورام خواهود  ودخ بوا یوک محاسوبه ع النوی ا در رسانه

مانند بسحاری از ا خای ح ح یخ اقتی که مرتکب جرمی    ود اقتصادی از ارتکاب جرم منصرف می

 وند بحشتر نگران محرامح  از ح وق اجتماعی ا استخدامی هسوتند توا مجوازات اصولی جورم می

 ارتکابی 

 

 سازی  اتوان.  2.  2.  2

اگر بزهکاران از جامعه قانونمدار طرد  وندخ در نتحجه از حمای  دال  ا امتحوازات ا برخوی ح ووق 

 ود  در ای  حال خ آنها د منانی محسوب خواهنود تا حدادی توان مجرمانه آن گرفته میمحرام ا  

( Duff, Op.cit., 40 د که جامعه باید به هر راش ممک  در برابر آنهوا از خوود محافظو  کنود )

سازی پحشتر بوا هودف کنتورل حالو  سازی مجرمان اس   اندیشا ناتوانهاخ ناتوانیکی از ای  راش

هوای اصوالحی مطورح  ود  در ایو  زهکاران ح ح ی ا بعد از  کس  ا ناکارایی سحاس خطرناک ب

 وندخ محانخ ع حده بر ای  بود که اقلحتی از بزهکارانخ بحشتری  محزان جرایم در جامعه را مرتکب می

ا گحرانوه  های سخ های اصالح ا درمانخ باید به اجرای سحاس راخ با توجه عدم کارایی برنامهاز ای 

(  مطوابق ایو  دیودگاهخ افوراد martinson, 1974: 25کننده نسب  به بزهکاران اقدام نمود )خنثی

در گحرانوه قورار بگحرنود  های مدیریتی ا تووانبزهکار با توجه به درجه خطرناکی باید مشمول برنامه

کحفری مواجوه   ای  راستاخ هدف ناتوانسازی مجازاتها با است بال  ایانی از سوی م امات نظام عدال 

زندگی بزهکاران خطرناک همواره آمحخته با جرم ا خشون  اسو خ   ا م رر  د با توجه به اینکه   د

برای آنها بهتری  مکان برای گاران زندگی آینوده   طوالنی مدت با هدف گرفت  توان مجرمانه  زندان

 ( 122: 1393)ساعدی ا قحاسیخ    با د
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ح ح ی مطرح  ده اس خ اما با توجه بوه هودف از   سازی در خصوی ا خایهرچند ایدة ناتوان

تووان آن را نسوب  بوه طرح ای  اندیشه که همان حفظ امنح  ا تیمح  مصالح  هراندان اس خ موی

ایژه ا خای ح وقی نحز مطرح نمود ا چنح  هدفی را از اِعمال مجازاتِ ای  ا خای دنبال کرد  بوه

کننود ا اسوع  جورایم آنهوا ای ح وقی اعتماد میتر به اعمال مجرمانه ا خآنکه  هراندان راح 

های اصلی ا خای ح وقی جنبه مالی دارنودخ لواا ایو  بسحار زیاد اس   بحان  د که بحشتر مجازات

احتمال اجود دارد نتواند بازدارندگی چندانی دا ته با د ا یا توان مجرمانه آنها را خنثی کنود  اموا 

 سازی منجر  ود تواند به نحو بهتری به خنثیلف میهای تبعی با مصادیق مختاعمال مجازات

ها ا اسوع  نتحجوا جورایم  وخص با توجه به افزایش تعداد ا گستردگی فعالح به بحان دیگرخ  

ثحرپوایری از ی کنونی ا تیثحرات مت ابل ا ارتباطات محان ای  ا خای با جامعوه ا ت  اح وقی در جامع

هوای تبعوی را نحوز بورای ا وخای ح ووقی مجازاتسازی  با هدف خنثینمایاند که  یکدیگر الزم می

 خص ح وقی در صورت ارتکاب جرمخ بایود معنی که  بدی جه  حفظ منافع جامعه در نظر گرف    

به تبع مجازات اصلیخ مدتی از امتحازات ا ح وق اجتماعی محرام  ود که نوه تنهوا مجوازاتی بورای 

مجوازات  در ایو  حالو خبا ود   دان هم مویخود  خص ح وقی اس خ بلکه به سود جامعه ا  هران

تواند تووان کننده دارد که برای مدتی میتبعی در راستای حمای  از منافع جامعه نوعی ن ش خنثی

 ,Thomas, 2019مجرمانه ا خای ماکور را بگحرد ا جامعه را از خطرات آنها در اموان نگوه دارد )

ن مجدد بوه ا وخای ح ووقی ا طوی کوردن چنح  مدت زمانی برای اعتماد ا اطمحنا ( 932 -931

برای نمونوهخ اگور  وخص ح ووقی در اثور   پایری توسط ای  ا خای الزم اس  مسحر دابارة جامعه

ها محورام یوا اینکوه از  ورک  در مناقصوات منوع  وودخ در مودت مجازات تبعی از تبلح  در رسانه

جرایمی را از طرق مزبوور مرتکوب  ود ا قادر نخواهد بود  اش گرفته میمجازات تبعی توان مجرمانه

همچنح  اگور بودان طوی کوردن    ود سان از احتمال بزهدیدگی  هراندان کاسته می ود ا بدی 

مجازات تبعیخ  خص ح وقی به  رایط ا امتحازات سابق خوود برگورددخ بوه نووعی یوک محورک ا 

ح ح وی کوه   با ود ا بورای ا وخایتشویق کننده برای سایر ا خای ح وقی در ارتکاب جرم موی

