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 نگذاری مجازاتهای تکمیلی در حقوق ایرانرتحوالت قانوسی

 

 

 نیما بهرامی ،فردین شهبازی ،دکتر اصغر عباسی

 

 

 دانشگاه آزادجالوس عضو هیات علمی 

 واحدچالوس شناسی جرمو کیفری  حقوق دانشجوی دکترا

 واحدچالوس شناسی جرم و دانشجوی دکترای حقوق کیفری

 

 

مجازات اصلی به آن افزوده می  به مجازاتی گفته میشود که در تکمیل زات تکمیلیجام :هچکید

دادگاه قرار نمیگیردو گردد وافزون براینکه باید دردادنامه ذکرگردد وهیچگاه به تنهایی مورد حکم 

بر مجازات اصلی برای مجرم  مورد نظر از سوی قانونگذار تعیین میگردد مجازاتی است که عالوه 

زیرا مجازات قید گردد  وهمین امر وجه ممیزه آن ازمجازات تبعی است والزم است در حکم دادگاه 

برآن بار میگردد جواز میت تبعی بدون ذکر درحکم دادگاه خود به خود به حکم قانون به تبع محکو

قانون مجازات اسالمی آمده است  32به مجازات تکمیلی وانواع آن در ماده صدور حکم محکومیت 

مجازتها ذکر شده است با عنایت تحت عنوان  32وممنوعیتها والزامات مندرج هرچند در ذیل ماده 

محکومیت ها ضمانت های اجرایی گی اجرای این نوع نچگو,خصوصا به ویژگی های اقدامات تامینی 

نگاهی به پیشینه  0پیشگیرنده در مقابله باتکرار جرم محسوب کرد مذکور را در اصل باید اقدامات 

توجه کافی به  در ایرانجنایی  سازد که تدوین کنندگان سیاست تکمیلی مشخص می مجازاتهای

چراکه مجازات  اندن فراهم نکرده اجرای آاهداف این نوع مجازاتها نداشته وبسترهای الزم را جهت 

 32که دقت درقسمت اخیر ماده تکمیلی اهداف خاصی را جهت اصالح مجرمان دنبال می کنند 

اصالح وباز پروری هدف اصلی اعمال این نوع  مجازاتها را  2233می مصوب مجازات اسال قانون

مجازاتها درجهت این اهداف مجرم دانسته است وبایستی ایجاد بسترهای الزم جهت اعمال این 

درقانون مجازات اسالمی قانونگذار گستره شمول مجازاتهای  0ت های قانونگذار باشدخاص از اولوی

وبا وقصاص نیز تسری داده است به جرایم حدی  درجه شش  را عالوه بر جرایم تعزیری تا تکمیلی

به مجازات حدوقصاص فقط در جرایم عمدی مصداق دارد در قلمرو مجازات وصف آنکه محکومیت 

این محکومیت ممکن است در جرایم غیر عمدی نیز مصداق تعزیری از درجه شش تا درجه یک 

باب تعزیرات از این رو در جرایم  قانون مجازات اسالمی 422و825درماده داشته باشد مثال 

 0ور حکم مجازات تکمیلی مبادرت کندغیرعمدی نیز دادگاه می تواند به صد

 مجازات-ایران حقوق -قانونگذاریتحوالت ،  سوابق تاریخی -مجازات تکمیلی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ذار یک یاچند مجازات تعیین کرده است که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است برای هرجرمی قانونگ

به شمار می آیند وتابع مجازات دیگری جرایی امر ونهی قانونگذارحیث که ضمانت های ااین مجازات ها اصلی اند از این 

 0دادگاه ذکر می گردد ای تکمیلی در تکمیل مجازات اصلی به آن افزوده میشود ودرحکممجازاته نیستند اما

 دید دادگاه گذاشته است صواب به مجازاتهای تکمیلی را به اختیاروقانون مجازات اسالمی صدور حکم محکومیت 32درماده 

مجازات "همیشه مختار نیست بلکه گاه مجبور است افزون برمجازات اصلی  حال آنکه در تعیین مجازاتهای تکمیلی قاضی

در برابر مجازاتهای تکمیلی اختیاری حسب دستورقانونگذار بنابراین 0دیگری که مکمل مجازات یا حکم اصلی استدر نظر بگیرد

بوده اشیا واموالی که یا از جرم تحصیل شده ویا وسیله ارتکاب جرم اجباری قرار دارند برای مثال ضبط مجازات های تکمیلی 

قانون 423)ماده تکمیلی اجباری است مانند اموالی که از راه تکدی وکالشی بدست آمده است  مجازات )اقدامات تامینی عینی(

قانون ممنوعیت بکارکیری تجهیزات 3و5)ماده دریافت از ماهوارهباب تعزیرات(ویاضبط ومصادره تجهیزات –مجازات اسالمی 

 .(2242دریافت از ماهواره مصوب بهمن ماه 

زات از مجازاتهای تکمیلی اختیارداده است قانون مجازات اسالمی ضمن آنکه به دادگاه در تعیین یک یا چند مجا 32ماده 

دوسال وحداکثرمجازات تکمیلی در قانون صوصیات وی باشد شرط کرده است که این مجازاتهامتناسب با جرم ارتکابی وخ

ژه دیگری مقررنموده باشد وهمچنین تخفیف یا تعلیق اجرای حکم به ویتعیین شده است مگردر مواردی که قانونگذاربه نحو

