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 1398بهار و تابستان ، شانزدهم، شماره دوره هشتم

 مقدمه

 یمعرف ياس�م است که به معنا يفریشده در نظام ک رفتهیپذ يها مجازاتاز جمله  ریتشه مجازات
 قیمجازات در گذشته از طر نیمال اعا. مجرم به افراد جامعه و اع�ن جرم او به همگان است

وغیره  یبر گردن متهم و گرداندن او در اماکن عموماي  زنگوله ختنیآو، یهعل محکومزدن جرم  جار
هاي  در رسانهها  آن ریمجرمان و پخش تصاو یانتشار اسامبا  زین یدر عصر کنون و افتی می تحقق
 یبررس. شود می اجراهمچنان  زین یسنتهاي  وهیاز ش یبرخ نکهیضمن اشده است؛  پذیر امکان یگروه

و  ینیدهاي  و آموزه رانیا موضوعه قوقمجازات در ح نیدهد ا می نشانشواهد و مدارك موجود 
در اشکالِ در گذشته )، ولی 11: 1387، جوان( کشورها مطرح بوده است یدر حقوق برخ نیهمچن
 زین فریک نیعمال اا يدر مورد مبنا. است شده می حاکم اجرا ۀحفظ اقتدار قو يو موهن و برا یلیترذ
خاص به منظور تحقق هدف  میجرابرخی در  فریک نیاست که ا نیا انگریو اقوال فقها ب ها تیروا

  ).83: 1381(لعل علیزاده،  رود می ط مجرم به کاراز تکرار جرم توس يریو جلوگ یعموم یبازدارندگ
 مرتکبمجرمان  در مورد ،سنت اهلو  اي امامیهاعم از فقه از فقیهان اس�می بسیاريدر ک�م 

مشروعیت استفاده از چنین  رب، محاربه و موارد نفی بلد، قذف، قیادت، تدلیس)، برداري ک�ه( احتیال
شده  رسد با توجه به علت بیان به نظر می همه این با ).52: 1390(نهازي،  تصریح شده است کیفري

اي  قلمرو اجرایی چنین واکنش کیفري، ز به حکم قطعی عقلبراي شاهدان زور در ذیل روایات و نی
 باید دربارۀ تمامی، منحصر در موارد مصرّح در متون روایی و نصوص فقهی نبوده بلکه این کیفر

مرتکب ، هاي گوناگون راهبه ، آگاهی آناننانی که با تکیه بر اعتماد عمومی و سوءاستفاده از امجرم
و امنیت اجتماعی و اقتصادي ایشان را  کنند میتعرض  ناموس مردمکاري شده و به اموال و  فریب

  .)1393، مرتاضی: كبه کار گرفته شود (ن.، سازند متزلزل می
 اصلی پاسخ دهد که رویکرد حقوق کیفري ایران و پرسشبه این کوشد  میپژوهش حاضر 

 ت به کیفر تشهیر چگونهنسبگذار  عنوان آخرین ارادۀ قانون به 1392قانون مجازات اس�می ویژه  به
و در  شود مینوین فلسفه کیفري بررسی هاي  کیفر تشهیر از منظر اندیشهابتدا ؟ در این راستا است
گیرد.  میدر حقوق کیفري ایران مورد بحث قرار  آن کارگیري بهین مصادیق و شرایط تر مهمادامه 

  .خواهد بود 1392ی مصوب تمرکز بر مصادیق و موارد موجود در قانون مجازات اس�مهمچنین 
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  فلسفه کیفريهاي  تشهیر در پرتو آموزه. مجازات 1
اعمال تدابیر  . ازآنجاکهاست از دیرباز در حقوق جزا مطرح بوده اجراهاي کیفري اهداف ضمانت

همواره  مجریان حقوق کیفري، رود می شمار ین عوامل تحدید آزادي اشخاص بهتر بزرگکیفري از 
 )؛ بنابراین145: 1387، کدخدایی( اند بحث بوده اقدامات مورد هایی براي توجیه حل راهبه دنبال یافتن 

ها،  آن چنین تدابیري تعیین شود تا بتوان در پرتو ابتدا اهداف که در هر نظام کیفرياست بایسته 
توان  می اهداف تدابیر کیفري در طول تاریخ ۀبا مطالع. نظمی ایمن ساخت بی جامعه را از هرگونه

 نگر و زمانی نیز به صورت آینده 1)غیرپیامدگرا( نگر صورت گذشته به گاهها،  آن ریافت نگرش بهد
 ۀدو گون درهاي کیفري را اجرا ضمانت ۀتوان فلسف می در پرتو این رویکردها. بوده است 2)پیامدگرا(