جرایم کالن را در قالب تشکحل یک  خص ح ووقی مرتکوب  ووند  لواا مجوازات نکوردن  وخص 

 تواند آثار سویی بر جامعه ا افراد آن دا ته با د ح وقی مجرم می

هوای تبعوی را نحوز بورای جورایم گاار عالاه بر مجازات اصلیخ مجازاتراخ اقتی که قانون  از ای 

نوعی  سازی ا خای ح وقی بزهکارخبا ناتوان  گحردخ درصدد اس نظر میارتکابی ا خای ح وقی در  

گااران ا فعاالن اجتمواعی ایجواد کنود توا بوا اطمحنان خاطر ا آسودگی در بح   هراندان ا سرمایه

تواند حاای ایو  پحوام با ودکه های  خص ح وقی مشارک  کنند ا میها ا طرحاطمحنان در برنامه

خ زیرا نظام عدال  کحفری بوا (۷6:  139۸گااری اس  )رحمدلخ  ی سرمایهجامعه مححطی مناسب برا
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توان ادعوا   مضافاً میاعمال مجازات تبعی توان مجرمانا ا خای ح وقی بزهکار را خنثی کرده اس 

گاارخ بحش از آنکه با هدف سوزاگرایی از سوی قانون ح وقیبر ا خای  مزبورکرد که اعمال مجازات 

هوای گوااری ا فعالحو با دخ با هدف افزایش اعتماد عمومی نسب  بوه سورمایها پحشگحری از جرم  

 اجتماعی در بخش خصوصی اس  تا در توسعه ا ر د امور اقتصادی ا اجتماعی اقفه ایجاد نگردد    

 

 های تبعی قابل اعمال. انواع مجازات3

اعموال نحسو  بور ا وخای ح ووقی قابول    25های تبعی مواده  ای  ع حده درس  اس  که مجازات

های تبعوی خوای ایو  ا وخای  ود که مجازات(  اما ای  دلحل نمی1۰۷:  9۴)پوربافرانی ا سحفیخ  

گاار اعمال تبعحض کرد ا ایو  ا وخای را مسوتثنی بحنی قانوندلحل عدم پحش ناسایی نشود ا به

دیو  یوا دانس   ا اره  د که ا خای ح وقیخ ح وق اجتماعی خای خود را دارند که بعد از موجو

به دنبال آنها هستند یا اینکه با ای  ح وق درصدد تح ق اهداف از پحش تعحح   ده خوود هسوتند  

تواند طحف اسحعی دا ته با د  بر ای  مبناخ در ادامه به مجازات تبعی خای ا خای ای  ح وق می

  ود ح وقی پرداخته می
 

 شرکت در مناقصات. 1. 3

ایندی اس  رقابتی برای تیمح   ود  مناقصه فرهر ساله مناقصات فرااانی به صورت دالتی برگزار می

گری که کمتوری  قحمو  متناسوب را کحفح  مورد نظر که در آن تعهدات موضوم معامله به مناقصه

ری قانون برگوزا  2(  مطابق  ق » « ماده  ۴۸:  1395 ود )احمدیخ  پحشنهاد کرده با دخ ااگاار می

گر  خص ح ح ی یا ح وقی اس  که اسوناد مناقصوه را دریافو  ا در آن  ورک  مناقصاتخ مناقصه

پایر اس ا کند  با توجه به ای  م ررهخ امکان  رک  در مناقصات برای ا خای ح وقی نحز امکانمی

 ای را در دس  بگحرند   های بزرگ ا اقتصادی گستردهتوانند طرحای که میبه گونه

خ ازارت امور اقتصوادی ا دارایوی 13۸3قانون برگزاری مناقصات مصوب  3رة یک مادة طبق تبص

مکلف  اس  در ابتدای هر سال نصاب معامالتی را بر اساس  اخص بهوای کاالهوا ا خودمات اعوالم 

 ده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جه  تصویب به هحوات ازیوران پحشونهاد نمایود  

 ود ا بوه اطوالم ا وخای ت ازیران اعالم میی ا در صورت تایحد ا تصویب هحهتعحح  ای  حد نصاب

-رسد  در نهای  مبل  حد نصاب معامالت کوچکخ متوسط ا بزرگ تعحح  مویح ح ی ا ح وقی می

های اعالم  ده نحوة برگزاری مناقصه ا مراحل توانند بنا به قحم  ود ا برگزارکنندگان مناقصه می

 نند اجرای آن را تعحح  ک
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بدیهی اس  که  رک  در مناقصات ا برنده  دن در آن برای ا خای ح وقی یک امتحاز مهوم 

توان آن را با استخدام در ادارات دالتی یوا سوایر  ود ا محل کسب درآمد اس  که میمحسوب می

مشاغل برای ا خای ح ح ی م ایسه کرد  یعنی همانطور که ا خای ح ح ی بعد از ارتکاب جورم ا 

 وندخ عادالنه ای  اس  که مجازات اصلی مدتی از برخی مشاغل ا کسب درآمدها محرام میتحمل  

ا خای ح وقی نحز از برخی مشاغل ا کسب درآمد به اسوحلا آن محورام  ووند کوه محرامحو  از 

( ا در Oecd, 2015, 45) توری ِ ایو  مصوادیق اسو ها یکی از بارزتری  ا مشابه رک  در مناقصه

تماعی موثر اس   به ایژه اینکه ا اره  د مناقصات بوه معوامالت کوچوک ا بوزرگ تح ق عدال  اج