به منظور  (تامینی )ارد تاثیری برمجازات تکمیلی ندارد زیرا این اقداماتدرجایی که دادگاه در صدور این احکام اختیار د

د دارنتامینی(-مگر آن دسته از اقداماتی که ماهیتی دوگانه )کیفری اتخاذ می شوندحمایت از جامعه و پیشگیری از وقوع جرم

مانندمجازاتهای اصلی تابع اصل قانونی بودن  می شوند ودیگر اینکه مجازاتهای تکمیلی ضمنا نوعی محرومیت قلمداد

 0دگاه مکلف است در تعیین مجازات تکمیلی  حکم را در این باره مستدل نمایددامجازاتهاست افزون برآن 

مجرمین وجلوگیری از ارتکاب جرم توسط آنان باتوجه به قانون مجازات اسالمی اصالح وباز پروری  هدف از تدوین این مقاله 

برای کدام مجرم مناسب است وکدام مورد هدف مجازات  تکمیلی را است در واقع دادگاه باید تشخیص دهد چه مجازاتی 

اعمال این برای مفید می باشد وهمچنین چون برخی از مصادیق مجازاتهای تکمیلی هم در جهت اصالح مجرم تامین می کند 

 0آن باید توسط مقنن روشن شود وامکاناتی برای این هدف مهیا شودنوع مجازاتها سازوکارهای 

این مجازاتهای اصلی وتکمیلی وسیرتحوالت قانونگذاری  "ویژگی واهداف مجازاتها –قاله به تعریف مجازات در این م

 .می شودایران پرداخته  در حقوقمجازاتها)مجازات تکمیلی( 

 تعریف مجازات-1

با توسل وظیفه داردعمومی حاکمیت ه وقوع می پیونددضد اجتماعی بمی یابد یعنی درواقع رفتاری  ارتکابهنگامی که جرمی 

و دستورهای خود را بار  ینده لزوم احترام به احکامآدر وه های مناسب وموثر ضمن پیشگیری ازوقوع جرم و تکرار جرم شیبه 

بیان گوناگونی دارد که  بنابراین هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی ومراعات حقوق جامعهدیگر به شهروندان گوشزد کند

پس مقصود  تهران نشرمیزان(-2حقوق جزای عمومی -)دکتر اردبیلی محمدعلی مجازات استن اجرای آصورت موکد 
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تدوین می کندولی مجازاتهای شرعی کیفرهایی هستند  آن را هبا توجه به نیازهای جامعکیفری است که قانونگذار ازمجازات 

امروزه اغلب قانونگذاران جهان جرایم رادر طبقه  دواگذار گردیده ان رعو یا به نظر حاکم ش که بطور ثابت در شرع معین شده

 خفت و شدت مجازات در نظر می گیرندومی کوشند تا با دقت در تحوالت جامعه در ایجادهای خاصی با توجه به بندی 

و بخصوص داده های جرم شناسی نیز بر وجود این تناسب تاکید توفیق پیدا کنندومجازات مقرر تناسب بین جرم انجام یافته

 (253و242زمینه حقوق جزای عمومی ص  -)نوربها  رضاراوان داردف

مستوجب مجازات یا اقدامات  اجرای فعل یا ترک فعل مجرمانه در صورتی که شرایط و مقتضیات الزم فراهم باشدبزهکاربا

ن مجازات آهر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای 2233سال  اسالمیقانون مجازات 3طبق ماده  تامینی است و

به تعریف جرم پرداخته مجازات را تعریف کند  نکه آن وبد ودر قانون مجازات اسالمی  ده است جرم محسوب می شودتعیین ش

حکم   موجب  به  کیفری قوانین  قض ن  بدلیل  ومحرومیت عمدی به انسان مسول است که است در واقع مجازات تحمیل رنج

قانون اساسی موید این موضوع است که مجازات واجرای آن باید  23مجرم شناخته شده است واصل قضایی صالحیتدار  جعمر

 واز نظر قانونی مجازات  بنابراین از نظر عرفی مجازات بیشتربا تنبیه مترادف است از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد

عرف  "اجتماعی است در مقابل زیر پاگذاشتن ارزشها پاداش فعل یا ترک فعل مجرمانه می باشد ودر حقیقت مجازات واکنش "

(از دیر بازبرمجرم خاطی مقام قضایی -قانونگذار-رییس قبیله-)سرپرست خانواراز سوی مافوق  اوعادت مهم در جامعه که عمدتً

به قدمت عمر بشر می توان از ارای سابقه طوالنی در تاریخ است وحتی گفته اند که چراکه کیفر یا مجازات د تحمیل شده است

 . آن گفتگو کرد

 ویژگی واهداف مجازاتها-2

راورا اصالح ازسویی دیگو مطرود سازند را آزار دهندوازجامعهمجازات ها دارای خصوصیاتی هستند که می توانند ازسویی مجرم 

 ص(248 -دکتر رضانوربها -حقوق جزای عمومیی )زمینه 0داننده گرکنند ویاجامعه را متنب

آینده و درمجرمان فعلی است کیفر اجتماعی  ترک دربزهکار یکی ازویژگی های مجازات ایجاد -ایجاد هراس درمجرم :الف

حفظ امنیت چرا که  بشر به دلیل  وترس یک عامل  بازدارنده محسوب می شودمی ترساند واین خصیصه ذاتی مجازات است 

