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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران/ محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره: مریم غفوری

تحریریه:  نقی محمودی، جواد عباسی توللی، آفاق ربیعی زاده، علی اصغر فریدی و عسل همتی. 
صفحه بندی: ماهور خوش قدم

mail@iranhr.net :تماس با مجله

حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

ورت یا مصلحت؟ مجازات تکمیلی؛ ضر

مجازات های تکمیلی صادر شده برای متهمان سیاسی مبنای حقوقی ندارد

ی شخصی به جای مجازات، از سوی برخی از قضات انتقام گیر

اشکاالت حقوقی در ِاعمال مجازات تکمیلی

مجازات تبعید؛ مکانیسمی برای سرکوب مضاعف

در این شماره می خوانید:
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نقی محمودی
مقدمه:

نامشــان  از  کــه  همان گونــه  تتمیمــی،  یــا  تکمیلــی  مجازات هــای 
پرونــده ی  هــر  در  هســتند.  اصلــی  مجازات هــای  مکمــل  پیداســت ، 
کیفــری، بــا توجــه بــه ماهیــت جــرم، ســابقه ی متهــم، اصــاح مجــرم 
و ممانعــت از تکــرار جــرم در آینــده، قاضــی اختیــار دارد تــا عــاوه بــر 
مجــازات اصلــی پیش بینــی شــده در قانــون و در صــورت عــدم کفایــت 

آن در تادیــب متهــم، حکــم بــه مجــازات تکمیلــی بدهــد. 
بــا وجــود ایــن کــه قانــون، اختیــار صــدور حکــم بــه مجــازات تکمیلــی را 
بــه قاضــی تفویــض کــرده اســت، ایــن امــر نبایــد موجــب ســوء اســتفاده و 
رواج احــکام ســلیقه ای، خاصــه در اتهامــات سیاســی باشــد. در مــواردی 
مشــاهده شــده اســت کــه قضــات دادگاه هــای انقــاب، بــرای ارعــاب 
و زهــر چشــم گرفتــن از متهــم سیاســی، مبــادرت بــه صــدور مجــازات 

تکمیلــی می کننــد. 
مجازات هــای تکمیلــی صــادره، عمدتــا فعالیــت اجتماعــی و سیاســی 
متهــم سیاســی را هــدف گرفتــه و گاه بــا اجبــار بــه اقامــت در محلــی بــه 
دور از اقامتــگاه شــخص، موجبــات آزار و اذیــت روحــی و عاطفــی ناشــی 
از دوری از خانــواده را بــرای متهــم سیاســی رقــم می زننــد. مجــازات 
تکمیلــی “منــع از عضویــت در احــزاب، گروه هــا و دســتجات سیاســی 
از  کار معیــن ”  و  بــه شــغل، حرفــه  اشــتغال  از  یــا اجتماعــی” و “منــع 
شــایع ترین انــواع مجازات هــای تکمیلــی صــادر شــده در مــورد متهمــان 

سیاســی اســت.
از اختیــارات قانونــی،  از چنیــن ســوء اســتفاده هائی  بــرای جلوگیــری 

بایســتی ضــرورت و دالئــل اعمــال مجــازات تکمیلــی، در متــن حکــم، 
توســط قاضــی تصریــح شــود.

کیفری ایران تاریخچه ی تطور مجازات های تکمیلی در قوانین 
کیفری قبل از بهمن ۵۷ الف- قوانین 

۱ - قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴
قانونگــذار ســال ۱۳۰۴ بــه جــای اســتعمال لفــظ “مجــازات تکمیلــی یــا 
تتمیمــی” از لفــظ “ مجــازات تبعــی” در ایــن خصــوص اســتفاده کــرده 
از مجــازات  تبعــی، ماهیتــی متفــاوت  کــه مجــازات  اســت. در حالــی 
تکمیلــی یــا تتمیمــی دارد. مجــازات تکمیلــی، مجازاتــی اســت کــه بــه 
عنــوان مجــازات اصلــی صــادر نشــده امــا بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای 
تعییــن مجــازات در اختیــار قاضــی قــرار داده شــده تــا در صــورت نیــاز 
بــرای تکمیــل مجــازات اصلــی بــرای متهــم اعمــال کنــد. در صورتــی کــه 
مجــازات تبعــی، مجازات هــا و محرومیت هــای اجتماعــی ای اســت کــه 
بــه طــور مشــخص در قانــون تعییــن شــده و بــه تبــع صــدور حکــم بــه 
مجــازات اصلــی و بــه نســبت مجــازات اصلــی بــرای مــدت مشــخصی 

شــامل حــال محکــوم می شــود.

در جزاهای تبعی
ماده -۱۹ جزاهای تبعی از قرار ذیل است:

کــم جنحــه می توانند  -۱ محرومیــت از حقــوق مذکــوره در مــاده ۱۵ محا
مجــرم را  عــاوه بــر مجــازات اصلــی کــه بــه موجــب ایــن قانــون مقــرر 
اســت بــه محرومیــت از بعضــی از حقــوق مذکــوره نیــز محکــوم نماینــد.

ورت یا مصلحت؟ مجازات تکمیلی؛ ضر

-۲ ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص. 
-۳ اقامت اجباری در محل مخصوص.

اجتماعــی  حقــوق  تمــام  از  محرومیــت  مســتلزم  جنایــی  محکومیــت 
اســت.

قانــون اصــاح مــاده ۱۹ قانــون مجــازات عمومــی مصــوب ۲۳ اســفند 
مــاه ۱۳۱۲ )کمیســیون قوانیــن عدلیــه (

مــاده واحــده - مــاده ۱۹ قانــون مجــازات عمومــی نســخ و مــاده ذیــل بــه 
جــای آن تصویــب مــی شــود:

ماده ۱۹ - جزاهای تبعی به قرار ذیل است:
۱ - محرومیت از حقوق اجتماعی.

۲ - ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.
۳ - اقامت اجباری در محل مخصوص.

کســی کــه بــه موجــب حکــم قطعــی محکــوم بــه مجــازات جنایــی گــردد 
گــر چــه مجــازات مزبــور در  از کلیــه حقــوق اجتماعــی محــروم می شــود ا
ــا  اثــر تکــرار جــرم معیــن شــده باشــد جــز در مــواردی کــه قانــون صراحت

ترتیــب دیگــری مقــرر داشــته اســت:
کــه بــه موجــب حکــم قطعــی و بــه علــت ارتــکاب یکــی از  کــس  هــر 
جنحه هــای مذکــور ذیــل بــه بیــش از یــک مــاه حبــس تادیبــی محکــوم 
شــود در مــدت پنــج ســال از حــق اســتخدام رســمی دولتــی و مملکتــی 
محــروم می شــود. هــر گاه مــدت حبــس تادیبــی تــا یــک مــاه باشــد مــدت 
محرومیــت از حــق اســتخدام رســمی مملکتــی و دولتــی دو ســال خواهــد 

بــود.

۲ - قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ 
ایــن قانــون، در فصــل ســوم خــود، بــه صــورت یکجــا بــه مجازات هــا 
و اقدامــات تأمینــی، تبعــی و تکمیلــی پرداختــه بــود. اقدامــات  تأمینــی 
از ابداعــات قانــون مجــازات عمومــی ســال ۱۳۵۲ اســت.  و تربیتــی، 
کــه قانــون خاصــی در ســال ۱۳۳۹، قانونــی تحــت عنــوان  هــر چنــد 
ک، تصویــب شــده بــود.  “اقدامــات تامینــی” در مــورد مجرمیــن خطرنــا
بــا بســتن فلــه ای  ارتبــاط  کــه در  ایــن قانــون، همــان قانونــی اســت 
مطبوعــات در دهــه ی ۷۰، مــورد اســتناد و اســتفاده ی قضــات دادگاه 
گرفــت. البتــه قیــد دیگــری نیــز در همیــن قانــون مــورد  انقــاب قــرار 
اســتفاده قــرار گرفتــه و مبنــای وجــه تمایــز ایــن دو نــوع مجــازات قــرار 
و  تأمینــی  اقدامــات  و  مجازات هــا  کــه  توضیــح  بدیــن  اســت.  گرفتــه 
ــی اســت و در  تربیتــی در صورتــی کــه در حکــم دادگاه قیــد شــود تکمیل
مــواردی کــه قانونــًا و بــدون قیــد در حکــم دادگاه باشــد  تبعــی اســت.
 مــاده ۱۵ - مجازات هــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی تبعــی و تکمیلــی 

بــه قــرار زیــر اســت:

۱ - محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی.
-۲ اقامت اجباری در محل معین.

-۳ ممنوعیت از اقامت در محل معین.
ــا  ــن و ی ــا کار معی ــه ی ــا حرف ــب ی ــا کس ــغل ی ــتغال ش ــت از اش -۴ محرومی

ــزام بــه انجــام امــر معیــن. ال
-۵ بستن مؤسسه.

۶ - محرومیت از حق والیت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.
 ایــن مجازات هــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی در صورتــی کــه در حکــم 
دادگاه قیــد شــود تکمیلــی اســت و در مــواردی کــه قانونــًا و بــدون قیــد 

در حکــم دادگاه باشــد  تبعــی اســت.
 تبصــره ۱ - مجازات هــا و اقدامــات مذکــور ممکــن اســت بــه موجــب 
قانــون مســتقًا نیــز مــورد حکــم واقــع شــود در ایــن صــورت جــرم از 

اســت. درجــه جنحــه  محســوب 
 تبصره ۲ - محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است:

۱ - محرومیــت از حــق انتخــاب کــردن یــا انتخــاب شــدن در مجالــس 
مقننــه.

و  شــوراها  و  انجمن هــا  کلیــه  در  عضویــت  حــق  از  محرومیــت   -  ۲
کــه اعضــاء آن بــه موجــب قانــون بایــد بــا رأی مــردم  جمعیت هایــی 

شــوند. انتخــاب 
۳ - محرومیت از عضویت در هیأت منصفه و هیأت امناء.

۴ - محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
و  شــرکتها  و  دولتــی  ســازمانهای  در  اســتخدام  از  محرومیــت   ۵-
مؤسســات وابســته بــه دولــت و شــهرداری هــا و مؤسســات مأمــور بــه 

دیگــر ســازمانهای  و  مجلســین  و ادارات  عمومــی  خدمــات 
مملکتی.

دفاتــر  تصــدی  و  کارگشــایی  و  دادگســتری  وکالــت  از  محرومیــت   ۶-
و دفتریــاری. ازدواج و طــاق  و  اســناد رســمی 

در  کارشناســی  و  داوری  ســمت  بــه  انتخاب شــدن  از  محرومیــت   ۷-
مراجــع رســمی.

-۸ محرومیــت از انتخاب شــدن بــه ســمت قیــم یــا امیــن یــا ناظــر یــا 
متولــی و متصــدی موقوفــات عــام.

۹ - محرومیــت از اســتعمال نشــان و مدالهــای دولتــی و اســتفاده از 
امتیــازات دولتــی و عناویــن افتخــاری.