 ود ا قانونگاار هحچ تفکحکی در ای  زمحنه به عمل نحاارده اس  کوه بوا توجوه بوه عودم ت سحم می

ای را بوه ایو  ا وخای ااگواار توان هر مناقصوهبحنی مجازات تبعی برای ا خای ح وقیخ میپحش

ا خای ح ح یخ قانونگاار در سپردن مشاغل تفاات خاصی قائل  ده اس    در خصوی  حتی  1کرد 

ق م ا(  جالب آنکوه در قوانون  26ماده  2ا در برخی از آنها محرامح  ابدی م رر کرده اس  )تبصره  

هحچ  رط خاصی برای ااگااری مناقصات به ا خای ح وقی   13۸3برگزاری مناقصات مصوب سال  

توانود خ محرامح  از  رک  در مناقصات به عنوان مجازات تبعی میرا  بحنی نشده اس   از ای پحش

جامعه را برای مدتی از خطرات ا خای ح وقی بزهکار در امان نگه دارد ا ای  پحام را بوه ا وخای 

 دهد که در صورت ارتکاب جرم با مجازات مشابهی مواجه خواهند  د  مشابه می
 

 عدم ایجاد شعبه و نمایندگی.  2. 3

یوک اسوتان مبوادرت بوه در نهایو  اری از ا خای ح وقی در بدا تیسحس ابتدا در یک  هر یا بسح

کنند  پس از آنکه  رام بوه فعالحو  کردنود ا کسوب ا کار وان رانوق ایجاد  عبه یا نمایندگی می

کنند ا از ای  طریق درآمد آنها چنودی  برابور ها ایجاد میگرف خ  عبات دیگری در سایر  هرستان

هوای موادر ا تابعوه ود  با توجه به ف دان الزامات قانونی در خصوی چگوونگی فعالحو   ورک  می

بحنی نشوده (خ در ای  زمحنه  رایط خاصی برای ایجاد  عبه یا نمایندگی پحش155:  1396)رضائیخ  

اس   بلکه معموالً کارمندان  خص ح وقی به ادارات مربوطه آن  هرستان مراجعه ا پوس از طوی 

 
اقتصادی  1 نظام  ساختار  ا  ماهح   که  دا    توجه  باید  عل    لحاظ  از  کشور  اهمح   یک  از  جرایم  رکتیخ   ناسی 

ا سحاس  اقتصادی ا مالی که در یک کشور    های اقتصادی یک کشورااالیی برخوردار اس   گاه ماهح  ا ساختار نظام

می فراهم  جرایم  رکتی  ارتکاب  برای  را  زمحنه  داردخ  یارانهاجود  اجود  مثل  اعطای  کند  در  تبعحض  یا  دالتی  های 

نائحنیخ  ل  مالی )صادقتسهحا تواند یکی از ای   (  در ای  رابطه سهول   رک  در مناقصات می2۰۴-2۰5:  1396نژاد 

 موارد با د 
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ایو    1 ود ایند اداری ا کسب مجوزهای عمومی الزمخ  عبه یا نمایندگی مربوطه ایجاد میکردن فر

در حالی اس  همانطور که بحان  د اگر یک  خص ح ح ی به دنبال استخدام در یوک ادارة دالتوی 

یا حتی خصوصی با د عالاه بر قبولی در استخدام باید  رایط خاصی مانند ف ودان سواب ا کحفوری 

 گحرد   حز دا ته با د که در صورت استخدامخ ف ط از یک اداره ح وق کارمندی میمؤثر را ن

توانود مجوازات تبعوی مناسوبی محرامح  از عدم ایجاد  عبه یا نمایندگی برای مدت موق  می

که عالاه بر جنبه بازدارندگیخ  وباه  زیوادی بوا   (Oecd, 2015, 45برای ا خای ح وقی با د )

دارد  در  رایط عادی اگر یک  خص ح وقی حتوی اگور مرتکوب جورایم استخدام ا خای ح ح ی  

سنگحنی  ده با د حح  تح ح ات ا محاکمه یا بعد از محکومحو  ا حوح  اجورای مجوازات اصولی 

تواند مبادرت به تاسحس  عبه با نمایندگی کند ا مشتریان بحشتری جاب نمایود ا اگور اندیشوه می

 ود  زیورا قانونگواار برای ارتکاب آن بحش از پحش فراهم می ارتکاب جرم در سر دا ته با دخ زمحنه

بحنی نکرده اسو   جالوب تمهحدات خاصی برای جلوگحری از تاسحس نمایندگی یا ایجاد  عبه پحش

آنکه برای ایجاد نمایندگی گفته  د که  خص ح ووقی بایود مجووز الزم را از ادارات کسوب کنودخ 

مبنایی باید مجوز اعطا کنند  آیا اگر  خص ح وقی سواب ا   مشخص نحس  ادارات مزبورخ باید بر چه

توانند از اعطای مجوز خودداری کنند؟ بدیهی اس  که پاسخ کحفری دا ته با دخ ادارات مربوطه می

تواند نمایندگی یا  عبه جدید ایجاد نماید  منفی اس  ا  خص ح وقی با هرگونه ساب ا کحفری می

ا خای ح ح ی عالاه بور قبوولی در اسوتخدامِ ادارات بایود  ورایط   اما همانطور که ا اره  د برای

دیگری از جمله ف دان ساب ا کحفری مؤثر را احراز کنند  از ایو  راخ جهو  اجورای عودال  ا عودم 