 گردد. زندگی اش دچار دلهره واضطرابوآسایش خیال میل  ندارد خود وتمایل به آرامش 

با تحمل آنها درد و ناراحتی  بایدومجرم  ذاتا آزار دهنده و آسیب رساننده هستند هامجازات -ورود آزار وآسیب برمجرم ب:

 انجام جرم را پذیرا شود. حاصل از

فردی اجتماعی ر حقیقبال جرم انجام یافته آسیب دیده است ولذا آسیب زنندگان نباید مصون ازتدر جامعه  -رربزهکاحقیت ج:

ازذات   هرچندرات که حقیت اینبه کیفر در رسانه های گروهی به منظوراعمال  حکمانتشار "باشند اجرای مجازات درمآل عام 

 می دهد.ه یکیفرجداست اما نموداری از جوهر مجازات را اراتحقیرآمیز بودن 
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 .وزیان ناشی ازجرمد: جبران وضرر 

غالب  وارد می کند که یا مادی ویا روانی است درهر حال جبران صرف نظر از ریشه انجام یافته ضرری بر مجنی علیهجرم 

 غریزی آن در اینجا نقش خود را بازی می کند.

 پرداخته می شودبه اهداف  مجازات به صورت اجمالی  اما در این قسمت

 (هدف عینی مجازات ها )اصالح وتربیت -1

 تهذیبزیرا کوشش براین است که بزهکار با تحمل کیفر  اعمال مجازات ها درکلیه ی جوامع فعلی برای اصالح مجرم می باشد

وهمچنین وقتی جامعه  پس مجازات به تربیت واصالح مجرم کمک می کند  واصالح شود وباز اجتماعی بودن او تسهیل گردد

جامعه وشناخت کاستی های آن  له خود در اصالحاا مجازات مجرمان می گردد به ارزیابی اعمال آنها می پردازد این مسمواجه ب

 به پیشگیری از جرم نسبت به مجرم به شکل خاص وجامعه به شکل عام می انجامدذارد وبعالوه گتاثیر می 

 هدف ذهنی مجازات)اجرای مجازات(-2

ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر پیدا می کند واین ضمانت اجرا ممکن است نسبت به شخص مجرم مجازات  به عنوان 

لذا کیفر ازنظر اخالقی "ویا نسبت به اموال او اعمال می گردد مانند مجازات توقیف یا مصادره اموال"باشد مانند مجازات اعدام 

 .حاکی ازاحساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است 

 (.2202)سال به سیر تحوالت قانون گذاری مجازات های تکمیلی پرداخته می شود  در این قسمت

ص  -دکتر رضا نوربها–)زمینه ی حقوق جزای عمومی 1031الف: مجازات ها ی اصلی در قانون مجازات عمومی سال 

252)  

شدت و در انواع جرایم ومجازات( جرم را از حیث ) فصل دوم خود 4در ماده  2202دی ماه  32قانون مجازات عمومی مصوب 

 خفت جرایم مبنای این طبقه بندی بود.

 جنایت-2

 جنحه مهم -3

 جنحه کوچک)تقصیر( -2

 خالف -2

تبعید  "حبس مجرد "حبس موقت بااعمال شاقه "اعمال شاقه با موبدحبس "ایت به ترتیب عبارت بود از:اعدام مجازات جن

 .حرومیت از حقوق اجتماعیوم
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 یمحرومیت از بعض "یا نقاط معین دیبی بیش ازحد یک ماه  اقامت اجباری در نقطه مجازات جنحه مهم عبارت بود از:حبس تا

 .حقوق اجتماعی و غرامت درصورتی که مجازات اصلی بود

 ریال. 800ریال تا  320 از یازده روز تا یک ماه وغرامت از دیبیحبس تامجازات جنحه کوچک عبارت بوداز:

 .ریال پیش بینی شده بود 300دو روز تا ده روز وغرامت تا تکدیری ازوباالخره درباره مجازات خالف حبس 

مجازات به سه نوع وضعف فصل دوم خود جرم را از حیث شدت   4درماده  2283خرداد سال  4قانون مجازات عمومی مصوب 

 تقسیم کرده بود:

 جنایت-2

 هجنح -3

 خالف-2

مجازات های هریک را مهم وکوچک تقسیم شده بود به یک نوع تقلیل داد وبه دونوع  2202را که در قانون  هاین قانون  جنح

 خود مشخص کرد. 5در ماده 

سال وحبس جنایی درجه  28تا2حبس جنایی درجه یک از -حبس دایم -اصلی جنایت عبارت بودند از: اعداممجازات های 

 سال. 20تا 3درجه دوم از

 ریال به باال. 8002جزای نقدی از جنحه عبارت بودند از: حبس جنحه ای ازشصت ویک روز تاسه سال اصل مجازات های 

 ریال تعیین شده بود.8000تا  300ازمجازات خالف جزای نقدی 

راجانشین غرامت ومجازات نقدی   در اصالحات خود حبس های با اعمال شاقه را حذف و جزای نقدی 2283قانون سال 

ثابت   ونسبی تقسیم می شد.مبلغ یا حداکثر وحداقل جزای نقدیجزای نقدی طبق این اصالحات به ثابت نقدی کرد.جریمه و

 می گردید.وجزای نقدی نسبی براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب  را قانون تعیین می کرد