 تنها، نگري گذشتهبا گرا  کارکرد تکلیفبندي کرد.  دسته) پیشگیرانه( گرا و فایده) سزاده( گرا تکلیف
درصدد سو  ازیک نگري با آیندهگرا  سیاست فایده که ، درحالیکند می سرزنش بزهکار را دنبال

به دنبال پیشگیري از بزهکاري دیگر  ازسويو  ،مجرمان احتمالی پیشگیري از بزهکاري نخستین
  ).146: 1395، نیازپور( است مجرمان واقعی ۀدوبار

دار کیفرهاي ترذیلی در گذشته  شرمسارکننده است که میراث فريکیهاي  واکنش از جمله تشهیر
قابلیت  هاي کیفرياجرا ضمانتفلسفه ، کلی یدر نگاه ).319: 1387، دورانت( شود می قلمداد
 رویکرد فلسفی). 139: 1392، رستمی و زارع( نگر را دارد نگر و آینده گذشته ۀبه فلسفشدن  تقسیم
، مقابل و در هاستاجرا ضمانتبیشتر براي مندي  به دنبال فایده اندیشی نگر با نوعی ژرف آینده

همواره ، سودمندگرایانهصرف به گذشته و فارغ از هرگونه تفکر  نگر با نگرش گذشته رویکرد فلسفی
با سابق دارد و  ۀرسواکنند ریشه در کیفرهاي، کیفر تشهیر . ازآنجاکهکند می سرزنش بزهکار را دنبال

مدرن شده  شرمسارکنندگی ۀدر شیو، صرفاً ها مانند انتشار حکم محکومیت وشبرخی ر کارگیري به
 ۀفلسف تأمینا تطابق بیشتري دارد و همواره در گر سرکوباهدافی  عنوان بهنگر  با اهداف گذشته، است
کم  دستدر حذف یا  گذار قانونتواند مشوق  می این امر. خواهد بود نگر کیفرها ناکام آینده

  .باشد معینجرایم مشخص و  در نآکردن  محدود
 رسواکنندگی مدرن ۀهرچند در شیو، انتشار حکم محکومیتبرخی مصادیق کیفر تشهیر مانند 

تطابق یا عدم تطابق . ریشه در کیفرهاي ترذیلی گذشته دارد، ذات و ماهیت از نظرولی ، است
                                                      

1. Non- Consequentialist 
2. Consequentialist 



 حقوق بشر اسإلمیمطالعات ه علمی فصلنامدو ۱۴۴

 

 1398بهار و تابستان ، شانزدهم، شماره دوره هشتم

ان گذار قانوناروي را فرهاي نوینی  تواند افق می کیفرها موضوعی است که ۀبا فلسف اجرا ضمانت
 از رهگذر فلسفه کیفري. قرار دهد، کشند می حفظ حیثیت و شرف انسانی را به دوش کیفري که

هرچند برخی . گیرد قرار می توجهمورد همزمان جویی و هدف سزادهی  هدف انتقام، نگر گذشته
شري رخت بربسته از جامعه ب جویی پذیراي این نگرش هستند که امروزه هدف انتقام اندیشمندان
هدف قائل این توان به جایگاه  می حقوقی هنوزشناسی  از مکتب انسانپیروي در مقابل به است، ولی 

شدید رسواکنندگی ویژگی  دارابودنِ به جهت مجازات تشهیر ترتیب بدین ).35: 1395، رو�ن( بود
 ویژه به ـدر جرایم مهم د توانن میهمواره افراد جامعه  به این دلیل که؛ هدف استاین  ۀدربردارند

این حس ، و با تفویض اختیار اجراي کیفر شرمسارکننده ـعمومی  جرایم علیه اموال و مالکیت
 ویژگیبحث با دارابودن  ي مورداجرا ضمانتنیز نظر هدف سزادهی  از نقطه .سازندمتقاعد  غریزي را

دیگر ، با بار سلب حیثیت و آبرو منتها به جهت اینکه؛ دهی استسزا عدبارز شرمسارکنندگی داراي ب
و معمو�ً  ییهااجرا ضمانتچنین ، ماند نمی اجتماعی دیگري براي بزهکار باقی ۀشد محاط اعتماد
  .غایت سزادهی است تأمینقادر به ، نخست ۀدر مرتبصرفاً 

در ارتباط با هدف . است نگر از منظر فلسفه کیفري آینده تشهیري اجرا ضمانتتحلیل بحث دیگر 
ناکام است و این نتیجه  خاص در عرصه ارعاب اجرا ضمانتاز یک جهت این نوع ، ازدارندگیب