تبعحضخ ا خای ح وقی نحز پس از ارتکاب جرم اصلی باید مدتی به عنوان مجازات تبعوی از ایجواد 

با ندا زیرا منط ی نحس  که به محض ارتکاب جرم بتوانند دامنوا  عبه یا نمایندگی جدید محرام  

 تر کنند ا به ایژه آنکه در اندیشه جرایم بحشتر با ند های خود را گستردهفعالح 

 

 منع از افتتاح حساب جدید. 3. 3

هوا ا مؤسسوات مختلوف دهد که بوا بانوکافتتاح حساب جدید به ا خای ح وقی ای  قابلح  را می

مرااده مالی دا ته با ندخ اام اخا کنند یا اینکه دارای دسته چک با ند تا معامالت رازمره بتوانند  

 
ارائه اصل صورت جلسه مجمع عمومی    -1های سهامی  رایط زیر الزم اس :  برای نمونه برای تیسحس  عبه  رک    1

اس   ضراری  رئحسه  هحیت  امضای  با  العاده  جمع ارا   -2فوق  در  حاضری   لحس   ا خای    -3ئه  نمایندگی  برگ  ارائه 

با د(  ح وقی ح وقی  ا خای  سهامدار  رک   آگهی  -۴)چنانچه  اصل  حضور    ارائه  با  ماکور  مجمع  چنانچه  دعوت 

 .ارائه مجوز از مراجع هیصالح در صورت لزام  -5اکثری  سهامداران تشکحل  ده با د 
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 وودخ را با آن انجام دهند  برخی از ای  موارد مانند دا ت  دسته چک نه تنها امتحاز محسووب موی

سور   ای با د که انگحزه ارتکواب جورم درساز ارتکاب جرم برای ا خای ح وقیتواند زمحنهبلکه می

بحنی منع از افتتاح حساب جدید برای ا وخای ح ووقی بوه عنووان یوک مجوازات دارند  اما با پحش

 ود ا به نووعی گردد  مضافاً هدف ارعاب نحز ااقع میتر میتبعیخ امکان ارتکاب جرایم بعدی سخ 

احترام به رعای  تساای مسئولح  کحفری بح  ا وخای ح ح وی ا ح ووقی اسو   منوع از افتتواح 

ای برای بسحاری از تخلفات ا جرایم بعودی ماننود کشوحدن تواند راهکار پحشگحرانهساب جدید میح

ای منوع از ها در عمل به گونههای کالن با د  جالب آنکه برخی بانکهای بالمحل ا گرفت  اامچک

 کنند   عنوان یک مجازات تبعی اعمال میافتتاح حساب را به

نک تجارت برای افتتاح حساب ا خای ح وقیخ بررسی لحس  سحاه برای مثالخ یکی از  رایط با

ا استعالم از بانک مرکزی که با نام  رک  )با در  مشخصات ح وقی( ا با نوام هور یوک از مودیران 

آیود )مدیرعامل ا اعضای هحیت مدیره با هکر مشخصات فردی( توسط مسئول مربوطه به عمول موی

دیگرخ اگر  وخص ح ووقی مت اضوی افتتواح حسواب دارای (  به بحان  www.tejaratbank.ir  نک )

کنود  هوای بالمحول ا     با ودخ بانوک از افتتواح حسواب خوودداری مویتخلفات بانکی مانند چوک

 بحنی نماید عنوان مجازات تبعی ا خای ح وقی پحشای را بهتواند چنح  رایهگاار میقانون

 

 هامنع از تبلیغ در رسانه. 4. 3

تواند به عنووان مجوازات مناسوبی درنظور ح  تبلحغاتخ منع ا خای ح وقی از آن میباتوجه به اهم

گرفته  ود  چنانچه ا خای ح وقی آگاه با ند که در صورت ارتکاب جورمخ بوه عنووان مجوازات از 

 وندخ ترس از اِعمال ا تحمحل چنح  مجازاتی اثر بازدارندگیِ بسحار زیادی خواهود تبلحغات منع می

ژه آنکه اگر به عنوان مجازات تبعی تحمحل  ودخ محزان بازدارندگی دا چنودان خواهود دا  ا به ای

های اصلیخ ا خای ح وقی همحشه امحد دارند که در طی صدار حکومخ دادگواه بود  زیرا در مجازات

تری  نوم مجازات یعنی جزای ن دی استفاده کنود در محران مجازات تخفحف دهد یا اینکه از معمول

هاخ جزای ن دی چندان بازدارنودگی نودارد  اموا اگور منوع از جه به امکانات مالیِ ای   رک که با تو

بحنی  ودخ ا خای ح وقی آگاه خواهند بود کوه ها به عنوان یک مجازات تبعی پحشتبلح  در رسانه

 توان گفو  ودخ لاا میدادگاه در عدم تحمحل یا تخفحف آن اختحاری ندارد ا در هر صورت اجرا می

 که اثر بازدارندگی باالیی خواهد دا   

ها از دیدگاه افکار عمومی نحز بسحار حائز اهمحو  اسو   دیگر اینکه منع از تبلح  در رسانه  انکت

معموالً جرایم ارتکابی ا خای ح وقی به سرع  در جامعه )با توجه به گسوتردگی اثور آن( منتشور 

دید دارد  با اضع موجودخ  وخص ح ووقی بزهکوار  ود ا اصوالً جامعه انتظار برخورد سریع ا  می
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هوا جهو  تواند در رسانهبالفاصله پس از تحمل مجازات یا حتی حح  دادرسی ا تحمل مجازات می