 دو قانون پیش بینی شده بود.درهر  کیفیات مخففه ویا علل تشدید کنندهاعمال 

 .1032: مجازات های تکمیلی درقانون سال ب 

     :کمیلی رابه قرارزیر شرح داده بودو ت جازات های اقدامات تامینی تبعی( م83اصالحی سال ) قانون مجازات اسالمی 28ماده 

 محرومیت از تمام یا بعض حقوق اجتماعی-2

 اقامت اجباری درمحل معین -3

 ممنوعیت ازاقامت درمحل معین -2
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 یا حرفه یا کارمعین ویا الزام به انجام امرمعینت ازاشتغال به شغل یا کسب یمحروم -2

 بستن موسسه -8

 .والیت یا حضانت یا وصایت یا نظارتمحرومیت ازحق  -3

نامیده می شد. به عنوان مثال اگر کسی  یمی شد تکمیلقید   درصورتی که درحکم ها واقدامات  تامینی وتربیتی این مجازات 

حقوق اجتماعی محروم می می گردید تبعا ازکلیه به حبس جنایی محکوم  ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعیبه علت 

 .در حکم دادگاه  قید شود شد بی آنکه این محرومیت

 یمکلف به اعمال آنها می کرد. معموال به تکمیلا را ازنظراینکه در اختیار دادگاه بود ویا قانون دادگاه ر یمجازات های تکمیل

می کردند که البته این تقسیم بندی مبنای مشخص قانونی نداشت وفقط از باب تفکیک انجام شده اختیاری واجباری تقسیم 

 به آنها توجه می شد.در قانون 

  1031ن راجع به مجازات اسالمی سال پ: مجازات های اصلی درقانو

کرده  اولین قانونی که کامال کامال به کیفرهای شرعی توجه به عنوان  2232قانون راجع به مجازات های اسالمی مصوب سال 

مقررات و مصادر طبقه بندی کرد.گفتنی است که این طبقه بندی صرفا براساس خود مجازات هارا  4بود در فصل دوم درماده 

 .به طور کامل رها شد 2283و 2202ت ومفاهیم قوانین سال واصطالحااستنباط  حقوق اسالمی صورت بود 

 بر چهار قسم تقسیم شد: نوع جرایم حسب مجازات ها 4ماده  "طبق این ماده 

  حدود-2

 قصاص -3

 دیات -2

 تعزیرات. -2

 قانون این مجازات ها را تعریف کرده بود.به بعد  5ماده 

 1031در قانون سال ج: مجازات های تتمیمی 

تامینی وتربیتی وتبعی وتکمیلی را آورده بود ودر در فصل سوم خود عنوان مجازات ها واقدامات قانون راجع به مجازات اسالمی 

قانون درحالی که اوال خود این عنوان در را در نظر داشت  2283قانون مجازات عمومی اصالحی سال  28ذ این عنوان ماده اخ

که اقدامات  تامینی وتربیتی  رسید میته نشده بود زیرا باتوجه به این عنوان به نظربه کار گرفدر موضع صحیح  2283سال 

بامجازات های تکمیلی وتبعی چنین نیست ودر قانون سابق نیز تبعی و تکمیلی نیز مانند مجازات ها وجود داشت حال آنکه 

 مواجه بودیم.
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وتکمیلی در مجازات های تبعی  پیش بینی با توجه  به عدمبه مجازات های اسالمی  دیگراینکه این عنوان برای قانون راجع 

اشاره کرد. طبق این ماده :هرکس به علت ارتکاب  تمیمیتبه مجازات های  همین قانون22این قانون صحیح نبود بلکه ماده 

مدتی از حقوق  م حکم تعزیرییتمرا به عنوان تجرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود دادگاه می تواند محکوم علیه 

تبصره ذیل همین ماده ازاقامت در نقطه یا نقاط  معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.اجتماعی محروم ونیز 

 معین وبه تناسب جرم باشد.محرومیت از حقوق اجتماعی واقامت در محل معین باید درمدت اعالم داشت که: 

  1033در قانون مجازات اسالمی سال مجازات های تتمیمی د:  

علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده قانون فوق الذکر بیان داشت : دادگاه می تواند کسی را که به  23ماده 

مدتی ازحقوق اجتماعی محروم  ونیز ازاقامت در نقطه یانقاط تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده محکوم کرده است به عنوان 

 یابه اقامت درمحل معین مجبورنماید. معین ممنوع

درحکم دادگاه  توسط  دادگاه تعیین می شود این مجازات ها حتما باید تبصره: نقاط اجباری محکومین باتوجه به نوع جرایم 

مواد به اختیار در همه استفاده کرده بود.اما مجازات های تکمیلی  عبارت)می تواند(قید شوند.هرچند قانونگذار دراین ماده 

 (.22دکترایرج گلدوزیان ص -جازات اسالمیممکن بود اجباری یا اختیاری باشند)محشای قانون مدادگاه نبود و

کیفرتکمیلی معین نموده که به عنوان  جزای نقدی را نیز "اصلی حبس یا شالقگاهی قانون گذار عالوه بر تعیین مجازات 

در نقطه یا نقاط معین ماهیتا اقدام اهی مخیر بود. اقامت اجباری ومنع از اقامت مکلف و گدادگاه در صدد حکم به آن گاهی 

 تامینی است.