ب- قوانین کیفری بعد از بهمن ۵۷:
بــه  اطالــه ی مطلــب، صرفــا  از  بــرای ممانعــت  اینجــا قصــد دارم  در 
مجــازات  قانــون  یعنــی  اســامی،  مجــازات  اخیــر  قانــون  دو  بررســی 

بپــردازم.  ۱۳۹۲ ســال  کــم  حا قانــون  و   ۱۳۵۷ ســال  اســامی 
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۱ - قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷۵:

ثغــور  و  حــدود  تعییــن  و  تعریــف  بــه  اخیرالذکــر  قانــون   ۱۹ مــاده 
ــد کســی  ــود: دادگاه می توان ــه ب مجازات هــای تتمیمــی اختصــاص یافت
را کــه بــه علــت ارتــکاب جــرم عمــدی بــه تعزیــر یــا مجــازات بازدارنــده 
کــرده اســت بــه عنــوان تتمیــم حکــم تعزیــری یــا بازدارنــده  محکــوم 
ــا نقــاط  ــز از اقامــت در نقطــه ی مدتــی از حقــوق اجتماعــی محــروم و نی

معیــن ممنــوع یــا بــه اقامــت در محــل معیــن مجبــور نمایــد.
حکــم  صــدور   ،۱۳۷۵ ســال  مصــوب  اســامی  مجــازات  قانــون  در 
تتمیمــی یــا تکمیلــی، صرفــا در ارتبــاط بــا جرائــم عمــدی تعزیــری یــا 
بازدارنــده محــدود بــود در حالــی کــه در قانــون مجــازات اســامی ســال 
۱۳۹۲ ، جرائــم از نــوع حــدود و قصــاص را نیــز بــه دایــره ی شــمول 
گســترده ی  تســری  چنیــن  اســت.  کــرده  اضافــه   ، تکمیلــی  مجــازات 
را نقــض می کنــد. همچنیــن در  مجــازات تکمیلــی، حقــوق متهمــان 
قانــون مجــازات اســامی مصــوب ۱۳۹۲، صرفــا مشــمول جرائــم عمــدی 
نشــده اســت. همچنیــن بــه نظــر می رســد، مصادیــق مذکــور در مــاده ی 
فــوق الذکــر، جنبــه ی حصــری و نــه تمثیلــی دارد. بــا ایــن وصــف، قاضــی 
نمی توانــد بنابــه خواســت و ســلیقه ی شــخصی خــود، مصادیــق دیگــری 
را عــاوه نمایــد. مقصــود از اقامــت در نقطــه یــا نقــاط معیــن، متفــاوت از 
تبعیــد اســت. تبعیــد خــود بــه عنــوان یــک مجــازات اصلــی مــورد حکــم 

قــرار می گیــرد.
مقــررات تبدیــل مجــازات تکمیلــی بــه جــزای نقــدی یــا حبــس ، در 
از  محرومیــت  اســت:  شــده  پیش بینــی  قانــون،  همیــن   ۲۰ ی  مــاده 
نقطــه  ی  در  اجبــاری  اقامــت  و  اجتماعــی  یــا همــه ی حقــوق  بعــض 
معیــن یــا ممنوعیــت از اقامــت در محــل معیــن، بایــد متناســب بــا جــرم 
ــی کــه محکــوم  ــات مجــرم در مــدت معیــن باشــد. در صورت و خصوصی
بــه تبعیــد یــا اقامــت اجبــاری در نقطــه ای یــا ممنوعیــت از اقامــت در 
نقطــه ی معیــن در اثنــای اجــرای حکــم، محــل را تــرک کنــد و یــا بــه 
نقطــه ی ممنوعــه بازگــردد، دادگاه می توانــد بــا پیشــنهاد دادســرای 
مجــری حکــم، مجــازات مذکــور را تبدیــل بــه جــزای نقــدی و یــا زنــدان 
نمایــد. اقامــت اجبــاری، حســب رای وحــدت  رویــه ی شــماره ۸۶۴۰، 

قابــل تخفیــف نیســت.

۲ - انواع مجازات در قانون مجازات اسالمی سال ۱۳۹۲: 
کــه ابتــدا،  قبــل از پرداخــت بــه مبحــث مانحــن فیــه، ضــرورت دارد 
تعریــف و مشــخصات مجــازات اصلــی تشــریح و ســپس، بــه تعریــف و 

مشــخصات مجــازات هــای تکمیلــی پرداختــه شــود.
الف - مجازات های اصلی

کــه بــه طــور خــاص و مشــخص در  مجــازات اصلــی، مجازاتــی اســت 
قانــون بــرای هــر جــرم تعییــن شــده اســت.

طبــق مــاده ۱۴ قانــون مذکــور، مجــازات هــای مقــرر در ایــن قانــون چهــار 
قســم است:

الف- حد
ب- قصاص

پ- دیه
ت- تعزیر

تبصــره- چنانچــه رابطــه علیــت بیــن رفتــار شــخص حقوقــی و خســارت 
بــود.  قابــل مطالبــه خواهــد  احــراز شــود دیــه و خســارت،  وارد شــده 
مــاده )۲۰(  بــر اشــخاص حقوقــی مطابــق  اعمــال مجــازات تعزیــری 

خواهــد بــود.
کیفیــت  کــه موجــب، نــوع، میــزان و  مــاده -۱۵ حــد مجازاتــی اســت 

ع مقــدس، تعییــن شــده اســت. اجــرای آن در شــر
مــاده -۱۶ قصــاص مجــازات اصلــی جنایــات عمــدی بــر نفــس، اعضــاء 

ج در کتــاب ســوم ایــن قانــون اعمــال  ح منــدر و منافــع اســت کــه بــه شــر
مــی شــود.

ع  کــه در شــر مــاده -۱۷ دیــه اعــم از مقــدر و غیرمقــدر، مالــی اســت 
مقــدس بــرای ایــراد جنایــت غیرعمــدی بــر نفــس، اعضــاء و منافــع و 
ــه  ــدارد ب ــاص ن ــی قص ــر جهت ــه ه ــه ب ــواردی ک ــدی در م ــت عم ــا جنای ی

موجــب قانــون مقــرر مــی شــود.
مــاده -۱۸ تعزیــر مجازاتــی اســت کــه مشــمول عنــوان حــد، قصــاص یــا 
ــی  ــات شرعـ ــکاب محرم ــوارد ارت ــون در م ــب قان ــه موج ــت و ب ــه نیس دی
یــا نقــض مقــررات حکومتــی تعییــن و اعمــال می گــردد. نــوع، مقــدار، 
کیفیــت اجــراء و مقــررات مربــوط بــه تخفیــف، تعلیــق، ســقوط و ســایر 
بــه موجــب قانــون تعییــن می شــود. دادگاه در صــدور  احــکام تعزیــر 
ــه  ــورد توج ــر را م ــوارد زی ــی، م ــررات قانون ــت مق ــا رعای ــری، ب ــم تعزی حک

قــرار می دهــد:
الــف- انگیــزه مرتکــب و وضعیــت ذهنــی و روانــی وی حیــن ارتــکاب 

جــرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- ســوابق و وضعیــت فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی مرتکــب و تاثیــر 
تعزیــر بــر وی

ب-  مجــازات هــای تکمیلــی و تبعــی در فصــل دوم قانــون مجــازات 
ح شــده اند. اســامی ، مجــازات هــای تکمیلــی و تبعــی شــر

کــه  را  فــردی  دادگاه می توانــد  اخیرالذکــر:  قانــون  مــاده ی ۲۳  طبــق 
ــا درجــه یــک  ــا مجــازات تعزیــری از درجــه  شــش ت ــه حــد، قصــاص ی ب
محکــوم کــرده اســت بــا رعایــت شــرایط مقــرر در ایــن قانــون، متناســب با 
جــرم ارتکابــی و خصوصیــات وی بــه یــک یــا چنــد مجــازات از مجــازات 

هــای تکمیلــی زیــر محکــوم نمایــد.
الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منــع از رانندگــی بــا وســایل نقلیــه موتــوری و یــا تصــدی وســایل 

موتــوری
ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت

چ- منع از حمل ساح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی

یــا  سیاســی  دســتجات  و  هــا  گــروه  احــزاب،  در  عضویــت  از  منــع  ذ- 
عــی  جتما ا

در  دخیــل  مؤسســه  یــا  رســانه  یــا  جــرم  ارتــکاب  وســایل  توقیــف  ر- 
جــرم ارتــکاب 

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی
کثر مدت اجرای مجازات تکمیلی: حدا

مجــازات تکمیلــی، مجازاتــی بــدون در نظــر گرفتــن محدودیــت زمانــی 
نیســت. بنابرایــن، تبصــره ی یــک مــاده ی ۲۳ مقــرر داشــته اســت: 
مــدت مجــازات تکمیلــی، بیــش از دو ســال نیســت مگــر در مــواردی کــه، 

قانــون بــه نحــو دیگــری مقــرر کــرده اســت.
تفاوت ماهیت مجازات تکمیلی با مجازات اصلی:

تکمیلــی  مجــازات  صــدور  بــه  ،مختــار  حکــم  صادرکننــده ی  قاضــی 
مشــابه بــا مجــازات اصلــی، در مــورد متهــم نیســت و حتمــا بایــد ماهیــت 
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یــا شــهرداری محــل  امــام )ره( و بهزیســتی و  امــداد حضــرت  کمیتــه 

معرفــی خواهــد شــد.
مــاده ۶ ـ اعطــای مرخصــی بــه محکومــان اقامــت اجبــاری براســاس 
ضوابــط مرخصــی زندانیــان، حســب مــورد بــا موافقــت قاضــی اجــرای 
احــکام یــا قاضــی مجــری نیابــت اســت. در صــورت اعطــای مرخصــی، 

ــود. ــی  ش ــام م ــل اع ــی مح ــروی انتظام ــه نی ــب ب مرات
مــاده ۷ـ چنانچــه بــه لحــاظ بــروز مشــکات ناشــی از اجــرای حکــم، 
کــه مســتلزم تغییــر  امــکان اجــرای حکــم فراهــم نباشــد، بــه نحــوی 
محــل اقامــت اجبــاری باشــد، مرجــع مجــری حکــم مــی  توانــد از دادگاه 
بنمایــد.  را  مذکــور  محــل  تغییــر  تقاضــای  قطعــی  حکــم  صادرکننــده 

اتخــاذ تصمیــم در ایــن مــورد بــا دادگاه مذکــور خواهــد بــود.

ب ـ منع از اقامت در محل یا محل  های معین
ــا محــل   مــاده ۸ ـ هــرگاه حکــم دادگاه مســتلزم منــع اقامــت در محــل ی
هــای معیــن باشــد، قاضــی اجــرای احــکام مفــاد حکــم و محــدوده محــل 
یــا محــل  هایــی کــه بایــد از اقامــت در آنهــا خــودداری کنــد را بــه محکــوم 
ــا محــل  هــای ممنوعــه کــه توســط  ــد. چنانچــه محــل ی تفهیــم مــی  کن
ج از حــوزه قضایــی دادگاه باشــد، قاضــی اجــرای  دادگاه معیــن شــده خــار
بــه مرجــع قضایــی مربــوط  از طریــق اعطــاء نیابــت قضایــی  احــکام 
نســبت بــه اجــرای حکــم اقــدام مــی  کنــد. قاضــی اجــرای احــکام مراتــب 
را بــه نیــروی انتظامــی محــل یــا محــل  هــای ممنوعــه اعــام مــی  کنــد تــا 
در صــورت مشــاهده محکــوم علیــه در آن محــل یــا محــل  هــا، مراتــب را 
جهــت اتخــاذ تصمیــم مقتضــی بــه مرجــع قضایــی اعــام کنــد. محکــوم 
مکلــف اســت در صــورت تغییــر نشــانی محــل اقامــت، نشــانی جدیــد 

خــود را بــه مرجــع مجــری حکــم اعــام نمایــد.