عرضه ا فراش محصوالت ا خدمات خود تبلح  کند  بدیهی اس  افکوار عموومی در چنوح  حوالتی 

کحفری خواهد  د  در حوالی کوه ال احساس خو ایندی نخواهند دا   ا باعث بدبحنی به نظام عد

ها جه  کارکرد مثب  نظام عدال  کحفری رضوای  افکوار عموومی اسو   از تری  مولفهیکی از مهم

توانود ها علحه ا خای ح وقی به عنوان مجازات تبعوی مویراخ تحمحل ممنوعح  تبلح  در رسانهای 

 اقدام مناسبی در راستای افکار عمومی با د   

هوا ا مراجوع رسومی کر دیگر اینکه با توجه به اینکه تبلح  معموالً توسوط رسوانهموضوم قابل ه

 ودخ ای  اقدام به نوعی تییحد اَعمال  خص ح وقی ا جلب ها ا صدااسحما انجام میمانند  هرداری

اعتماد  هراندان به  خص ح وقی اس   به بحان دیگرخ حتی اگر  وخص ح ووقی جرموی مرتکوب 

ها بوه نووعی بوی اثور کوردن مجوازات کوم  ده با دخ تبلح  برای آن در رسانه ده ا به مجازات مح

مندر  در حکم اس ا زیرا هرچند  هراندان یک بار ارتکاب جرم ا تع حب  وخص ح ووقی توسوط 

ها را برای کاال ا خدمات بحنندخ اما در اثر تبلح خ بارها تییحد ا تشویق رسانهم امات دادگستری را می

الحظه خواهند کرد که در عمل باعث فرامو ی جامعه نسب  به تع حب ا مجازات ا خای ح وقی م

 ود  همچنح  تبلح ِ بالفاصله بعد از ارتکاب جرم با مجازات انتشوار حکوم  خص ح وقی مجرم می

ها در تعارض ا نوعی ن ض غرض اس   اصوالً هدف از انتشار حکوم محکومحو  محکومح  در رسانه

ها ای  اس  که جامعوه از مجوازات ا وخای ح ووقی بوا خبور  وده ا در ا خای ح وقی در رسانه

صورت لزام مشتریان از محصوالت آن  رک  استفاده نکنند یا اینکه همکاری ننمایند  اماخ با امکان 

 وود کوه بوا  وخص ح ووقی بزهکوار اارد ها به نوعی جامعه تشویق ا تحریک مویتبلح  در رسانه

عنوان یک مجازات تبعوی بورای ها بهراری اس  که منع از تبل  در رسانهراخ ضداداستد  ود  از ای 

 بحنی  ود ا خای ح وقی پحش

 

 منع از ترک تابعیت شرکت.  5. 3

بحنی  ده اس خ تغححر تابعح  ها پحشایژه برای  رک یکی از امتحازاتی که برای ا خای ح وقی به

ی از ناححه  ارم نرسحده با د انجوام ا تورک هور اس   بر اساس اصل جواز یا اباحه تا زمانی که منع

ها نحز در ایران منوع نشوده اسو خ بلکوه بوه فعلی مباح اس   در ای  راستاخ امر تغححر تابعح   رک 

قانون تجوارتخ  ورکا  11۰(  مطابق ماده 66۴: 139۴ای تییحد  ده اس  )م صودی ا دااادیخ گونه

هوای تغححر دهند  تغححر تابعحو  ایو  امکوان را بوه  ورک توانند به اتفاق آراء تابعح   رک  را  می

اندخ انت وال دهنود  دهد که سرمایه خود را به کشور جدیدی که تابعح  آن را کسب کردهح وقی می

حال اگر  رک  به مجازاتی محکوم  ده با دخ اعمال مجازات بر  خص ح وقی که تغححور تابعحو  
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ای که عمالً فراینود کحفوری ا تع حوب ا د  دا به گونهداده سخ  ا در برخی موارد غحرممک  خواه

ماند  زیرا  خص ح وقی دیگر تبعه ایران نحسو  محکومح   خص ح وقی در مرحلا اجرا معلق می

هایی را که جنبوا موالی داردخ اجورا کورد  ای هم ندارد تا بتوان از محل آن حداقل مجازاتا سرمایه

 وقی به رسمح   ناخته نشودخ امکوان تغححور تابعحو  همچنح  اگر مجازات تبعی برای ا خای ح

های تبعوی را نحوز بدان هحچ محدادی  یا بدان فاصلا زمانی از اجرای مجازاتخ اِعمال سایر مجازات

گواار مجوازات تبعوی را بورای ا وخای کند  به بحان دیگرخ حتوی اگور قانوندر عمل غحر ممک  می

کننود حر تابعح  نه تنها از اجرای مجازات اصلی فرار میبحنی نمایدخ ای  ا خای با تغحح وقی پحش

کنند  برای نمونوهخ  وخص ح ووقی بوا تغححور تابعحو  در اثر میبلکه اجرای مجازات تبعی را نحز بی

هوا ا      ورک  کنود ا یوا اینکوه تواند اام بگحرد یا اینکه در مناقصوه هوا ا مزایودهکشور جدید می

بحنی ساز اکار منع از تغححر تابعح  برای مودت راخ پحش  از ای   1اید مبادرت به ایجاد  عبه جدید نم

مشخص به عنوان مجازات تبعی در قانون ضرارت دارد تا در صورت محکومح ِ یک  خص ح ووقی 

به مجازات اصلیخ ااالًا امکان اجرای مجازات اجود دا ته با د ا ثانحواًا اِعموال آن بوه نووعی باعوث 