و اي  هویت محله کردنِ حیثیت و آبرو و زائلدادن  ریشه در این واقعیت دارد که افراد مجرم با ازدست
اتی در واقع مجرم دیگر عنصر حی. ترسیدجرم نخواهند  دگرباره از ارتکاب، سرمایه اجتماعی خویش

از رویکرد بازدارندگی عام نیز . ندارددادن  دست اجتماعی را براي از ۀشد از اعتماد محاط تر مهم
 اینولی ، شود می سرمایه اجتماعی امري بازدارنده محسوبدادن  دست براي از هرچند هراس افراد

عام کیفرها  یزیرا از یک جهت امروزه نفس کارکرد بازدارندگ ،نیست نیازمند اثباتادعا چندان هم 
هاي  در تیپصرفاً  ـ تشهیرویژه  به ـکیفرها ، و از جهت دیگر) 162: 1386، طلیعه( مورد تردید است

  .کنند می نقش ارعاب عام را بازي، خاصی از شخصیت افراد
 یناست که امروزه نیز در قالب کیفرشناسی نو 1حذف و طرد مجرمان، انۀ بعدينگر آینده هدف

 طور فیزیکی مجرم را از آنکه به رغم ، بهبحث ي مورداجرا . ضمانته استشدتوجه قرار  مورد
 انسان ین شریان حیاتی هرتر مهمکه با سلب دارند این پتانسیل را ولی ، کنند نمی اجتماع طرد ۀصحن

                                                      
1. Incapacitation 
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 ازآنجاکه ).379: 1387، معیدفرکنند (از جامعه حذف نیز معنوي از نظر وي را ) حیثیت اجتماعی(
واجد  بار براي یکصرفاً یی اجرا ضمانتچنین ، داردشدن  بار قابلیت سلب تنها یک افراد حیثیت

از آن ، آید به شمار می نگر نظر هدف بازپروري که از اهداف نوین آینده از نقطه. هدف مزبور است
سیاست ( نسبت به مجرمان جمله سیاست افتراقی جهت که این کارکرد نیازمند راهکارهایی از

هاي مناسب  ایجاد موقعیت و) افراد ۀمجرمان ۀکارنام استاي خصایص شخصی وافتراقی در ر
بنابراین ، فاقد راهکارهاي مزبور است بحث در حقوق ایران ي مورداجرا ضمانتپساکیفري است و 

  .ماند ناکام می در دستیابی به این هدف نیز تشهیر
حکم محکومیت کیفري در بسیاري هایی مانند انتشار  تشهیر در قالب روش کیفر ،در دنیاي امروز

در برخی جرایم خاص مانند  است و تا حدودي توانسته گیرد می مورد استفاده قرار 1از کشورها
کارایی و  ،معروف هستند 2»جرایم اقتصادي«به  اصط�ح بهگسترده یا جرایمی که  هاي يبردار ک�ه

کند، بخواهد از این نوع کیفر استفاده  ارگذ قانون که رو درصورتی ؛ ازایناثرات مثبت خود را نشان دهد
، خوردن تعداد بسیاري از افراد مجرم و جلوگیري از برچسب ۀبراي پرهیز از اثرات مخرب آن در آیند

استفاده از این نوع مجازات واقعاً که  کند موارد آن را محدود و مشخص به جرایم خاصیباید 
چه از نظر  رد مشخص نیز شرایط و ضوابطی راموادر همین  باید گذار قانونهمچنین . ضرورت دارد

در عرصه اجرا، آثار تا کند سایر ابعاد تعیین نظر حکم محکومیت و چه از  کننده منتشر ۀنوع رسان
  .برسدکمترین میزان فر براي فرد و جامعه به منفی این کی

  ایران کیفر تشهیر در قوانین جزاییهاي  جلوه. 2
استفاده از تشهیر یا عدم پذیرش آن  پذیرش وري ایران در زمینه ن کیفقسمت به بررسی قوانی در این
و چه در قانون مجازات پیشین قوانین کیفري ایران نیز چه در قوانین زمینۀ در . شود می پرداخته

  .شود می پرداختهها  آنمواردي از تشهیر وجود دارد که به  1392اس�می مصوب 
موارد کاربرد تشهیر در حقوق کیفري ایران بسیار اندك و  ی،فعل از قانون مجازات اس�می پیشتا 

 ،1392رسد در قانون مجازات اس�می  می محدود به موارد خاص و مشخصی بود اما به نظر
                                                      

نوشته و چسباندن حکم بر سر درب  یا نصب پارچهها  مصادیقی از تشهیر مانند انتشار حکم محکومیت در رسانه. 1
  کرد. لبنان و افغانستان مشاهده ، مصر، لیبی، توان در قوانین جزایی فرانسه می در محل زندگی فرد را دادگاه