کار معین پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا 
مــاده ۹ـ چنانچــه حکــم دادگاه مســتلزم محکومیــت بــه منــع از اشــتغال 
گــر محکــوم اشــتغال بــه آن داشــته  بــه شــغل، حرفــه یــا کار معیــن باشــد، ا
باشــد، قاضــی اجــرای احــکام مراتــب حکــم را حســب مــورد بــه کارفرمــا و 
یــا باالتریــن مدیــر یــا مســئول محــل اشــتغال محکــوم ابــاغ مــی  نمایــد. 
اشــخاص یــاد شــده موظفنــد ضمــن رعایــت دســتور قضایــی مراتــب را به 
قاضــی اجــرای احــکام اعــام نماینــد. چنانچــه محکــوم دارای جــواز کار 
یــا پروانــه اشــتغال باشــد، بــا رعایــت مــاده ۳۰ قانــون مجــازات اســامی، 
مصــوب ۱۳۹۲، جــواز کار یــا پروانــه اشــتغال وی از طریــق مرجــع مربــوط 
و بــا اعــام قاضــی اجــرای احــکام لغــو مــی  گــردد. در صورتــی کــه محکــوم 
اشــتغال نداشــته باشــد، قاضــی اجــرای احــکام بــه وی ابــاغ مــی  کنــد، از 

اشــتغال بــه شــغل یــا حرفــه  یــا کاری کــه بــه موجــب حکــم دادگاه منــع 
گردیــده، خــودداری نمایــد.

ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی
مــاده ۱۰ـ در مــورد حکــم انفصــال از خدمــات دولتــی و عمومــی، قاضــی 
از  محکــوم  انفصــال  بــر  مبنــی  دادگاه  حکــم  مفــاد  احــکام  اجــرای 
خدمــات دولتــی و عمومــی را جهــت اجــراء بــه دســتگاه اجرایــی یــا نهــاد 

یــا ســازمان متبــوع مســتخدم ابــاغ تــا مطابــق مفــاد آن اقــدام کنــد.
تبصــرهـ  مســئولیت اجــرای مفــاد حکــم دادگاه بــا باالتریــن مقام دســتگاه 

خواهــد بود.

ث ـ منــع از رانندگــی بــا وســایل نقلیــه موتــوری و یــا تصــدی وســایل 
موتــوری

مــاده ۱۱ـ در مــورد حکــم بــه محکومیــت منــع از رانندگــی بــا وســایل 
نقلیــه موتــوری و یــا تصــدی وســایل موتــوری، قاضــی اجــرای احــکام 
مطابــق رأی دادگاه مراتــب را بــه معاونــت راهنمایــی و رانندگــی نیــروی  
انتظامــی جهــت ابطــال گواهینامــه ابــاغ مــی  کنــد. مرجــع مذکــور پــس 
از اجــرای دســتور قضایــی نتیجــه را بــه مرجــع مجــری حکــم اعــام مــی  

کنــد.
ــك از  ــم را در هری ــاد حک ــوم از مف ــف محک ــی تخل ــروی انتظام ــرگاه نی ه
نقــاط کشــور مشــاهده کنــد، مراتــب را جهــت اتخــاذ تصمیــم مقتضــی بــه 

مرجــع مجــری حکــم اعــام مــی  کنــد.

ج ـ منع از داشتن دسته چك و یا اصدار اسناد تجارتی
مــاده ۱۲ـ هــرگاه محکومیــت مبنــی بــر منــع از داشــتن دســته چــك باشــد، 
قاضــی اجــرای احــکام مراتــب را بــه منظــور عــدم صــدور دســته چــك بــه 

بانــك مرکــزی اعــام می  کنــد.
از اصــدار چــك  بــر منــع  در صــورت صــدور حکــم محکومیــت مبنــی 
ــت  ــوط جه ــای مرب ــا بانکه ــك ی ــه بان ــب را ب ــکام مرات ــرای اح ــی اج قاض
انســداد حســاب جــاری وی اعــام مــی  کنــد. ضمنــًا مراتــب بــه بانــك 
مرکــزی اعــام می  شــود تــا بــه بانکهــا اعــام نمایــد از افتتــاح مجــدد 
کننــد. همچنیــن، قاضــی  بــرای محکــوم خــودداری  حســاب جــاری 
اجــرای احــکام بــه محکــوم اخطــار مــی  کنــد بــرگ یــا برگهــای ســفید 
دســته چــك را کــه در اختیــار دارد، جهــت ابطــال برگــه  هــا بــه مرجــع 
مجــری حکــم تحویــل دهــد. بــا تحویــل برگــه یــا برگــه  هــای مذکــور، 
قاضــی اجــرای احــکام بــا تنظیــم صورتجلســه  ای کــه بــه امضــای وی و 
محکــوم می رســد، مبــادرت بــه ابطــال آنهــا می  کنــد. چنانچــه محکــوم 

گــر مجــازات اصلــی و  مجــازات اصلــی و تکمیلــی، علی حــده باشــند.  ا
فقــط  صــورت  ایــن  در  باشــند،  برخــوردار  واحــد  ماهیتــی  از  تکمیلــی 

مجــازات اصلــی قابــل اجراســت.
تبصره ۲ ماده ی ۲۳ ناظر به همین موضوع است. 

محکــوم بــه مجــازات تکمیلــی بایــد دقیقــا دســتورات دادگاه را اجــرا کنــد 
گــر از اجــرای دســتور دادگاه ســرپیچی کنــد بــه ضمانــت اجــرای مقــرر  و ا
در مــاده ۲۴  محکــوم می شــود: چنانچــه محکــوم طــی مــدت اجــرای 
مجــازات تکمیلــی، مفــاد حکــم را رعایــت ننمایــد، دادگاه صادرکننــده 
حکــم بــه پیشــنهاد قاضــی اجــرای احــکام بــرای بــار اول مــدت مجــازات 
ج در حکــم را تــا یک ســوم افزایــش می دهــد و در صــورت  تکمیلــی منــدر
تکــرار، بقیــه مــدت محکومیــت را بــه حبــس یــا جــزای نقــدی درجــه 
هفــت یــا هشــت تبدیــل می کنــد. همچنیــن بعــد از گذشــتن نیمــی از 
ــا پیشــنهاد قاضــی اجــرای  مــدت مجــازات تکمیلــی، دادگاه می توانــد ب
حکــم در صــورت اطمینــان بــه عــدم تکــرار جــرم و اصــاح مجرم، نســبت 

بــه لغــو یــا کاهــش مــدت زمــان مجــازات تکمیلــی وی اقــدام کنــد.
آییــن  نامــه راجــع  بــه نحــوه اجــرای مجازات  هــای تکمیلــی موضــوع 

مــاده ۲۳ قانــون مجــازات اســامی مصــوب ۱۳۹۲/۲/۱
در اجــرای تبـــصره ی ۳مــاده ۲۳ قـــانون مجــازات اســامی، مصــوب 
بــه  راجــع   نامــه  »آییــن   دادگســتری  وزیــر  پیشــنهاد  بــه  بنــا  و   ۱۳۹۲
کیفیــت اجــرای مجــازات تکمیلــی موضــوع مــاده ۲۳قانــون مجــازات 

ح مــواد آتــی اســت. اســامی، بــه شــر

الف ـ اقامت اجباری در محل معین
مــاده ۱ ـ در مــورد حکــم بــه اقامــت اجبــاری در محــل معیــن، قاضــی 
اجــرای احــکام بعــد از اجــرای حکــم اصلــی محکــوم را جهــت اجــرای 
حکــم در خصــوص اقامــت اجبــاری احضــار می  کنــد. پــس از حضــور 
محکــوم، قاضــی مذکــور بــا تنظیــم صورتجلســه مفــاد حکــم و محــدوده 

محلــی کــه بایــد در آن اقامــت داشــته باشــد را بــه او تفهیــم می  کنــد.
مــاده ۲ ـ در صورتــی کــه محــل اقامــت اجبــاری، محلــی غیــر از حــوزه 
قضایــی مرجــع مجــری حکــم باشــد، قاضــی اجــرای احــکام از طریــق 
کــه مشــتمل بــر مشــخصات محکــوم علیــه،  اعطــاء نیابــت قضایــی 
مرجــع مجــری  از  اســت،  دادگاه  و دســتورات  اجبــاری  اقامــت  مــدت 
نیابــت اجــرای حکــم را تقاضــا می  کنــد. در ایــن صــورت قاضــی اجــرای 
احــکام رونوشــتی از دادنامــه قطعــی صــادره را نیــز بــه ضمیمــه ارســال 

می  کنــد.
ــه عهــده  ــاری ب ــر اجــرای صحیــح حکــم اقامــت اجب تبصــره ـ نظــارت ب

ــت. ــت اس ــری نیاب ــع مج مرج

مــاده ۳ـ اعــزام محکومــان اقامــت اجبــاری بــه محــل تعییــن شــده بــه 
عهــده نیــروی انتظامــی یــا ســایر ضابطیــن دادگســتری اســت کــه ایــن 

وظیفــه بــه عهــده آنــان اســت.
تبصــره ۱ـ چنانچــه محکــوم   علیــه درخواســت کنــد کــه رأســًا بــه محــل 
ــا موافقــت قاضــی اجــرای احــکام، مــی   ــاری عزیمــت کنــد ب اقامــت اجب
توانــد خــود را بــه محــل اقامــت اجبــاری معرفــی کنــد. در ایــن صــورت، 
قاضــی اجــرای احــکام بــا اعطــای نیابــت قضایــی، اجــرای حکــم را از 
مرجــع مجــری نیابــت درخواســت می  کنــد و نســخه  ای جهــت ارائــه بــه 

آن مرجــع تحویــل محکــوم می  شــود.
تبصــره ۲ـ در صورتــی کــه محکــوم  علیــه جهــت تحمــل حبــس در زنــدان 
باشــد، قاضــی اجــرای احــکام مراتــب محکومیــت بــه اقامــت اجبــاری را 
بــه زنــدان اعــام تــا اقدامــات مذکــور در ایــن مــاده و مــواد ۱ و ۲ توســط 

قاضــی ناظــر زنــدان انجــام گــردد.
یــا  مخفــی  اجبــاری،  اقامــت  بــه  محکــوم  کــه  صورتــی  در  ۳ـ  تبصــره 
ــد، بــه دســتور  ــاع نمای ــا از رفتــن بــه محــل اقامــت امتن ــواری گــردد ی مت
قاضــی اجــرای احــکام بازداشــت و تحــت مراقبــت مأمــوران انتظامــی یــا 
ــا رعایــت مــواد 1 و 2 ایــن آییــن   ــوط، ب ســایر ضابطیــن دادگســتری مرب

نامــه بــه محــل اجــرای حکــم اعــزام می  شــود.
تبصــره ۴ـ در صورتــی کــه اعــزام محکــوم بــه محــل اقامــت اجبــاری بــه 
علــت عــذر موجــه، از قبیــل حــوادث غیرمترقبــه ممکــن نباشــد، پــس از 

رفــع مانــع یــاد شــده اقــدام خواهــد شــد.
تبصــره ۵ ـ شــروع محکومیــت اقامــت اجبــاری، از روز حضــور در محــل 
بــه نحــو مذکــور در تبصــره )۱( و یــا حضــور وی از طریــق اعــزام احتســاب 