ی  ود ا آگاه با ند که در صورت ارتکواب جورمخ منوع از تغححور تابعحو  ارعاب سایر ا خای ح وق

 عنوان یک مجازات تبعی بر آنها تحمحل خواهد  د به

 

 منع از گرفتن وام. 6. 3

تواند یک نوم مجازات تبعی متناسبی برای ا خای ح وقی با ود  محرامح  از گرفت  اعتبارات می

ای مووارد گورفت  اام از قی جنبوا موالی داردخ در پوارهاز آنجا که فعالح  اصلی برخی ا خای ح و

نماید که منع از آن ممک  ها ا مؤسسات مالی برای تاسحس  رک  یا اداما فعالح  ضراری میبانک

اس  اختالل  دیدی در امور رازمره  رک  ایجاد کند   رکتی که مرتکب جورم  وده ا خاصوح  

بعد از ارتکواب جورم مودتی از گورفت  اام بوه عنووان مجرمانه خود را براز داده اس خ ضرارت دارد  

مجازات تبعی محرام با د تا ضم  تنبحه ا آگاهی اعضای هحیت مدیره فرصتی دا وته با ود بنحوان 

اقتصادی خود را ترمحم کند  به ایژه اینکه برخی با گرفت  اام درصدد هستند سرمایا  ورک  را بوه 

ای مجرمانا دیگری انجام دهند یا اینکه در مزایده ا گورفت  هظاهر باال نشان دهند تا بتوانند فعالح 

های قراردادهای پحمانکاری  رک  کنند  ی حناً بازپرداخ  اام یکی از مسائل مهوم در اموور  ورک 

های دریافتی از سوی ایژه با توجه به کالن بودن محزان اامح وقی اس  ا اگر نتواند پرداخ  کند به

 عمل ضربا مالی سنگحنی به اقتصاد کشور اارد کند ای  ا خای ممک  اس  در 

 
برای آن  رک     امتحاز دیگر اینکه هرگاه  رک خ خا1 رجی تل ی  ود م ررات ارزی در انت ال ارز به خار  از کشور  

  رایط آسان تری قائل خواهند بود  
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 عدم بخشودگی مالیاتی.  7. 3

 ود مگر به موجب قانون  کلحا مالکح  قانون اساسی هحچ نوم مالحاتی اضع نمی  51با توجه به اصل  

اعم از ح وقی یا ح ح ی نسب  به اموال ا امالک خود ااقع در ایران طبق م ررات مشمول پرداخو  

 وود  با ند  موارد معافح  ا بخشودگی ا تخفحف مالحاتی به موجب قانون مشوخص مویمالحات می

تواننود از های مست حم ا خای ح ح ی ا ح وقی تح   رایطی مویقانون مالحات  1۸9مطابق ماده  

هوای ح ووقی معوامالت کالنوی انجوام بخشودگی مالحاتی برخوردار  وند  با توجه به اینکوه  ورک 

هوای مالحواتی ا   مالحات م رر بر آنها مبوال  بواالیی با ود  از ایو  راخ معافحو دهندخ ممک  اسمی

 ود  بخشودن مالحاتی یا معافح  از بخشودن جرایمخ امتحاز مالی قابل توجهی برای آنها محسوب می

آن به عنوان یک نوم تخفحف ا مساعدت بهتر اس  صرفاٌ  امل ا خاصی  وود کوه سواب ا کحفوری 

گاار به م حد بوودن بزه ای  تفاات را احساس کنند که قانونا ا خای ح وقی ناکردهندا ته با ند ت

آنها توجه دا ته ا آنها را از ا خای ح وقی بزهکار جدا کرده اس   ایو  نووم مسواعدت یوک ابوزار 

خواهد بود که در صورت ارتکاب جرم به عنووان   ارعابی ا تشوی ی برای آن دسته از ا خای ح وقی

 بعی از بخشودن یا معافح  مالحاتی محرام خواهند  د مجازات ت

 

 . مدت اعاده حیثیت و مرور زمان4

از مهمتری  اثرات اعاده ححثح خ محو ساب هکحفری اسو   اعوواده ححثحوو  از ایوو  جه  به منزله 

عفو عمومی میماند که امحاءکننده ساب ه محکومحووو  از سوووجل کحفوووری محکوم اس   در نتحجه 

 وووود به اعاده ححثح  نایل میگرددخ بهسان یووووک  ووووخص ناکرده بزه قلمداد موووی خصی که 

ا خای ح ح ی در صوورت  1392ق م ا مصوب    25(  مطابق ماده  ۸9:  139۴زاده ا  ریفیخ  )حبحب

ارتکاب جرایم ای  ماده پس از اجرای حکم اصلی یا پس از  مول مرار زمان نسب  به آن ا سوپری 

سال به اعاده ححثحو  نائول ا ماننود سوایر  وهراندان از  2یا  3یا  ۷عنی های ای  ماده ی دن مدت

 وند  در ح ح  خ نائل  دن به اعاده ححثح  بودی  منظوور اسو  کوه مند میح وق اجتماعی بهره

تاکحد  ود بزهکار با خطا یا جرمی که انجام داده اس   ایسته اس  ف ط مدتی از ح وق اجتمواعی 

مدار به ای دا  خ در غحر حرامح  ابدیخ ای را از جامعه طرد ا نگاه د م محرام  ود ا نباید با م

جو خطرناک تبودیل خواهنود گردند ا به عناصری ستحزهاینصورت »دچار ییس ا ناامحدی مطلق می