ودر سایر مجازات ها مثل حدود و  بازدارنده بودندمجازات های تتمیمی مخصوص تعزیرات و مجازات های  2240درقانون سال

وبعدازتعیین مجازات نمی توان اقدام به صدور  .تعیین مجازات تکمیلی باید ضمن حکم محکومیت باشدقصاص راه نداشته 

حقوقی قوه قضاییه :تعیین مجازات اداره  20/22/2252مورخ  4/ 5238طبق نظریه شماره تتمیمی نمود.حکم به مجازات 

حقوقی قوه  24/23/2242مورخ  5252/4شماره تعیین حداکثر مجازات قانونی نیست وهمچنین طبق نظریه تتمیمی منوط به 

 به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده برخالف قانون است.کیفرحبس  برای محکوم علیه  تعیین  قضاییه

مجازات های تتمیمی از همان اصطالحات شده درتعریف  2232قانون سال  22که جانشین ماده  2240قانون سال 23ماده 

های تتمیمی اشاره کرده به خصوصیات جرم و ضمانت اجرای تخلف در مجازات 30قانون اخیر استفاده کرده بود. اما در ماده 

یا باری در نقطه معین جیا همه حقوق اجتماعی واقامت ابیان داشت: محرومیت از بعض  2240قانون سال  30ماده  است.

یا ممنوعیت از اقامت در   به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه ای ممنوعیت از اقامت در محل معین باشد درصورتی که محکوم

مجری نقطه ممنوعه بازگردد. دادگاه می تواند با پیشنهاد دادسرای حکم  محل راترک  کند ویا به نقطه  معین در اثنای اجرای 

 حکم مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی ویا زندان نماید.

حکم به اقامت اجباری نمی توانند :دادگاه ها  قضاییهاداره حقوقی قوه  30/5/2250مورخ  3225/4برابر با نظریه شماره 

 قانونی صادر نمایند . در مکان های خارج از محل های تعرفه نشدهمحکومان 
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محرومیت از حقوق اجتماعی چه به عنوان مجازات اصلی مورد استفاده واقع شود چه به هامی :رو با توجه به نظر دکتر محسن 

حقوق محرومیت از  –محسن رهامی ک اقدام تامینی خنثی ساز است .)یماهیتا در هر صورت عنوان مجازات تبعی  یا تکمیلی 

 (.مجله آموزشی عالی قم 22شماره–اجتماعی 

  1032و: مجازات تکمیلی از قانون مجازات اسالمی سال 

به شرح ذیل آورده است  32اول ماده  مجازات های تکمیلی را در فصل دوم از بخش 2233مصوب سال قانون مجازات اسالمی 

محکوم کرده است با رعایت شرایط دادگاه می تواند فردی راکه به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک >

  :<یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید یک وی بهمقرر در این قانون متناسب باجرم ارتکابی وخصوصیات 

 اقامت اجباری د رمحل معین الف: 

 منع از اقامت درمحل یا محل های معینب: 

 منع از اشتغال به شغل حرفه یاکار معین پ:

 انفصال ازخدمات دولتی وعمومی ت:

 تصدی وسایل موتوریمنع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ویا  ث:

 منع ازداشتن دسته چک ویا اصرار اسناد تجارتی ج:

 منع ازحمل صالح چ:

 ح: منع از اخراج اتباع ایران از کشور

 اخراج بیگانگان ازکشورخ:

 الزام به خدمات عمومی د:

 اجتماعی -گروهها ودسته جات سیاسی–منع از عضویت در احزاب  ذ:

 توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یاموسسه دخیل درارتکاب جرم ر:

 کارمعینشغل یا –الزام به یادگیری حرفه  ز:

 الزام به تحصیل ژ:

 انتشار حکم محکومیت. س:

 دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.مدت مجازات تکمیلی بیش از : 1بصره ت
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 .چنانچه مجازات تکمیلی ومجازات اصلی ازیک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد :2تبصره

ازتحوالت قانون محسوب می قانون جدید نسبت به قوانین سابق ازشفافیت بیشتری برخورداراست واین امر  32ماده 

ود در موج ابهام ده کرده وازدید برای نخستین بار به صراحت ازعنوان ))مجازاتهای تکمیلی((استفادرقانون ج شود.قانونگذار

 تامینیرها شده است به بیان دیگر اینکه آیا این مجازاتها ماهیتا اقدامات این قبیل مجازاتها ماهیت قوانین قبلی نسبت به 

میرسد با توجه به مصادیقی که بعنوان نظره هستند یا مجازات محسوب میشوند در قانون جدید پیش بینی نشده است گرچه ب

ماهیت مجازاتهای تکمیلی را به اقدامات تامینی نزدیک تر سازد زیرا بیشتر مصادیق مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده اند 

وهدفی جزاصالح مجرم  شده بودندذکرتامینی بعنوان اقدام  2223مجازاتهای تکمیلی در قانون اقدامات تامینی مصوب 

توجه به شخصیت مجرم واهداف اصالح وبندهای آن که  32درقانون جدید عالوه بر متن ماده وجلوگیری از تکرارجرم نداشتند.