خواهــد شــد.
از حضــور محکــوم در محــل اقامــت اجبــاری، قاضــی  مــاده ۴ـ پــس 
اجــرای احــکام، محکــوم را بــه نیــروی انتظامــی محــل معرفــی و کیفیــت 
اقامــت  بــه  محکــوم  می  کنــد.  اعــام  مرجــع  آن  بــه  را  حکــم  اجــرای 
اجبــاری مکلــف بــه اجــرای دســتور قضائــی مرجــع مجــری نیابــت از 
حیــث حضــور در دفتــر اجــرای احــکام یــا مرجــع انتظامــی محــل در 

اســت. تعییــن شــده  زمان  هــای 
اداره  و  فرمانــداری  اســت  مکلــف  محــل  انتظامــی  نیــروی  ۱ـ  تبصــره 

کنــد. مطلــع  محکــوم  حضــور  از  را  محــل  اطاعــات 
اقامــت  از اســتقرار در محــل  پــس  تبصــره ۲ـ محکــوم موظــف اســت 
ع وقــت حســب  اجبــاری، نشــانی محــل اقامــت جدیــد خــود را در اســر

مــورد بــه مرجــع مجــری حکــم اعــام کنــد.
مــاده ۵ ـ محکــوم بــه اقامــت اجبــاری در صــورت عــدم توانائــی مالــی و 
عــدم امــکان اشــتغال در محــل اقامــت، بــه نهادهــای حمایتــی از قبیــل 
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اعــام نمایــد برگــه چــك در اختیــار نــدارد، بــه ترتیــب فــوق صورتجلســه 
مــی  گــردد. در مــورد صــدور حکــم مبنــی بــر منــع از اصــدار ســایر اســناد 
تجارتــی قاضــی اجــرای احــکام مفــاد حکــم را بــه محکــوم ابــاغ و تفهیــم 

ــد کــه از اصــدار آنهــا خــودداری کنــد. مــی  کن
ــوع  ــرکزی مکلــف اســت مشـــخصات محکومــان موضـ تبصــره ـ بانــك مـ

ــاده را از طریــق ســامانه بــه کلیــه بانکهــا اعــام کنــد. ایــن مـ

چ ـ منع از حمل سالح
مــاده ۱۳ ـ در مــورد محکومیــت بــه منــع حمــل ســاح، قاضــی اجــرای 
احــکام موظــف اســت مفــاد حکــم دادگاه مبنــی بــر ممنوعیــت از حمــل 
ســاح را بــه مرجــع صادرکننــده پروانــه حمــل و ســایر مراجعــی کــه مجــاز 
بــه صــدور پروانــه حمــل ســاح هســتند، اعــام کنــد. همچنیــن، قاضــی 
مذکــور موظــف اســت بــه محکــوم اخطــار نمایــد، ســاح خــود را جهــت 
توقیــف بــه اجــرای احــکام تحویــل دهــد. پــس از ارائــه ســاح بــه اجــرای 
بــه  کــه  ای  صورتجلســه   تنظیــم  بــا  احــکام  اجــرای  قاضــی  احــکام، 
امضــای وی و محکــوم مــی رســد، ســاح را تحویــل گرفتــه و آن را جهــت 
توقیــف بــه مرجــع ذی  ربــط ارســال مــی  کنــد. مرجــع صادرکننــده پروانــه 
حمــل ســاح، مطابــق رأی دادگاه، موظــف بــه ابطــال پروانــه مذکــور مــی 

 باشــد.

ح ـ منع خروج اتباع ایران از کشور
مــاده ۱۴ـ در صــورت صــدور حکــم مبنــی بــر منــع از خــروج تبعــه ایــران 
ــر را انجــام  از کشــور، قاضــی اجــرای احــکام موظــف اســت اقدامــات زی

دهــد:
و  کامــل  مشــخصات  ذکــر  بــا  را  محکــوم  محکومیــت  مراتــب  ـ  الــف 
ــی بــه انضمــام گزارشــی از مفــاد حکــم قطعــی و مــدت زمــان  شــماره مل
محکومیــت جهــت اعــام بــه مراجــع ذیربــط قانونــی بــه دادســتان کل 

کشــور اعــام کنــد.
ب ـ بــه اداره گذرنامــه نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران اعــام 
کنــد تــا پایــان مــدت محکومیــت از پذیــرش درخواســت صــدور گذرنامــه 

بــرای وی مطابــق حکــم دادگاه خــودداری کنــد.
وی  بــرای  گذرنامــه  کــه  صورتـــی  در  کنــد  اخطــار  محکــوم  بــه  ـ  پ 
صـــادرگردیده آن را بــه قاضــی اجــرای احــکام تحویــل دهــد. در صــورت 
تحویــل، گذرنامــه را جهــت ابطــال بــه اداره گذرنامــه نیــروی انتظامــی 

کنــد. جمهــوری اســامی ایــران ارســال 

خ ـ اخراج اتباع خارجی از کشور

مــاده ۱۵ ـ در مــورد حکــم بــه محکومیــت اخــراج تبعــه خارجــی از کشــور، 
قاضــی اجــرای احــکام پــس از اجــرای مجــازات اصلــی، از طریــق مرجــع 
انتظامــی نســبت بــه اخــراج وی اقــدام مــی  کنــد. هرگونــه تــردد یــا اقامــت 
تبعــه مذکــور در قلمــرو جمهــوری اســامی ایــران در مــدت مقــرر در حکــم 
اجــرای دســتور  از  پــس  اســت  اســت. مرجــع مذکــور موظــف  ممـــنوع 

قضایــی مراتــب را بــه مرجــع مجــری حکــم اعــام کنــد.

د ـ الزام محکوم به خدمات عمومی
بــه  محکــوم  الــزام  بــر  مبنــی  دادگاه  حکــم  اجــرای  نحــوه  ـ   ۱۶ مــاده 
قانــون   ۷۹ مــاده  اجرایــی  آییــن  نامــه  اســاس  بــر  عمومــی  خدمــات 

اســت. اســامی  مجــازات 

ذ ـ منــع عضویــت در احــزاب، گــروه  هــا و دســتجات سیاســی یــا 
اجتماعــی

مــاده ۱۷ ـ چنانچــه حکــم دادگاه مبنــی بــر منــع از عضویــت در احــزاب، 
گــروه  هــا و دســتجات سیاســی یــا اجتماعــی باشــد، قاضــی اجــرای احــکام 
موظــف اســت، حکــم دادگاه مبنــی بــر منــع محکــوم از عضویــت در 
احــزاب، گــروه  هــا و دســتجات سیاســی و اجتماعــی را بــه مراجــع مربــوط 

اعــام نمایــد.
همچنیــن، حســب مــورد بــه حــزب یــا گــروه یــا دســتجات اعــام نمایــد، 
مطابــق حکــم دادگاه از ادامــه عضویــت یــا پذیــرش محکــوم خــودداری 

شــود.

ــل در  ــه دخی ــا مؤسس ــانه ی ــا رس ــرم ی ــکاب ج ــایل ارت ــف وس ر ـ توقی
ارتــکاب جــرم

مــاده ۱۸ـ در مــوردی کــه حکــم دادگاه مســتلزم توقیــف وســیله ارتــکاب 
جــرم یــا رســانه و یــا مؤسســه دخیــل در ارتــکاب جــرم باشــد، قاضــی 
اجــرای احــکام مطابــق رأی دادگاه مراتــب توقیــف را بــه مــدت مقــرر در 

حکــم بــه محکــوم ابــاغ و نیــز دســتور توقیــف آن را بــه نیــروی انتظامــی 
توقیــف  بــه  نســبت  اســت  موظــف  انتظامــی  نیــروی  می کنــد.  صــادر 
وســایل مزبــور اقــدام کنــد. نحــوه و مــکان نگهــداری بــه ترتیبــی اســت 

کــه توســط قاضــی اجــرای احــکام تعییــن می شــود.
کــز  تبصــره ۱ـ توقیــف نشــریات و مطبوعــات چاپــی بــه وزارت ارشــاد و مرا

چــاپ آنهــا اعــام می شــود.
تبصــره ۲ـ توقیــف رســانه های الکترونیکــی و یــا داده هــا یــا ســامانه های 
رایانــه ای بــه ترتیــب مقــرر در مــواد ۴۱.۴۰ و ۴۲ قانــون جرایــم رایانــه ای 

مصــوب ســال ۱۳۸۸ خواهــد بــود.

کار معین ز ـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا 
ــری  ــه یادگی ــوم ب ــزام محک ــر ال ــی ب ــم دادگاه مبن ــورد حک ــاده ۱۹ـ در م م
کار معیــن، بــه محکــوم اخطــار می شــود، طبــق رأی  حرفــه، شــغل یــا 
کــز مــورد تأییــد قاضــی اجــرای احــکام مبــادرت بــه  دادگاه در یکــی از مرا

یادگیــری حرفــه، شــغل یــا کار کنــد.

تبصــره ـ محکــوم موظــف اســت در پایــان هــر مــاه گــزارش کار خــود را بــه 
ضمیمــه تأییدیــه مرکــز پذیــرش، بــه قاضــی اجــرای احــکام ارائــه کنــد.

ژ ـ الزام به تحصیل
مــاده ۲۰ ـ در مــورد محکومیــت الــزام بــه تحصیــل، بــه محکـــوم اخطــار 
مــی  شــود طبــق رأی دادگاه در یکــی از آموزشــگاه  هــای معتبـــر مــورد 

ــرای احــکام مبــادرت بــه تحصیــل کنــد. ــی اجـ تأییــد قاضـ

تبصــره ـ محکــوم موظــف اســت در پایــان هــر مــاه گــزارش کار خــود را بــه 
ضمیمــه تأییدیــه آموزشــگاه مربــوط بــه دادســرا ارائــه کنــد.

س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی
مــاده ۲۱ ـ چنانچــه حکــم قطعــی دادگاه مبتنــی بــر انتشــار آن باشــد، 
مفــاد حکــم دادگاه در یــك نوبــت در یکــی از روزنامــه  های محلی منتشــر 

مــی  شــود؛ مگــر اینکــه دادگاه بــه نحــو دیگــری مقــرر داشــته باشــد.
مــوارد مذکــور در تبصــره  از  کــه حکــم صــادره  ـ در صورتــی   ۱ تبصــره 
مــاده ۳۶ قانــون مجــازات اســامی، مصــوب ۱۳۹۲ باشــد، مفــاد حکــم 
ــای  ــه  ه ــی از روزنام ــا یک ــی ی ــانه مل ــخیص دادگاه در رس ــه تش ــی ب قطع

می شــود. منتشــر  کثیراالنتشــار 
مالــی  امــور  اداره  توســط  مذکــور  گهی  هــای  آ نشــر  هزینــه  ۲ـ  تبصــره 

می  شــود. پرداخــت  محــل  دادگســتری 
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کرده است با رعایت شرایط مقرر در  شش تا درجه یک محکوم 

این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی، به یک 

یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف-

یا  محل  در  اقامت  از  منع  ب-  معین.  محل  در  اجباری  اقامت 

محل های معین. پ-منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین. 