(«  مضافاً اینکه تعحح  مدت مشخص جه  اعاده ححثحو  همحشوه امحود 56:  13۸۷زادهخ   د ) حخ

هوای دارد که در اثر آن برای اصالح خود ا تصودی سوم ا زنده نگه میبازگش  بزهکار به جامعه ر

 کو د اجتماعی می
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بدیهی اس  در مورد ا خای ح وقی نحز چنح  اضعحتی اجوود دارد  اگور بوا توجوه بوه مبوانی 

گفته قائل به مجازات تبعی ا خای ح وقی با حم باید مدت آن مشخص با د تا امکوان نائول پحش

توان ای  ا وخای را بورای ح  از طرف ای  ا خای نحز اجود دا ته با د ا نمی دن به اعاده ححث

در خصووی   1392همحشه از ح وق اجتماعی محرام کرد  همانگونه کوه قوانون مجوازات اسوالمی  

 ای به مدت اعاده ححثح  آن نحز نکرده اس   مجازات تبعی ا خای ح وقی ساک  اس خ ا اره

های تبعی ا خای ح وقی مشخص نحس خ اموا مصادیق مجازاتدر قانون جزای فرانسه هر چند 

قانون ماکورخ  مول اعاده ححثح  نسب  به جرایم ا خای ح وقی را پایرفته اس     133-1۴ماده  

سوال از تواریخ   5ای  مادهخ اعاده ححثح   خص ح وقی محکومخ پس از گا و     2ا    1در بندهای  

های دیگر یوا سوپری سال از اجرای محکومح   5  پرداخ  جزای ن دی یا سپری  دن مرار زمان یا

(  الزم بوه هکور اسو  کوه 1۰۷:  9۴ ود )به ن ل از پوربافرانی ا سحفیخ   دن مرار زمان حاصل می

بحنی مدت مجازات تبعی یا نائل  دن به اعاده ححثح  بدان اعمال مجازات تبعی امری بحهوده پحش

ا ااحد )مانند فرانسه( بورای اعموال مجوازات اس   حال در خصوی اینکه آیا باید یک مدت خای  

قوانون مجوازات   25هوای مواده  تبعی در نظر گرف  یا اینکه با توجه به مشابه  جرایمخ همان مدت

های خای جرایم ای  ا خای با توجه به نوم جورم را اسالمی اعمال  ود ا یا اینکه الزم اس  مدت

توان گف  مدت مجازات عنوان یک پاسخ االحه میبهخ  بااجود ای   بحنی کردخ تردید اجود دارد   پحش

با توجه به نوم جرایم ارتکوابی ا آثوار آن ا  خصوح  مورتکبح    25تبعی ا خای ح ح ی در ماده  

بحنی  ده اس  که نوم ای  جرایم قابل م ایسه با جرایم ا خای ح وقی نحس ا هموانطور کوه پحش

مثالخ جرایم مثل لوواطخ زنوای محصونهخ محاربوه ا   مجازات اصلی آنها نحز با هم متفاات اس   برای

کنود ا االرض از زمرة جرایم  دیدی اس  که نظم جامعه را به محزان  دیدی مختل مویمفسد فی

سال برای اعاده ححثح  از آنها م رر کرده اس   هر چند ارتکاب برخی   ۷به همح  دلحل م ن  مدت  

ی ح وقی دار از تصور نحس خ اما جنس جرایم جرایم حدی ا علحه تمامح  جسمانی از سوی ا خا

های اجتماعی اس   حوال اگور بوه مودت زیوادی از برخوی ح ووق ا خای ح وقیخ مالی یا فعالح 

راد  از  وند ا در عمل کارایی آنها از بح  مویاجتماعی محرام با ندخ به نوعی ای  ا خای فل  می

بحنی کرد که با عودال  ا ااضوام ا احووال پحش های کمتر ا مناسب با نوم جرمتوان مدتراخ میای 

تر اس   تعحح  مدت ااحد مانند ح وق فرانسه نحز صححح بوه نظور حاکم بر ای  ا خای نحز منطبق

اند بوه یوک محوزان رسدخ زیرا در ای  صورت ا خاصی که جرایم سنگح  ا معمولی مرتکب  دهنمی

  وند   مشمول مجازات تبعی می

هوای مواده بندیی ا خای ح وقی با توجه به اینکه در درجهرجرایم تعزی  الزم به هکر اس  که

گحردخ لاا فرض  مول مرار زموان نسوب  بوه جورایم ایو  قانون مجازات اسالمی قرار می  1۸ا    2۰
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پایر اس   همانگونه موارد تشدید مجازات مانند تعددخ تکرار جرم ا مجازات تبعی ا خای نحز امکان

 ودخ با توجه به تفسحر به نفع متهم موارد تخفحفی مانند مرار زمان اعمال میدر مورد ای  ا خای  

ایژه اینکه اِعمال آن صراحتاً منع نشده اسو   بوه نحز باید در جرایم ا خای ح وقی اعمال  ودخ به

در نظر گرف  که در ای    1۰۷ا    1۰5های مواد  توان همان مدترسد مدت مرار زمان را مینظر می

تاریخ  مول مرار زمان نسب  به جرایم ا وخای ح ووقیخ مودت مجوازات تبعوی  ورام صورت از  

 خواهد  د 

 

 گیرینتیجه

ها در خصوی اعمال مجازات بر ا خای ح وقی بحوث ا اخوتالف بوود کوه در محافل ح وقی مدت