2. Economic Offences 
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رکاربرد مورد پذیرش قرار داده ي بسیار پها مجازاتیکی از  عنوان بهمجازات تشهیر را  گذار قانون
که شده است به مجازاتی تبدیل ه است، در گذشته داشتکه از وضعیت خاص و محدودي که است 
به بررسی موارد تشهیر ابتدا در این قسمت . شده استپیش از تر  مصادیق آن بیشتر و گسترده ۀدایر

 1392و پراکنده پرداخته شده و در ادامه وضعیت تشهیر در قانون مجازات اس�می پیشین در قوانین 
  .یردگ می در دستور کار و بررسی قرار

  1339ی و تربیتی مصوب تأمینمجازات تشهیر در قانون اقدامات . 2- 1
کدام از قوانین  ي ما ندارد و در هیچگذار قانونجایگاهی در سوابق  ،مجازات تشهیر با این عنوان

اما برخی از مصادیق این کیفر مانند انتشار حکم  ،استفاده نشده است» تشهیر«کیفري ایران از واژه 
مورد تصریح قرار  یهعل محکومگروهی یا تراشیدن موي سر هاي  عی محکوم در رسانهمحکومیت قط
نامه د��ن  ینی کیفر تشهیر به آیبین پیشمقرره در رابطه با نخستین رسد  می به نظر. گرفته است

کلیه « نامه آییناین  10به موجب تبصره الحاقی به ماده شود.  می باز 1319ب معام�ت ملکی مصو
مراتب را به وسیله رخواست علیه د��ن معام�ت ملکی، به محض صدور کیف اند مکلفها دادسرا

دادنامه علیه د��ن صادر و کیفرخواست،  ۀهند و هرگاه در نتیجثبت محل به اداره کل ثبت اط�ع د
د در مور .موضوع را به وسیله ثبت محل به اط�ع اداره ثبت برساننددوباره ، به مرحله قطعیت برسد

مانند بزرگ هاي  محکومیت د�ل به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه که درصورتیاخیر 
ترین روزنامه  نزدیکمراتب را به وسیله  ،اداره کل ثبت، و خیانت در امانت و غیره باشد برداري ک�ه

  .»به اط�ع اهالی خواهد رساندمحل، 
و هنوز هم ارتباط داشته �ت ملکی جرایم ارتکابی د��ن معامبه گذشته از این حکم که 

اي  حکم ویژه تحاصر به 1392پیش از قانون مجازات اس�می ین قانونی که تا تر ست، مهما�جرا �زم
ی و تأمینقانون اقدامات  ،داشت می ابرازها  انتشار حکم محکومیت مرتکب جرم در رسانهرا دربارۀ 

هرگاه منافع عمومی یا «دارد:  بیان میقانون  17ه ماد، قانون براین ع�وه 1.است 1339تربیتی مصوب 
 با، صادرکننده حکم دستور انتشار حکم را پس از قطعیت دادگاه کند،منافع مدعی خصوصی ایجاب 

هرگاه منافع عمومی یا منافع متهمی که برائت حاصل کرده است کند،  میصادر  علیه محکوم ۀهزین

                                                      
  . به طور صریح مورد نسخ قرار گرفته است 1392ین قانون به موجب قانون مجازات اس�می است ا. گفتنی 1
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 ۀهزین نفع یا متقاضی به ئت را پس از قطعیت ذيدستور انتشار حکم برا دادگاه کند،ایجاب 
  .»کند میجرم صادر  ۀکنند اع�م

براساس که شد  میمترقی شناخته  یها قانون که مشخص است در این قانون که تا سال گونه همان
دادگاه  ۀانتشار حکم محکومیت در اختیار و به اجاز، هاي علمی تدوین شده بود تحو�ت و پیشرفت

از این حکم صریح قانونی استفاده  یها محاکم بسیار اندک البته در طول این سال. بودواگذار شده 
نظم عمومی یا ارعاب  ۀآن براي اعاد کارگیري گاهی بهقضات از این اختیار قانونی که معمو�ً کرده و 
  .بردند اي نمی بهرهرسید،  به نظر می عام �زم

براي انتشار حکم محکومیت شرطی  ،1339مصوب ی و تربیتی تأمینقانون اقدامات  17در ماده 
تر  پیشکه  گونه است. همان هم احراز منافع عمومی یا منافع مدعی خصوصی است و آنشده  مقرر