ت-انفصال از خدمات دولتی و عمومی. ث- منع از رانندگی با 

از  ج-منع  موتوری.  وسایل  تصدی  یا  و  موتوری  نقلیه  وسایل 

حمل  از  چ-منع  تجارتی.  اسناد  اصدار  یا  و  چک  دسته  داشتن 

ساح. ح-منع از خروج اتباع ایران از کشور. خ-اخراج بیگانگان 

در  عضویت  از  ذ-منع  عمومی.  خدمات  به  د-الزام  کشور.  از 

ر-توقیف  اجتماعی.  یا  سیاسی  دستجات  و  گروه ها  احزاب، 

وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم. 

ز-الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین. ژ-الزام به تحصیل. 

س-انتشار حکم محکومیت قطعی.

سیاسی  پرونده های  در  انقاب  دادگاه های  اخیر  سال های  در 

فضای  در  فعالیت  در  محرومیت  تبعید،  به  را  متهمان  بیشتر 

مجازی، محرومیت در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

و تدریس در دانشگاه، منع از عضویت در احزاب، ممنوع الخروج 

از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم می کنند.

سلب  و  حق  تضییع  یک  سیاسی،  متهمان  برای  موارد  این 

آزادی شان است و دارای مبنا و منطق حقوقی نیست. چه اینکه 

حضور  که  نشده اند  مرتکب  جرمی  واقع،  در  سیاسی  متهمان 

آنان در فضای مجازی یا احزاب یا فعالیت های اجتماعی برای 

ک باشد. جامعه خطرنا

یا در مواردی مانند پرونده سهیلی عربی می بینیم که در دادگاه 

تجدید نظر، به ۹۰ ماه زندان و »دو سال تحقیقات مذهبی« برای 

ضمن  او  شد.  محکوم  اعدام  حکم  از  نجات  و  پشیمانی  اثبات 

اعدام  مجازات  حذف  برای  زندان،  نیم  و  سال  هفت  گذراندن 

کتاب در حوزه دین شناسی،  و اثبات ندامت خود، باید ۱۳ جلد 

مذهب شناسی و رفع شبهات دینی بخواند. در مرحله دوم باید 

کند. او همچنین در  کتاب پنج تا ۱۰ صفحه خاصه تهیه  از هر 

تماس با مؤسسه »در راه حق« و »پژوهشکده امام خمینی« باید 

آفاق ربیعی زاده

غیر  خشن،  مجازات  یا  رفتار  و  شکنجه  منع  »کنوانسیون  طبق 

مجمع  توسط   ۱۹۸۴ دسامبر   ۱۰ در  که  تحقیرکننده«  یا  انسانی 

را  فردی  هیچ  است،  شده  تصویب  متحد  ملل  سازمان  عمومی 

نمی توان مورد آزار، شکنجه یا مجازات و رفتارهای غیر انسانی 

قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی آن فرد باشد.

مسئولیت  که  انقاب  دادگاه های  به ویژه  ایران  قضایِی  مراجع 

اما،  شده،  گذار  وا آنها  به  سیاسی  مخالفان  پرونده  به  رسیدگی 

نظر  در  ترذیلی ای  احکام  عنوان  به   را  تکمیلی  مجازات های 

که هدف از صدور آن، ایجاد حس حقارت و پشیمانی  می گیرند 

حتی  و  روانی  آزار  به نوعی  دیگر  عبارت  به  یا  مخالفان  برای 

جسمانی آنان است.

مجازات های  احکام  صدور  برای  ایران،  در  دادگاه  قضات 

تکمیلی، با ارجاع به قانون مجازات اسامی، می توانند بسته به 

تصمیم شخصی خود، احکامی را صادر کنند.

دایره  اخیر،  سال های  در  شده  صادر  تکمیلِی  مجازات های 

وسیعی از کیفرها، از »نگهداری از حیوانات« و »کار در غسالخانه 

بسیج«،  در  اجباری  »خدمت  تا  گرفته  میت«  شست وشوی  و 

»رونویسی اجباری از کتاب های ایدئولوژیک« و »شرکت اجباری 

در کاس های دینی« را در برمی گیرد.

ارشد حقوق بشر،  کارشناس  و  محمد مقیمی، وکیل دادگستری 

برای متهمان  که  احکام مجازات تکمیلی  که  باور است  این  بر 

سیاسی در سال های اخیر صادر شده، نه تنها منجر به »تضییع 

بر  احکام،  این  بلکه  کنشگران شده  این  از  آزادی«  و سلب  حق 

اساس یک مبنا و منطق حقوقی، صادر نشده اند.

حقوق دان  این  با  موضوع،  این  بررسی  برای  ما،  حقوق  مجله 

گفت و گو کرده است.

پرسش: در سال های اخیر عمدتا چه مجازات های تکمیلی 

گرفته شده است؟ برای زندانیان سیاسی در نظر 

دادگاه  می دارد:  مقرر  اسامی  مجازات  قانون   ۲۳ ماده  پاسخ: 

می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 

محمد مقیمی: مجازات های تکمیلی صادر شده 

برای متهمان سیاسی مبنای حقوقی ندارد
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صورت  به  را  پاسخ ها  و  پرسش  و  بگیرد  را  خود  شبهات  پاسخ 

مکتوب به دادگاه ارائه کند. او همچنین، باید مقاله ای با موضوع 

دین یا مذهب شناسی تهیه و برای نوشتن آن به پنج تا ۱۰ کتاب 

کند. این زندانی سیاسی همچنین باید طی دو سال و هر  رجوع 

کند تا  گزارش تحقیقات خود را به دادگاه ارائه  سه ماه یک بار، 

از  رفتارش،  در  تغییر  و  دادگاه  برای  پشیمانی اش  اثبات  از  پس 

مجازات اعدام نجات یابد.

صرف نظر از اینکه این مجازات با موارد احصاء شده در ماده ۲۳ 

قانون مجازات اسامی، مطابقت ندارد )موارد مجازات تکمیلی 

در این ماده احصاء شده و تمثیلی نیست(. این مجازات خاف 

آزادی اندیشه و بیان است که در قانون اساسی جمهوری اسامی 

و اسناد بین المللی حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. 

بنابراین، این نوع از مجازات به نوعی شکنجه متهمان است.

چه  در  و  چیست  تکمیلی  مجازات های  اساس  پرسش: 

راستایی صادر و اجرا می شوند؟

که  گفته میشود  به مجازات هایی  پاسخ: مجازات های تکمیلی 

در  باید  این که  بر  افزون  و  می شوند  افزوده  اصلی  مجازات  به 

قرار  دادگاه  حکم  مورد  تنهایی  به  هیچگاه  گردد،  ذکر  دادنامه 

نمیگیرد. زیرا این مجازات ها باید مجازات اصلی را تکمیل کنند. 

برای نمونه دادگاه می تواند )اختیاری است، نه اجباری( افزون 

اقامت اجباری در محل  را به  بر اعمال مجازات اصلی، بزهکار 

معین ملزم یا از اقامت در آن محل یا محل های معین منع کند، 

یا او را از اشتغال به شغل و حرفه ای معین باز دارد.

اختیاری  امری  دادگاه  سوی  از  تکمیلی  مجازات های  اعمال 

جرم  خصوص  در  قانون گذار  که  موارد  از  برخی  در  اما  است 

اجباری می شود.  امر  این  کرده،  خاصی، مجازات تکمیلی وضع 

وسیله  یا  شده  تحصیل  جرم  از  که  اموالی  و  اشیاء  ضبط  مانند 

ارتکاب جرم بوده، در این مورد، مجازات تکمیلی اجباری است. 

در موادی از قبیل ماده ۷۱۲ قانون تعزیرات، در خصوص اموالی 

که از راه تکدیگری و کاشی بدست آمده است، یا ماده ۱۴ قانون 

این  صید،  و  شکار  ادوات  و  آالت  ضبط  مورد  در  صید،  و  شکار 

موضوع قابل ماحظه است.

است  حقوقی  تاسیس  یک  تکمیلی،  مجازات  می رسد،  نظر  به 

از  برخی  ک  خطرنا حالت  با  مقابله  و  پیش گیری  هدف  با  که 

که  هنگامی  نمونه،  برای  است.  شده  پیش بینی  بزهکاران 

گردد، حضور او در هیات  شخصی به خیانت در امانت محکوم 

مدیره یک شرکت تجاری برای جامعه زیان آور است یا شخصی 

که به اختاس محکوم شده است، حضورش در احزاب سیاسی، 

ک است. خطرنا

ولی نکته  مهم اینکه در جهان امروز، به طور اساسی نباید جرم 

گر هم برخاف موازین حقوق بشر،  سیاسی وجود داشته باشد و ا

خصوص  در  تکمیلی  مجازات های  دارد،  وجود  جرایمی  چنین 

برای  سیاسی  مجرم  این که  چه  گردد.  اعمال  نباید  جرایم  این 

ک  خیر عمومی مرتکب اعمالی شده است و دارای حالت خطرنا

و شخصیت ضداجتماعی نیست.

قضایی  مقامات  بودِن  پاسخ گو  غیر  به  توجه  با  پرسش: 

نوع  تعیین  برای  قضات  به  تام  اختیار  سپردن  ایران،  در 

حقوق  ناقض  می تواند  میزان  چه  تا  تکمیلی،  مجازات های 

متهمان باشد؟

بین المللی  جامعه  رشد  و  خطاء  و  آزمون  تجزیه،  نتیجه  نتایج 

مستقل  باید  قضایی  مقامات  و  دادگستری  که  می دهد  نشان 

قضایی  امنیت  و  سامت  که  است  صورت  این  در  تنها  و  باشند 

در  تنها  مهم،  این  است،  بدیهی  می گردد.  تضمین  جامعه  یک 

میسر  مطلوب  حکمرانی  اصول  رعایت  و  دمکراسی  وجود  پرتو 

می شود.

جایگزین  یا  راهکار  ندارد،  وجود  استقال  این  گر  ا رو،  این  از 

دیگری برای آن وجود ندارد. در واقع، این موضوع مصداق بارز 

که  روزی  به  وای  می زنند،  نمکش  بگندد،  هرچه  ضرب المثل 

بگندد نمک، است.

مهرانگیز کار
ی شخصی به جای مجازات، از سوی  انتقام گیر

برخی از قضات

علی اصغر فریدی
 قانون را “انسان” می نویسد، “انسان” تصویب می کند و “انسان” به 
انصاف  انسان عقل دارد،  که  این است  اجرا می گذارد. اصل و فرض 
گر از اعامیه جهانی حقوق بشر و حقوق انسان در متون  دارد و حتی ا
که برای  کند  جهانی خبر نداشته باشد، به صورت طبیعی باید درک 
از مشاغل همانند  آنها به انجام بعضی  کردن  از مردم، مجبور  برخی 
کار در مرده شورخانه، مجازات نیست و بلکه در حد حکم مرگ است. 
کم  دست  ندارد،  روانی  توانائی  حرفه  این  انجام  برای  که  شخصی 

دیوانه می شود.
حقوق بشر  فعال  و  حقوقدان  کار،  مهرانگیز  سخنان  از  بخشی  اینها 
است در مصاحبه با مجله “حقوق ما” در مورد مجازات های تکمیلی، 

مشروح کامل این گفتگو در زیر آمده است. 