به موجب این ماده در صورتیکه اطمینان  قانون نیز اشاره کرد 32پروری مجرم در نظر گرفته شده است.می توان به ماده و باز

البته در صورتی که نیمی  حکم یپیشنهاد قاضی مجر جرم و اصالح مجرم توسط دادگاه احراز گردد می تواند بابه عدم  تکرار

)مقاله: واکاوی مجازات اقدام کند یازمحکومیت را گذرانده  باشد نسبتبه لغو یا کاهش مدت زمان مجازات های تکمیل

 . دکترای حقوق کیفری( دانشجوی -علیرضا نوریان -2202مصوبهایتکمیل در قانون مجازات های اسالمی 

مجازات  متفرعاتتتمیم مجازات ازچون  دارد ولیضوع این ماده اختیاری است واختصاص به جرایم عمدی مجازات مواعمال 

آمده است که هدف  32برهمین اساس  درتبصره اول ماده  نمی تواند از اصل مجازات بیش ترباشدتعزیری وبازدارنده می باشد 

. قانون مجازات اشکال نیستبدون  موضوع این ماده درموردمعاونسال باشدواعمال مجازات  دونباید بیشتر ازمجازات تکمیلی 

اما قانون جدید آن ها را به جرایم  رافقط درمورد جرایم تعزیری برقرار می دانست یتکمیلمجازات های  2240اسالمی سال 

تشخیص  وبرا ی وظاهرا مصادیق ذکر شده دراین ماده جنبه حصری دارد داده استتسری و دیات  قضایی-حد مستوجب

مصادیق رابیان  همین قانون نیز در این خصوص 33قوانین خاصی مراجعه وماده  باید بهمصادیق محرومیت های اجتماعی 

مقرر در دیوان عالی کشور در صورتی که تعیین مجازات تعزیری  8/22/43-830کرده است مطابق رای وحدت رویه شماره 

هم مجازات بازدارنده را   ات اسالمیقانون مجاز 32شد داد گاه می تواند بر طبق ماده کافی نبا قانون برای تنبیه وتنبه مرتکب 

مانع از اعمال به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید وتعیین حداکثر مجازات تعزیری یا بازدارنده مذکور را در قانون 

دکتر  -2233اسالمی مصوب مجازات قانون مجازات اسالمی وتعیین کیفر تتمیمی نخواهد بود.) شرح مختصر قانون  32ماده 

 (2233-ققنوس –نشر تهران -32ص -تعباس زراع

حصا شده دراین ماده حکم بصورت حصری است بنابراین قاضی نمی تواند به خارج ازموارد ا 32موارد مذکور در ماده  نکته:

 واجباری در خصوص صدور حکم بهتکلیف می توانداستفاده نموده است بنابراین دادگاه )مقنن ازکلمه ماده  نصبنا به  دهد.

در این ماده ازنوع مجازات اختیاری است وبنا به اصل فرد ی کردن مجازات  از این رو مجازات مقررندارد  مجازات های تکمیلی

از مجازاتها ی تکمیلی زیر محکوم د راعمال آ ن است ازسویی صدر ماده مقرر می دارد به یک یا چند مجازات  ها قاضی مخیر

تصریحی ندارد با این حال با توجه به است درخصوص حداکثر  ا یک مجازات در نظر گرفتهبا وجود اینکه مقنن حداقل ر نماید

ومجازات  کرد نبایستی متهم را محکوم  به تمام موارد احصا شده در این قانون کیفری به نظر می رسد تفسیر مضیق قوانین

علیه وی اعمال گردد بدین معنا اگرکسی در متهم  نوع جرم ارتکابی از سویتکمیلی مذکور این ماده می بایستی براساس 

  رانندگی بی احتیا طی کرده عالوه بر مجازات اصلی به منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ویا تصدی وسایل موتوری
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 3و مطابق تبصره مجازات تکمیل تناسبی با جرم ندارد چرا که دراین حالتنه اینکه اورا ملزم به تحصیل نموده  م کردمحکو

فقط مجازات اصل مورد حکم قرار می گیرد بنابراین در این  نوع باشد ازیک ماده فوق چناچه مجازات تکمیلی ومجازات اصلی

حکم به مجازات اصل بدهد)  کند وهم حکم به مجازات تکمیل وهمقاعده جمع مجازات ها را اعمال دادگاه نمی تواند  موارد

پدید آورنده تدوین گروه علمی موسسه آموزش عالی  2233چتردانش  ناشر:تهران-20و22یار قانون مجازات اسالمی صقانون 

 .آزار چتر دانش (

نامیده می شود.مجازات تکمیلی باید  ومجازات های اضافی نیز مجازات تکمیل است 32مجازات های تکمیلی مذکور درماده 

 دادگاه  ندارد مجازات تکمیلی به مجازات درحکمکه نیازی به تصریح  تبعی درحکم دادگاه بیان شود برخالف مجازات ها ی

 است وهمانطور که پیشتر گفته شد دادگاهتخییری 32ومجازات مذکور در ماده  جوازی تقسیم کرده اند ومجازات وجوبی

در مواردی اعمال می شود که جامعه اعتماد خود ی  بویژه محرومیت تکمیل تکلیفی ندارد حکم به آنها بدهد ومجازات ها ی

سبت به محکوم علیه را از دست داده باشد پس این مجازات ها باید درهمین راستا تعیین واعمال گردد و این مجازات ها ن

اعمال می شود که مجازات اصل کافی نباشد پس اگر مجازات تکمیلی از جنس مجازات اصلی باشد اعمال آن بی فایده  زمانی

یی که دادگاه در در جایف یا تعلیق اجرای حکم بویژه فتخهمچنین دارد به همین مطلب اشاره  32 است وتبصره دوم ماده

حمایت جرم واز وقوع دارد تاثیری بر مجازات تکمیلی ندارد زیرا همین اقدامات به منظور پیشگیری   صدور این احکام اختیار 

  از جامعه اتخاذ میگردد.