تووان مجوازات را  وند ا در صورت پایرش آنخ چگونه میچگونه ا خای ح وقیخ مرتکب جرم می

ی  ا خای اجرا کرد  در نهایو  طرفوداران مسوئولح  کحفوری ا وخای ح ووقی بوا دالیلوی علحه ا

همچون لزام تساای مسئولح  کحفری ا عواقب ا آثار جرم ارتکابی ا اجرای عدال  ا     غلبه یافتند 

ا در نتحجه آن مسئولح  کحفری ا خای ح وقی به تدری  اارد قوانح  کحفری کشوورهای مختلوف 

برابر به مسئولح  کحفری ا خای ح ح ی ا ح وقی تنها با اعمال مجازات اصلی تح وق    د  اما نگاه

های مسئولح  کحفری از جملوه مووارد یابدخ بلکه ای  نگاه باید در صورت امکان در تمامی زمحنهنمی

تشدید مجازات ا موارد مساعدتی اجود دا ته با د  یکی از موارد مهم ا ضرارت رعای  عدال  بح  

بحنی ای  های تبعی خای ا خای ح وقی اس   پحشبحنی مجازاتی ح ح ی ا ح وقیخ پحشا خا

 ناختی دارد  بدی  معنی که یکوی از  ورایط ها در بسحاری از جهاتخ توجحه ح وقی ا جرممجازات

مهم اعمال م ررات تکرار جرمخ عدم اتمام مدت مجارات تبعی جورم سوابق اسو   همچنوح  اعموال 

بحنوی چنوح  ا مانند معافح  از کحفور یوا تعلحوق اجورای مجوازاتخ مسوتلزم پوحشهبرخی مساعدت

 سازگاری اس   

مضافاً اینکه مدت اجرای مجازات اصلی ممک  اس  در عمل بازدارندگی خاصی ندا ته با ود ا 

بالفاصله اجرا  ودا اما اعمال مجازات تبعی یا همان محرامحو  از برخوی ح ووق اجتمواعی خوای 

تواند باعث بازدارندگی بحشتر  ودخ همانطور که در خصووی ا وخای ح ح وی می  ا خای ح وقیخ

کرده ا یا کارمند در صورت ارتکاب جرم ممک  نحز چنح  اس   برای نمونهخ ا خای جوانخ تحصحل

اس  هراس چندانی از مجازات اصلی ندا ته با ند  بلکه یکی از سؤاالت مهوم در ههو  آنوان ایو  

 وند یا خحر؟ از ای  راخ مجازات تبعویخ عوالاه بور تح وق اجتماعی محرام میاس  که آیا از ح وق 

کنود  در ح ح و خ تور مویکحفری را نحز به اجرای عودال  نزدیوکهدف بازدارندگیخ دستگاه عدال 

های مالی مانند جزای ن دیخ زیواد از اجورای مجوازات متویثر ایژه در مجازاتا خای ح وقی نحز به
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از اعمال مجازات تبعی یا اعمال آن در صورت ارتکاب جرمخ بازدارنودگی خاصوی    وندخ اما ترسنمی

ناما سجل قضوایی در مهور مواه در عمل خواهد دا    نکته مهم ای  که قوه قضایحه با تصویب آیح 

هوای تبعوی ا وخای ح ووقی صوحه گاا وته اسو   ضورارت در  به را نی بوه مجوازات  139۸

ل قضاییخ امکان درخواس  گواهی سوءپحشوحنه توسوط ایو  های ا خای ح وقی در سجمحکومح 

بحنی ضمنی محکومح  تبعی حکای  از امکان اعمال مجوازات تبعوی ا لوزام آن در ا خای ا پحش

نامه حکای  از امر مهم دارد که قوه قضایحه در فرایند کحفری ا پساکحفری )هوم عمل دارد  ای  آیح 

بحنی مجازات تبعی را احساس کرده اس   ضرارت پحشحح  صدار حکم ا اجرای آن ا پس از آن(  

اما همانطور که ا اره  د در مرحلا ت نح  مورد غفل  ااقع  ده اس   قانونگاار با توجه به مباحوث 

های اصلیخ تصویب ای  چندی  ساله در خصوی مسئولح  کحفری ا خای ح وقی ا اعمال مجازات

هوای تبعوی بحنی سایر فراعات آن ماننود مجوازاتپحش  اما از   موارد را یک نوم موف ح  دا ته اس 

هوای تبعوی خوای ایو  گاار مجوازاتغافل مانده اس   جه  تح ق ای  اهداف ضرارت دارد قانون

توان مواردی را پحشنهاد نمود که مانند محرامح  از بحنی نماید  در ای  خصوی میا خای را پحش

هوا ا ابهی را دا وته با ود  گورفت  اام از بانوکح وق اجتماعی برای ا خای ح ح یخ کوارایی مشو

هواخ تغححور تابعحو  ا غحوره بعود از تیسوحس ا وخای ها ا مناقصهموسسات مالیخ  رک  در مزایده

توانود بوه هوا موی ود که اضع یوا محرامحو  از آنح وقی یک حق ا امتحاز اجتماعی محسوب می

 ود  الزم به هکر اس  کوه ایو  مجوازات عنوان مجازات تبعی ا مناسب ای  ا خای در نظر گرفته 

باید مدت دا ته با د ا بعد از آن  خص ح وقی به اعاده ححثح  نائول  وود توا کوارایی ا وخای 

ح وقی را از بح  نبرد ا به نوعی ایجاد انگحزه در ا خای ح وقی با د تا در صدد ادامه ححات خوود 

 با ند   

 

 منابع
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