به چه ضوابط  بنا  و  زمانی  در چه  و قاضی  تکمیلی چیست  مجازات 
اقدام به صدور آن میکند؟

اختیار  دادگاه  که  است  مجازات ها  از  انواعی  تکمیلی،  های  مجازات 
تشخیص  ترتیب  این  به  بیافزاید.  اصلی  مجازات  بر  را  برخی  دارد 
به  دادگاه  چنانچه  و  است  تکمیلی  مجازات  صدور  منشاء  دادگاه، 

ضرورت آن متقاعد نشود، مجازات تکمیلی منتفی است.
در قانون مجازات اسامی ایران، قاضی می تواند برای محکومین به 
جرائمی که مجازات حدود یا قصاص یا تعزیر شامل حال شان می شود، 
مجازات های  قانون،  در  ج  مندر شرایط  طبق  اصلی،  مجازات  سوای 

تکمیلی نیز در حکم صادره پیش بینی کند.
بر اساس ماده ٢٣ قانون مجازات اسامی،  دادگاه می تواند فردی را 

یک  درجه  تا  شش  درجه  از  تعزیری  مجازات  یا  قصاص،  حد،  به  که 
جرم  با  متناسب  قانون،  این  در  مقرر  شرایط  با  است  کرده  محکوم 
از مجازات های  یا چند مجازات  ارتکابی و خصوصیات وی، به یک 
تکمیلی زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباری در محل معین. ب- 
به  اشتغال  از  منع  پ-  معین.  های  محل  یا  محل  در  اقامت  از  منع 
یا عمومی.  از خدمات دولتی  انفصال  کار معین. ت-  یا  شغل، حرفه 
وسایل  تصدی  یا  و  موتوری  نقلیه  وسایل  با  رانندگی  از  منع  ث- 
موتوری. ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی. چ- 
کشور. خ- اخراج  از  منع از حمل ساح. ح- منع از خروج اتباع ایران 
الزام به خدمات عمومی. ذ- منع از عضویت  کشور. د-  از  بیگانگان 
در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی. ر- توقیف وسایل 
به  الزام  ز-  جرم.  ارتکاب  در  دخیل  موسسه  یا  رسانه  یا  جرم  ازتکاب 
انتشار  الزام به تحصیل. س-  کار معین. ژ-  یا  یادگیری حرفه، شغل 

حکم محکومیت قطعی.
ممکن  تعزیر  و  قصاص  و  حد  مجازات های  به  محکومین  بنابراین، 
در  انتسابی  جرم  با  که  اصلی  مجازات  به  محکومیت  بر  عاوه  است 
تناسب است، حسب نظر قاضی به یک یا چند مجازات تکمیلی که در 

فهرست باال ذکر شده، محکوم بشود.
که از تصویب  نحوه ی اجرای مجازات های تکمیلی در آئین نامه ای 

ح داده شده است. قوه قضائیه در تاریخ ٢٦ /١١/ ١٣٩٣ گذشته، شر

 آیا برای صدور مجازات تکمیلی شرایط روحی و جسمی و یا اعتقادی 
متهم در نظر گرفته می شود؟
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رایگان توضیح داده است.
ماده ١٣ آئین نامه در ارتباط با پرسش توجه می دهد: “اجرای خدمات 
مقررات  و  قوانین  تمامی  که  باشد  گونه ای  به  باید  رایگان  عمومی 
نوجوانان، محافظت  و  زنان  کار  از جمله در خصوص شرایط  مربوط 
رعایت  زیان آور  و  سخت  کارهای  ضوابط  و  ایمنی  بهداشتی،  فنی، 

شود.”
ماده ٦ آئین نامه به قدر کافی نسبت به محکوم به مجازات تکمیلی 
)انجام خدمات عمومی رایگان( و ماحظات الزم در باره ی شخصیت 

و توانائی های او حساسیت نشان داده است:
به  با توجه  و  با رضایت محکوم  رای  کننده  – دادگاه صادر  “ماده ٦ 
مهارت،  تخصص،  شخصیت،  اخاقی،  و  علمی  صاحیت  جرم،  نوع 
تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت 
نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات 

خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد.”

یا  و  روانی  و  روحی  فکری،  لحاظ  از  مثا  شرایطی،  به  بنا  متهم  گر  ا  
که  جائی  در  کار  مانند  تکمیلی  مجازات های  تحمل  به  قادر  جسمی 
کرده،  که قاضی تعیین  اقامت اجباری در جائی  یا  قاضی حکم داده 

نباشد، قانون با او چگونه برخورد خواهد کرد؟
در این مورد “آئین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی 
 –  ١٣٩٢  /  ٢  /  ١ مصوب  اسامی  مجازات  قانون   ٢٣ ماده  موضوع 

مصوب ٢٦ / ١١ / ١٣٩٣ تا حدودی روشنگر است.

“به موجب ماده ٧ آئین نامه - چنانچه به لحاظ بروز مشکات ناشی 
که  نحوی  به  نباشد،  فراهم  حکم  اجرای  امکان  حکم،  اجرای  از 
مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد، مرجع مجری حکم می تواند 
را  مذکور  محل  تغییر  تقاضای  قطعی  حکم  کننده  صادر  دادگاه  از 

بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور خواهد بود.”
“به موجب ماده ٥ آئین نامه- محکوم به اقامت اجباری در صورت 
عدم توانائی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای 
محل  شهرداری  یا  بهزیستی  و  امام  امداد  “کمیته  قبیل  از  حمایتی 

معرفی خواهد شد.”
انواع  بر  ناظر  نامه های  آئین  و  قوانین  بگویم،  باید  نهایت  در 
ماحظات  است،  کافی  و  الزم  که  حدودی  در  تکمیلی،  مجازات های 
را در نظر  شخصیتی، روانی، جسمی و حتی مالی و معیشتی محکوم 
و  بی سواد  مجریان  توسط  گر  ا که  است  ظرفیت هائی  دارای  و  گرفته 
بی انصاف به اجرا گذاشته بشود، در جهت عکس فلسفه ی وجودی 

خود عمل می کند.
قوانین،  دیگر  مانند  تکمیلی  مجازات های  بر  ناظر  قوانین  همچنین 
الزم است با توجه به تحوالت اجتماعی بررسی و بازبینی شده و برخی 
کند. از  گرایش پیدا  از جنبه های سختگیرانه ی آن به سمت اعتدال 
آن بیش، قضات که در برخورد با متهمین مشاهده می کنند که ممکن 
است مجازات تکمیلی، زندگی معیشتی، اجتماعی و خانوادگی آن ها را 
متاشی و بر بحران های اجتماعی ناشی از “آسیب پذیری” بیافزاید، 
است،  ممکن  که  جائی  تا  تکمیلی  مجازات های  افزودن  به  اقدام  از 

پرهیز کنند.

قانون گذار در هر یک از نظام های سیاسی، با این فرض قانون گذاری 
را انسان هایی با عقل و انصاف انسانی به اجرا  که آن قانون  می کند 
کسانی  را  قانون  که  باشد  این  بر  قانون گذار  فرض  هرگاه  می گذارند. 
که خود تمایل به ارتکاب شکنجه و جنایت دارند و  اجرائی می کنند 
ماهیت  و  گرفته  تحویل  وحش  حیات  در  طعمه ای  مانند  را  محکوم 
حکم را در بستر اجرا بکلی تغییر می دهند، برای حفظ منزلت خود از 

قانون گذاری امتناع می کنند.
“فن  در  فراوان  کاستی های  وجود  با  ایران  اسامی  جمهوری  در 
گر  که با بی مباالتی از قانون ارائه می شود، ا قانون گذاری” و تفاسیری 
مجریان قانون از خو و خصلت انسانی بهره ای داشته باشند و آن ها را 
کرده باشند، اجرای قانون  از میان جوان های شریف ایرانی انتخاب 
متناسب با ویژگی های انسانی میسر می شود. در این موقعیت، البته 
توجه  محکوم  اعتقادی  و  روحی  جسمی،  شرایط  به  حکم  مجریان 
صادره  حکم  در  نمی بیند  الزم  گذار  قانون  که  معنا  این  به  می کنند. 
را  محکوم  اعتقادی  و  روحی  و  جسمی  شرایط  باید  که  بنویسد  حتما 
در مرحله ی اجرا در نظر گرفت. در قوانین کیفری اصل بر این است و 
در موادی از قانون هم آمده است که در صورت عدم توانائی محکوم 
گر  برای تحمل مجازات، اجازه داده می شود بقیه مدت محکومیت را ا
حبس است زیر نظارت قوه قضائیه در خانه بگذراند. همین درجه از 
تجویز قانون گذار کافی است تا مجریان مجازات های تکمیلی، شرایط 

محکوم را از هرحیث در نظر بگیرند.
تکمیلی”  مجازات  “مدت  که  است  این  بر  قانون  کید  تا رو  این  از 
ارتکابی  جرم  با  متناسب  تکمیلی  مجازات  و  نباشد  سال  دو  از  بیش 
از مدت  نیمی  گذشتن  از  بعد  به عاوه  باشد.  و خصوصیات محکوم 
احکام،  اجرای  قاضی  پیشنهاد  با  می تواند  دادگاه  تکمیلی،  مجازات 
اجرای مدت باقی مانده ی مجازات تکمیلی را لغو یا آن را کاهش دهد.

بنابراین مطالعه ی دقیق آئین نامه ای که نحوه ی اجرای مجازات های 
تکمیلی را روشن می کند، ضروری است. متاسفانه در شرایط کنونی که 
کم  کشی های شخصی” و “رو  در مواردی مجازات با مفهوم “انتقام 
از  برخی  اعتقادی  و مبانی  روح  و  تثبیت شده، جسم  ایران  در  کنی” 

محکومین ممکن است توسط مجریان ماحظه نشود.

ما  شده،  صادر  مرده شورخانه  در  کار  مانند  احکامی  موارد  برخی  در 
کار برای بعضی آسان نیست و از لحاظ روانی شاید  که این  می دانیم 
که جزو  که مثا شخصی  این  یا  را دچار آسیب های شدید بکند،  فرد 
آیا صدور  کرده اند،  قرآن  به حفظ  را مجبور  اقلیت های مذهبی است 

چنین حکمی قانونی است؟
می نویسد،  “انسان”  را  قانون  گفتم،  پیشتر  پاسخ  در  که  طور  همان 
“انسان” تصویب می کند و “انسان” به اجرا می گذارد. اصل و فرض 

اعامیه  از  گر  ا حتی  و  دارد  انصاف  دارد،  عقل  انسان  که  است  این 
نداشته  خبر  جهانی  متون  در  انسان  حقوق  و  بشر  حقوق  جهانی 
کار  مردم  از  برخی  برای  که  کند  درک  باید  طبیعی  صورت  به  باشد، 
است.  مرگ  حکم  حد  در  بلکه  و  نیست  مجازات  مرده شورخانه،  در 
کم  دست  ندارد،  روانی  توانائی  حرفه  این  انجام  برای  که  شخصی 
را  آن  در  کردن  کار  که  انسان هائی  و  مرده شورخانه  می شود.  دیوانه 
سراغ  را  حرفه  این  انجام  توانائی  و  قدرت  خود  در  کرده اند،  انتخاب 
که جامعه به آن نیاز دارد و زنان و  داشته اند. آن هم حرفه ای است 
مردان فعال در حرفه، مانند دیگر شاغلین در خدمات عمومی حقوق 
حوزه ی  این  در  نیست  قادر  انسانی  هر  ولی  دارند،  کاری  شرافت  و 

شغلی دوام بیاورد. کار دشواری است.