وازاین رو نه تنها  وارد می کنند م در جامعه لطمههجایگاه متکه به اعتبارو غالبا مجازاتهایی هستند  یمجازات های تکمیل

مقدس اسالم برای شارع . از مجازات اصلی باشندموضوع مجازات شاید مهم تر کمتراز مجازات اصلی ندارند بلکه ازنظراهمیتی 

در حقوق قبیل مجازات ها  دادگاهها  در استفاده ازآن ها باید احتیاط کننداینپس اشخاص اهمیت زیادی قایل است  حرمت

ها ممکن است به عنوان مجازات اصلی نیز درقانون تعیین  است این مجازاتبرده شده  نام <ازدست اهلیت مدنی>خارجی 

وصف سزا  جنبه تحقیر آمیزی دارند واز این روتکمیلی که اعتبار اشخاص را هدف قرارمی دهند  وغالب مجازات هایشده باشد

 -محرومیت ازمشاغل اداری وخدمات عمومی عبارتند از: و مهمترین این مجازات ها اصالحی می باشد دهی آنان غالب بر وصف

از برخی  محرومیت -کانون وکالمحرومیت ازعضویت دربرخی مجامع ونهادهای خصوصی مانند  -محرومیت ازمشاغل خاص

واجتماعی) شرح مختصر  امتیازات آموزش سیاسی یا انتخاب شدن و محرومیت ازگرفتنمحرومیت ازانتخاب کردن  -امتیازات

 انتشارات ققنوس(. -33ص -دکترعباس زراعت -33قانون مجازات اسالمی مصوب سال 

مفاد حکم را رعایت ننمایند دادگاه  اجرای مجازات تکمیلی طی مدت چناچه محکوم قانون مجازات اسالمی  32طبق ماده 

را تا یک سوم افزایش می بار اول مدت مجازات تکمیل مندرج در حکم  حکم برایبه پیشنهاد قاضی اجرای صادر کننده حکم 

همچنین بعد  .می کند درجه هفت یا هشت تبدیلتکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی صورت  دهد و در

طمینان به عدم تکرار جرم با پیشنهادقاضی اجرای حکم در صورت اازگذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی  دادگاه می تواند 

 .دزمان مجازات تکمیلی وی اقدام کن یا کاهش مدت و اصالح مجرم نسبت به لغو

شاید اعمال این نوع مجازات  می باشد به فلسفه اعمال مجازات های تکمیلی که جلوگیری از تکرار جرم واصالح مجرم با توجه

نسبت به مجرمیتی که مرتکب این نوع جرایم می شوندبه نظر می رسد: زیرا  مستلزم حد وقصاص ضروریها نسبت به جرایم 

واگر به مجازات های تکمیلی  بیشتر تحت مراقبت باشند یبا اعمال مجازات های تکمیل جرایم تعزیری خطرناک ترند مرتکبین
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محکومین به قصاص و حدود مستلزم مجازات اصل بدانیم بازهم با دید مجازات بنگریم واعمال آن ها را وسیله ای برای تشدید 

برخالف اصول حاکم  البته این نگرش به مجازات های تکمیلی بیشتری نسبت به سایرمحرومین می باشد محرومیت وتنبیه

در  بنابراین به نظرمی رسد  مجازات محکوم نمی کنند به دو  بزه وهیچ مجرمی را به دلیل ارتکاب یک برمجازات هاست 

نکته ای البته  های تکمیلی فقط به جرایم مستلزم تعزیر به صورت کلی توجیه منطقی نداشت قوانین سابق اختصاصی مجازات

وعدم امکان تغییر آن ها توسط دادگاه می باشد  در خصوص معین بودن مجازات های حدی می رسدکه ذکرآن ضروری به نظر

 .ع مقدس تعیین شده استازطرف شار زیرا میزان ونوع مجازات های حدی

ماهیتی جدا از مجازات اصل است در  ودارای مجازات های تکمیلی درصورت نیاز به تشخیص دادگاه برمجرم اعمال می شود

 اقدامات تامینی دارند تامجازات.عالوه بر موارد ذکرشده عبور این ماده از تایید واقع مجازات های تکمیلی بیشتر رنگ وبوی

مغایرتی با شرع ندارد  مجرمین حدی  ل این مجازات ها براینگهبان نیز می تواند تاییدی بر این نظرباشد واعماشورای  فقهای

که در موارد مربوط به مجازات تکمیلی در  <عمدی>از آن یاد کرد وفقط  ولی می توان به عنوان تحولی مثبت در قانون جدید

قانون مصوب سال  قانون جدید حذف شده است ومجازات های تعزیری در می کرد دررا مقید جرایم تعزیری  قوانین سابق به

تسری مجازات های تکمیلی به جرایم تعزیری غیر در  سعی به نظر می رسد قانونگذاربه صورت مطلق آورده شده است  33

های  وان یکی از مجازاتبا وسایل نقلیه موتوری به عنقانون مجازات منع از رانندگی  32 ماده 8دربند  عمدی نیز داشته است.