جای  در  را  عمومی”  خدمات  به  “الزام   ٢٣ ماده  از  “د”  بند  که  این 
یکی از مجازات های تکمیلی به رسمیت شناخته، به معنای انصراف 
نابودی  و  شکنجه  بر  بنا  گر  ا طبعا  نیست.  محکوم  روحی  شرایط  از 
محکوم نباشد، او را در شرایطی قرار نمی دهند تا بکلی از بین برود، به 

جای آن که تنبیه بشود.
همچنین فرمان بر حفظ کردن قرآن نه تنها بر اقلیت های مذهبی که 
بر مسلمان ها نیز امری است طاقت فرسا. گاهی گفته می شود مجرمی 
کرد و عفو شد. این خبرها ماهیت تبلیغ دینی  قرآن را در زندان حفظ 
که حکومت را  گاندایی است  دارد و وقتی حکومت دینی است، پروپا

تبلیغ می کند، بی آن که به حکومت وجاهت و مشروعیت بدهد.
تکمیلی:  مجازات های  اجرای  نحوه  نامه  آئین   ١٦ ماده  موجب  به 
خدمات  به  محکوم  الزام  بر  مبنی  دادگاه  حکم  اجرای  ی  “نحوه 
عمومی بر اساس آیین نامه اجرائی ماده ٧٩ قانون مجازات اسامی 

است.”
“آئین نامه اجرایی ماده ٧٩ قانون مجازات اسامی مصوب ٠٥ / ٠٦ 
از  که می تواند یکی  را  رایگان”  / ١٣٩٣ “ اصطاح “خدمات عمومی 
زیر  ح  شر به  بگیرد،  قرار  دادگاه  آرای  در  تکمیلی  مجازات  مصادیق 

تعریف کرده است:
که  “ماده ١ بند ب- خدمات عمومی رایگان: خدمت عام المنفعه ای 
با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم 
در  نامه،  آئین  این  در  ج  ح مندر به شر قانون  ماده ٨٤  و وفق  دادگاه 

نهادهای پذیرنده انجام می گیرد.”
مجازات  قانون  در  که  رایگان  عمومی  خدمات  انجام  به  محکومیت 
اسامی، در جای “جایگزین حبس” پذیرفته شده است، ایجاب کرده 
تا تعاریف دقیق از خدمات عمومی وارد آئین نامه شده و همه جا بر 

کید بشود. ضرورت رضایت و توانائی های محکوم برای انجام آن تا
ماده ٢ و بندهای ذیل آن موضوع را با ذکر دقیق انواع خدمات عمومی 
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اشکاالت حقوقی در ِاعمال مجازات تکمیلی

مسائل جرم شناسی است. 

را  تکمیلی  مجازات  حکم  انقالب  دادگاه های  قضات   .۲

گروه هایی  یا  افراد  چه  علیه  و  بزنگاه هایی  چه  در  اغلب 

کرده اند!؟ صادر 

کثریت قریب به اتفاق پرونده های امنیتی اصا  معتقدم که در ا

چنین  درگیر  که  شخصی  یعنی  شود.  دستگیر  نباید  شخص 

نمی گیرد  قرار  روند حقوقی  در  ابتدا  از همان  است  پرونده ای 

گرفته  او در نظر  امنیتی و سیاسی در پرونده  و بیشتر مسائل 

می شود. بنابراین درست تر آن است که بگوییم برای این نوع 

ابتدای دستگیری مشکل وجود دارد حاال  از همان  پرونده ها 

چگونگی  و  تکمیلی  مجازات های  شدن  اضافه  به  رسد  چه 

دادگاه های  در  خاص  طور  به  اما  مجازات ها.  این  اعمال 

انقاب برای سرکوب و اذیت کردن محکوم به جرائم امنیتی از 

مجازات تکمیلی استفاده می کنند که اغلب هم تبعید یا اقامت 

اجباری در نقاط معین است. در اصل این اقامت اجباری در 

شود  گرفته  نظر  در  محکوم  برای  باید  هنگامی  معین  نقاط 

دوباره  خودش  زندگی  محل  در  ماندن  صورت  در  فرد  آن  که 

این  هستیم  آن  شاهد  ما  که  چیزی  اما  شود.  جرم  مرتکب 

است که دادگاه های انقاب برای ضربه زدن بیشتر به فعاالن 

استفاده  تکمیلی  مجازات  از  فعالیت شان  سرکوب  و  امنیتی 

می کند که صدور آن با هدف اصلی مجازات تکمیلی در قانون 

هیچ تطابقی ندارد.

برای  تکمیلی  مجازات  به  محکومیت  حقوقی  تبعات   .  ۳

محکومان چیست؟

تعیین  از طرف قاضی  که  رعایت نکردن مجازاتی  به هرحال 

بیشتر  در  چون  دارد  همراه  به  تبعاتی  محکوم  برای  شده 

فرد  برای  را  مشکاتی  دارد  وجود  تبعید  به  حکم  نیز  مواقع 

محکوم شده ایجاد می کند. محکومی که تازه از زندان آزاد شده 

عسل همتی

قاضی  که  است  آمده  تکمیلی  مجازات  حقوقی  تعریف  در 

می تواند افزون بر حکم اصلی به منظور جلوگیری از به وجود 

آمدن زمینه بروز جرایم بعدی از سوی متهم و همچنین برای 

تکمیلی  مجازات  حکم  او  اصاح  روند  به  بخشیدن  سرعت 

با  باید متناسب  بر اساس قانون  این مجازات ها  و  کند  صادر 

جرم متهم باشند. 

به  قضات  سوی  از  شده  اعمال  تکمیلی  مجازات های  آیا  اما 

خصوص قضات دادگاه انقاب تنها به قصد جلوگیری از تکرار 

کمه  محا در  چنانچه  یا  می شود  صادر  محکوم  سوی  از  جرم 

کم دادگا ه های انقاب است، غرض  فعاالن سیاسی رسم محا

متهمان  گذاشتن  فشار  زیر  تکمیلی  مجازات  حکم  صدور  از 

مجازات  از  مواردی  است؟  آنان  خانواده های  و  سیاسی 

کنون برای فعاالن سیاسی و عقیدتی صادر شده  تکمیلی که تا

مساله  به  انقاب  دادگاه های  در  رویکردی  چه  وجود  بیانگر 

تبعاتی  چه  تکمیلی  مجازات  است؟  اساسا  تکمیلی  مجازات 

ایرادهایی  از نظر حقوقی چه  برای متهمان دارد و در مقابل 

به آن وارد است؟

در »حقوق ما« این پرسش ها را با موسی برزین، وکیل پایه یک 

دادگستری، در میان گذاشته ایم.  

اسالمی،  مجازات  قانون  در  ضرورتی  چه  اساس  بر   .۱

به  آن  از  استفاده  چرا  و  شده  گنجانده  تکمیلی  مجازات 

گذار شده است؟ تشخیص قاضی وا

دارد.  وجود  کشورها  از  بسیاری  حقوق  در  تکمیلی  مجازات 

این مجازات ها در کشورهای اروپایی اغلب در قالب اقدامات 

شکل  به  نیز  کشورها  از  برخی  در  و  هستند  تربیتی  و  تامینی 

ک  مجازات اند. فلسفه این مجازات ها برای رفع حالت خطرنا

مجرم و جلوگیری از تکرار دوباره جرم از جانب شخص محکوم 

این قانون در  نورزد.  انجام جرمی مبادرت  تا دوباره به  است 

اما  ندارد  حقوقی  نظر  از  مشکلی  و  است  خوبی  قانون  اصل 

است.  آن  اجرای  و  ِاعمال  بودن  درست  است  مهم  که  آنچه 

آن  اصلی  هدف  اجرای  برای  زیرساخت هایی  باید  اوال  یعنی 

کافی  قانون وجود داشته باشد و دوم این که قضات اطاعات 

در این باره داشته باشند. این که چرا به صاحدید قضات است 

تشخیص  که  قضات اند  این  چون  طبیعی  است  امری  خب 

می دهند شخص محکوم نیاز به مجازات تکمیلی دارد یا خیر. 

با  مطابق  و  درست  مساله  اصل  که  است  گفتنی  حال  هر  در 
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از آن  به خودی خود دارای مشکات زیادی است و تازه پس 

کثر مدت زمان  که حدا باید به جای دیگری برای زندگی برود 

آن دو سال است و این می تواند عاوه بر آن شخص خانواده 

و نزدیکان او را نیز تحت تاثیر قرار دهد و همچین با تاثیر بر 

ایجاد  خانواده اش  و  او  برای  بیشتری  آسیب های  فرد  شغل 

کند.

۴. با توجه به عاملیت و نفوذ بازجوهای نهادهای امنیتی 

که  گفت  در پرونده متهمان سیاسی آیا همچنان می توان 

قاضی با اختیار خود از مجازات تکمیلی برای این متهمان 

تازگی  به  که  تبعیدی  احکام  مثال  برای  می کند؟  استفاده 

قاضی  اختیار  تنها  آیا  شده  صادر  شیراز  بهائیان  برای 

عاملیت داشته است؟  

این که قضات با میل خودشان مجازات تکمیلی صادر می کنند 

مجازات های  صدور  برای  تنها  نباید  را  هستند  نفوذ  تحت  یا 

تکمیلی بررسی کرد. در پرونده های امنیتی در یک طرف قضیه 

نیروهای امنیتی قرار دارند. تجربه نشان داده که آنها همیشه 

خواهان نفوذ در چنین پرونده هایی هستند. متاسفانه قضاتی 

قضاتی  کثرا  ا می شوند  انتخاب  انقاب  دادگاه های  برای  که 

نیستند که تنها از جنبه حقوقی به پرونده ها نگاه کنند و اغلب 

بعضی  حتی  و  دارند  امنیتی  نهادهای  با  تنگاتنگی  ارتباطات 

کلی  از این قضات دارای سوابق امنیتی نیز هستند و به طور 

این ارتباط بین قضات و نهادهای امنیتی سبب می شود که به 

نوعی نیروی امنیتی در جایگاه مافوق قرار بگیرد. بنابراین به 

طور کلی قضات دادگاه های انقاب به پرونده های امنیتی به 

طور مستقل و بر اساس موازین حقوقی رسیدگی نمی کنند؛ چرا 

گر بخواهند رسیدگی درست و قانونی در خصوص چنین  که ا

پرونده هایی داشته باشند همان طور که پیشتر گفتم بسیاری 

از افراد حتی نباید دستگیر شوند. 

۵. چه ایرادهای حقوقی به مجازات تکمیلی وارد است؟

دارای  آن  ِاعمال  نحوه  بلکه  ندارد،  ایرادی  مساله  کلیت 

تکمیلی  مجازات های  از  اصلی  هدف  چون  است.  مشکل 

پس  است  محکوم  توسط  جرم  دوباره  انجام  از  جلوگیری 

لحاظ  از  رابطه  این  در  کشور  در  درستی  زیرساخت های  باید 

قانونی وجود داشته باشند تا این مجازات ها به هدف اصلی 

وقتی  امنیتی  پرونده های  در  مجازات ها  این که  برسند.  خود 

ایجاد فشار مضاعف  که تنها برای اذیت کردن فرد محکوم و 

برای او به کار می رود پس از هدف اصلی خود دور شده است. 

ایرادهایی که برای مجازات های تکمیلی وجود دارد بیشتر در 

نحوه اجرای آن است وگرنه ماده ۲۳ قانون درست است. 