این محرومیت ها د رماده  اعمال می شود  تکمیلی آورده شده است  که برای محکومین غیر عمدی ناشی از جرایم رانندگی

برای جرایم غیر عمدی ناشی از رانندگی تعیین شده است نیز 2248سال مصوب  قانون مجازات اسالمی باب تعزیرات  425

 -)گلدوزیانمی دانند  این اقدامات رامجازات تکمیلیبرخی به همین دلیل آن به اختیار دادگاه  گذارده شده است  واعمال

 حقوق جزای عمومی(-232ص  -2253سال  -ایرج

مجازات های تکمیلی رانسبت به آن ها  در قانون جدید مجازات اسالمی اعمالمحکومیت هایی که به قانونگذار تنها وهمچنین

ناشی می که  ازکم اهمیت بودن این قبیل جرایم  هفت وهشت استدرجه  ندانسته  محکومیت به مجازات های تعزیریالزم 

دانشجوی دکتری  -دکتر علیرضا نوریان -85 -صبا-33مجازات های تکمیلی در قانون مجازات اسالمی سال  شود )واکاوی

 . (223و 225ص  کانون شماره  ماهنامه -حقوق کیفری

جهت اعمال  صالحدادگاه  نوشته شده است22قانون مجازات اسالمی که متن آن در صفحه  32اجرای مجازات ماده درخصوص 

ونیاز  نقدی یا زندان  مجازات جدیدی نبوده از طرفی تبدیل حکم به جزای است صادرکننده حکم قطعی ادادگاه  32مفاد ماده 

وحکم تبدیل قابلیت تجدید است و او صرفا دایر به تبدیل مجازات مجدد نمی باشد  وچون جرم جدیدی واقع نشده اتهام به  

 .( 22جلد اول  ص  –مجازات اسالمی قانون مسایل  –های قضایی ست)مجموعه نش <.نظر نخواهد داشت

 : هداف اعمال مجازات های تکمیلیا -

اصالح و هدف اصلی  قانونگذارباتوجه به قانون مجازات اسالمی به نظرمی رسد  درخصوص اهداف اعمال مجازات های تکمیلی 

وقیدهایی که مصادیق این هدف با دقت درمتن ماده توجه  توسط آنان است وجلوگیری ازتکرار جرم بازپروری  مجرمین 

مجازات مجرم معیارتعیین  درمتن ماده توجه به جرم ارتکابی وخصوصیات تکمیل را می سازد مشخص می شود مجازات های

دهد چه مجازاتی برای کدام مجرم مناسب است تشخیص  ته  شده است در واقع این دادگاه است که بایدنستکمیلی دا یها
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تشخیص  زات تکمیلی رامجرم نیاز به اعمال مجااست دادگاه درمورد  ممکن زیرا  تامین می کند واهداف مجازات تکمیلی را

چرا که برخی مصادیق  ازتکرار جرم توسط مجرم است الزمه هدف اصالح  بازپروری وجلوگیری ندهد. در واقع اختیار اعمال 

مجرم مفید  وبرخی مصادیق هم درجهت اصالح باره فعل مجرمانه را از مجرم می گیردردارتکاب  امکاناتی تکمیلی مجازات ها

 برای نوع اول می توان به اقامت اجباری در محل معین اشاره کرد می باشند

می تامینی وبه منظور  پیشگیری از بزهکاری مکرراست مگر اینکه به عنوان مجازات اصلی  اقداین مجازات از حیث ماهیت ا

  (.338ص  -2244سال  -از دیگران استفانی و.)مورد توجه واقع شود

 

 : ینتیجه گیر -

وسعی در بوجود آمده است  مجرم تکمیلی از جمله نهادهای حقوقی است که در راستای توجه به شخصیتمجازات ها ی 

 تا آنجا که این مجازات ها براساس همین دو مبنا بر مجرم تحمیل میاعمال آن باتوجه به شخصیت مجرم وجرم ارتکابیدارد 

به شخصیت مجرم و  مجازات ها با توجهفردی کردن  د:رکه می توان از توجه به مجرم وجرم ارتکابی دنبال ک و هدفی شوند

ی مشخص شده نتکمیلی باید توسط  قانونگذار به روش سازو کار اعمال مجازات هایجرم ارتکابی می باشد و همچنین 

عدم  چراکه عدم آشنایی قضات با اهداف اعمال مجازات های تکمیلی ومجازات ها مهیا شود.  جهت اجرایوامکانات الزم 

معموال دیدگاههایی مجازات محور قضات  به عنوان یکی ازعلل قابل طرح است چراکهنیاز به اعمال این مجازات ها احساس 

 تکمیلی با اهداف جدا از مجازات های اصلی باید از قضات آگاه به علممجازات هایی  دارند وبه عنوان گام دوم در جهت اعمال

 .شناسی بهره گرفته شودکیفر

شخصیت  ست که با اعمال توجه  بها محور دیرین حقوق جزای ایرانمجازات های تکمیلی ازجمله نهادهای حقوقی عدالت 

در قوانین یسته وشایسته باشد باکه بازپروری مرتکبین دارد واین نهاد پویا چندان  اصالح و -مرتکب جرم سعی در پیشگیری

 می رود ازاین پس مطمع نظر قرارگیرد. ست.امیدایران اال قانون جدید مورد توجه نبوده ا جزای
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