 

کتاب خاصی  ۶. در برخی مواقع حکم به نوشتن از روی 

سوی  از  تکمیلی  مجازات  برای  جمعه  نماز  در  شرکت  یا 

قاضی در نظر گرفته می شود. آیا چنین احکامی قانونی اند؟

کتاب های  نوشتن  مانند  احکامی  قضات  اوقات  گاهی 

کتاب های مرتضی مطهری را برای  مذهبی یا نوشتن از روی 

در  شرکت  جلسه   ۱۰ حتی  می گیرند.  نظر  در  تکمیلی  مجازات 

نماز جمعه هم از موارد احکام تکمیلی بوده اند. دادن چنین 

گر در دادن  گیر شده است. حتی ا احکامی از سوی قضات فرا

چنین احکامی از جانب قضات حسن نیت هم وجود داشته 

درک  درستی  به  را  مساله  که  می رسد  نظر  به  متاسفانه  باشد 

نکرده اند. این که شخصی را به زور وادار به رونویسی از کتابی 

کنند، نمی تواند جنبه اصاحی داشته باشد. مساله مهم دیگر 

این است که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسامی، مجازات های 

ج از آن نیز نمی توان مجازاتی  تکمیلی برشمرده شده اند. خار

کند  که اشاره  داد. در آن ماده قانونی هیچ بندی وجود ندارد 

کتاب یا شرکت در نماز جمعه. بنابراین صدور  به رونویسی از 

چنین احکامی نه تنها غیرقانونی است بلکه نتیجه ای هم در 

پی نخواهد داشت. 

نقد دیگری هم که نسبت به این احکام وجود دارد این است 

که حکم حقوقی باید جنبه حقوقی داشته باشد و ما نمی توانیم 

یک کار ایدئولوژیک یا سیاسی را از محکوم بخواهیم. این کار 

به نوعی تغییر اجباری در عقیده شخص محکوم است.    

گفتوگوگفتوگو

مجازات تبعید؛ مکانیسمی برای 
سرکوب مضاعف 

جواد عباسی توللی 
در نظام کیفری ایران، مجازات تبعید، عمدتا برای جرایم یا رفتارهای 
و  امنیت  مخِلّ  قاضی،  تشخیص  به  بنا  که  شده ای  انگاری  جرم 

سامت جامعه باشد یا جرایم نظیر آن، در نظر گرفته می شود.
دادگاه های  سوی  از  سیاسی،  مخالفان  از  برخی  اخیر،  سال های  در 
در  اجباری  اقامت  و  تبعید  به  تکمیلی،  مجازات  به عنوان  انقاب، 

نقاطی غیر از محل سکونت خود محکوم شده اند.
این در حالی است که نگهداری شهروندان بازداشت شده یا زندانیان 
نقض  بارز  مصداق  سکونت شان،  محل  از  غیر  شهری  در  سیاسی 
اعمال  به  منجر  و  است  مجازات ها«  و  جرایم  بودن  شخصی  »اصل 
فشار مضاعف به خانواده زندانیان می شود چرا که خانواده زندانیان را 
مجبور می کند برای دست یابی به حقوق خود نظیر انجام ماقات های 
هفتگی یا پیگیری های قضایی، کیلومترها دورتر از محل زندگی خود 

در رفت و آمد باشند.
کسانی  از  به  غیر  جهان،  در  کیفری  قوانین  استانداردهای  اساس  بر 
که در وقوع یک جرم دخالت داشته اند، مجازات شخص یا اشخاص 
است.  شده  ممنوع  نداشته،  جرم  آن  ارتکاب  با  ارتباطی  که  دیگری 
و  جرایم  بودن  شخصی  »اصل  به  عنوان  جزا  حقوق  در  مسأله  این 

مجازات ها« شناخته می شود.
مجله حقوق ما، برای بررسی حقوقی این نوع از مجازات ها با صالح 
کرده  گفت و گو  کن تهران  نیکبخت، وکیل دادگستری و حقوق داِن سا

است.

حقوق ما: مجازات تبعید تا چه میزان مبنای حقوقی دارد و قضات چه 
اندازه در این زمینه دارای اختیارات هستند؟

به عنوان  تبعید  مجازات  اسامی،  مجازات  قانون  در  نیکبخت: 
مجازات تتمیمی یا تکمیلی لحاظ شده است و طبق اصاحاتی که در 
انجام شده، معموال مدت مجازات  کیفری  سال های اخیر در قوانین 
در  مجازات  یک  دیگر،  طرف  از  باشد.  نباید  سال  دو  از  بیش  تبعید، 
تبعید هم وجود دارد که به »حدود« مربوط می شود که برای اتهاماتی 
نظیر »افساد فی االرض«، »محاربه« و مانند آن در نظر گرفته می شود. 
که  گفته می شود  حدود در قانون مجازات اسامی، به مجازات هایی 
ع مقدس تعیین شده و  از طرف خدا یا همان شار از قبل و  حکم آن 
مجازات  مانند  دهند.  تغییر  را  آن  نمی توانند  دیگری  افراد  یا  قاضی 
احصان  مجازات  مانند  یا  محصنه«  غیر  »زنای  اتهام  برابر  در  شاق 
کردن بابت اتهام »زنای محصنه« یا درباره بریدن  یا همان سنگسار 
دست و پا به صورت چپ و راست بابت اتهام »محاربه« یا مجازات های 
گرفته  نظر  در  »بغی«  و  »محاربه«  نظیر  اتهاماتی  برای  که  مشابه 
می شود. طبق قانون مجازات اسامی، این حدود از قبل تعیین شده و 
هیچ فردی نمی تواند در میزان یا نحوه اجرای آن تغییری ایجاد کند. 
کشور را جانشین  کم بر  مسئوالن حکومتی در ایران، نظام اسامی حا
نظام حکومتِی پیامبر اسام یا نظامی که توسط امام اول شیعیان برپا 
فرد  یک  اسام،  صدر  زمان  در  مثال،  به عنوان  می دانند.  بود،  شده 
مخالف مانند ابوذر غفاری را به ربذه تبعید شد. در حکومت اسامی 
ایران اما بر این باورند که در حال حاضر، با توجه به امکان جابه جایی 



شماره 174، ژوئن 2022/ تیر 22221401

و حرکت سریع از شهری به شهری دیگر، اغلِب مجازات های تبعید را 
ج از زندان نباید در نظر گرفت بلکه متهمان باید دوره تبعید خود  خار

را در داخل زندان بگذرانند.
بر  را  این موضوع  با  پرونده مرتبط  وکالت چند  گذشته،  در سال های 
ارومیه  از  را  متهم  دادگاه،  قاضی  آنها  از  یکی  در  که  داشته ام  عهده 
به  سنندج  از  موکلم  دیگری،  پرونده  در  یا  بود.  کرده  تبعید  مایر  به 

فردوس تبعید شد.
ح  حقوق ما: با توجه به توضیحاتی که دادید، سوالی که در اینجا مطر
می شود این است، زمانی که یک زندانی به زندان شهر دیگری تبعید 
یا  هفتگی  ماقات های  انجام  برای  زندانی  این  خانواده  می شود، 
فاصله  هفته،  هر  دست کم  شد  خواهند  مجبور  دیگر،  رسیدگی های 
آیا  شما،  به نظر  کنند.  طی  را  تبعیدگاه  زنداِن  تا  خود  سکونت  محل 
کردِن یک متهم در تبعید، ناقض اصل شخصی بودِن جرایم  زندانی 

و مجازات ها نیست؟
نیکبخت: در قانون مجازات اسامی و در قانون آئین دادرسی کیفری، 
که محل زندگِی  که متهم، حکم حبس خود را در جایی  توصیه شده 
گر  ا که  شده اند  یادآور  قوانین  همین  حتی  بگذراند.  اوست،  خانواده 
در محل زندگی خانواده متهم، زندان وجود ندارد، او به نزدیک ترین 

زندان به روستا یا شهر خود منتقل شود.
گر یک متهم در تهران محکوم به حبس شده باشد  به عنوان مثال ا
برای  باید  باشد،  استان دیگری  در  و خانواده اش  او  زندگی  اما محل 

تحمل حبس به محل سکونت خود برود.

در حالی که زندانی کردِن متهمان در تبعید، مشکاتی را برای خانواده 
ایران،  کیفری  قوانین  طبق  وجود،  این  با  اما  می کند  ایجاد  زندانیان 

این مساله ناقض اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها نیست.
گر خانواده یک زندانی از این مساله  از طرف دیگر، در چنین مواردی ا
آن  که  می کنند  اعام  آنها  به  قضایی  مراجع  باشند،  داشته  شکایت 
خانواده می تواند از طریق تلفن به فرد زندانی دسترسی داشته باشند 
ارسال  او  برای  ُپست،  به وسیله  را  زندانی  نیاز  مورد  وسایل  اینکه  یا 

کنند.
کردن راه کارهای اینچنینی در مراجع قضایی ایران،  به نظر من، پیدا 
حالی  در  این  می افتد.  اتفاق  سریع  خیلی  است،  متهمان  ضرر  به  که 
گر مجازات ها  ا که همواره  دارند  کید  تأ قوانین موجود  که حتی  است 
گر خیلی شدید  شدید است، باید به نفع متهم، تفسیر مضیق شوند و ا
از  بعد  طبیعتا  کرد.  موسع  تفسیر  متهم،  نفع  به  باید  هم  باز  نباشند 
تعیین مجازات، همین اصول باید در اجرای این مجازات هم رعایت 

شود.
حقوق ما: دستگاه قضایی ایران، بعضی از شهرها را به عنوان تبعیدگاه 
کرده است. برای نمونه در استان بوشهر یا استان سیستان  انتخاب 
گرفته اند. به نظر  و بلوچستان چند شهر را به عنوان تبعیدگاه در نظر 

ک انتخاب یک شهر به عنوان تبعیدگاه چیست؟ شما ما
مرجع  که  هستند  گروه هایی  جزو  متهمان  که  مواردی  در  نیکبخت: 
آنها  قضایی به دالیلی قصد دارند مجازات های سنگین تری در مورد 
اجرا  را  مجازات  این  گنابادی  دراویش  مورد  در  چنان که  کنند،  اجرا 
می کنند.  تبعید  کشور  شهرهای  از  برخی  به  را  آنها  متاسفانه  کردند، 
به عنوان  رژیم پهلوی هم وجود داشت.  در  تبعیدگاه  و  تبعید  مساله 
را  )اولین رهبر جمهوری اسامی(  آقای خمینی  مثال، حکومت شاه، 
ک  کرد و از آنجا با موافقت ساوا کشور ترکیه تبعید  در سال ۱۳۴۳ به 
در  تبعید  مجازات  اجرای  تفاوت  فرستادند.  عراق  در  نجف  شهر  به 
که در زمان پهلوی، مخالفان  حکومت فعلی با دوره قبل، این است 
را پیش از اینکه جرمی مرتکب شوند، به عنوان مجازات بازدارنده به 
جایی دیگر چه به شهرهای مختلف ایران یا به کشورهای دیگر تبعید 

می کردند.
زندانی،  اینکه  بر  مشروط  زندانیان،  از  برخی  مورد  در  دوران،  آن  در 
کرده بود، مجازات تبعید  فرد ناآرامی بود یا در زندان ها اخال ایجاد 
گذشته چنین مواردی نادر  که در رژیم  اعمال می شد. مهم این است 
بود اما در حکومت فعلی، صدور و اجرای مجازات تبعید تا حدودی 

به صورت قاعده درآمده است.

گفتوگو

ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر
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