کشور از افراد یک شهر یا کل اي  در مواردي که جرم ارتکابی با منافع بخش عمده ،نیز بیان شد
انتشار حکم ، داراي منصب و منزلت مشخصی استاز مقامات دولتی یا ارتباط دارد یا اینکه مرتکب 

همچنین شرط . تواند منافع و مزایایی را براي جامعه به دنبال داشته باشد می محکومیت قطعی وي
ست که تمام ا منظور از حکم قطعی این. قطعیت آن است، دیگر براي دستور انتشار حکم محکومیت

واخواهی و  حل عادي اعتراض نیز عبارتند از:باشد. مرامراحل عادي اعتراض را پشت سر گذاشته 
صادره قطعی  ۀي و دادنامأرگذاشتنِ این مراحل،  سر ). با پشت278: 1398(شمس،  تجدیدنظرخواهی
 دادرسی ۀاعتراض مانند اعاد العادۀ هاي فوق راه . همچنیناجرا خواهد بود قابل محسوب شده و

 ۀدر نهایت اینکه حکم صادره به هزینکنند. ایجاد حکم صادره  و اجراي توانند خللی در قطعیت نمی
محکوم از چنانچه البته قانون فرضی را در نظر نگرفته بود که . منتشر خواهد شد علیه محکوم خود

خواهد بود؟ آیا انتشار حکم منتفی خواهد چه تکلیف ، انتشار حکم خودداري ورزد ۀپرداخت هزین
گروهی منتشر خواهد شد که فرض هاي  در رسانه ،ولتد ۀشد یا حکم محکومیت قطعی وي به هزین

  .استتر  نزدیکدوم به صواب 
تر تحت عنوان اتهامی مورد تعقیب قرار  گذار فرضی را نیز در نظر گرفته بود که متهمی که پیش قانون

اي  گرفته و تعقیب وي منجر به صدور حکم برائت شده است، براي رفع آثار ناشی از برچسب مجرمانه
اش انتشار یابد که این نیز  ه وي وارد شده است، بتواند از این حق برخوردار شود که حکم برائتکه ب
  رود. تواند یکی از کارکردهاي تشهیر را تداعی کند که البته در راستاي حمایت از متهم به کار می می
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یا منتشر خواهد شد؟ آاي  حکم محکومیت در چه رسانه، ماند می باقی پرسشدر نهایت یک 
کثیرا�نتشار نیز این امکان وجود هاي  یا در روزنامهکرد محلی منتشر هاي  در روزنامهآن را توان  می

توانند در این زمینه  می مانند تلویزیون و رادیو نیزتري  گروهی با مخاطبان گستردههاي  دارد؟ آیا رسانه
اینترنتی چگونه خواهد هاي  تاجتماعی یا سایهاي  مورد استفاده قرار گیرند؟ همچنین وضعیت شبکه

بود؟ هرکدام از این وسایل ارتباط جمعی مخاطبان خاص خود را داشته و انتشار حکم محکومیت در 
 علیه محکوم شک . بیو جامعه به همراه خواهد داشت علیه محکومآثار خاص خود را براي ها  آن

محلی منتشر شود  اي نند روزنامهما با مخاطبان محدودهایی  در رسانه اش تمایل دارد حکم محکومیت
  .کثیرا�نتشارهاي  با مخاطبان بسیار گسترده مانند تلویزیون یا روزنامهاي  تا در رسانه

به . وجود نداشتزمینه در این اي  هیچ مقرره 1339ی و تربیتی مصوب تأمیندر قانون اقدامات 
عطاي اختیارات گسترده به دادگاه در و همچنین ا 17ماده این قانون بودن  رسد با توجه به کلی می نظر

است. دادگاه  ۀبر عهد ،حکم محکومیت خواهد بود کنندۀ که منتشراي  انتخاب نوع رسانه، این زمینه
 ؛ هرچندکه در امور کیفري کاربرد دارداست پذیرش چنین نظري مخالف تفسیر به نفع متهم تردید  بی

دودیت را براي دادگاه د ندارد مگر اینکه این محاین نظر وجو کارگیري بهجز اي  در عمل نیز چاره
 محلی یا کثیرا�نتشارهاي  تواند دستور حکم محکومیت وي را در روزنامه تنها میم که قائل باشی

جمعی هاي  تواند از سایر ابزارها و رسانه نمی وکند صادر ) بسته به گستردگی ابعاد جرم ارتکابی(
  بهره بگیرد.و شنیداري دیداري هاي  فراگیرتري مانند رسانه

  1392مجازات تشهیر در قانون مجازات اسالمی . 2- 2
پیشرو به  یقانون اري جهاتیدر بسکیفري پیشین،  در مقایسه با قوانین 1392ت اس�می قانون مجازا
نوین هاي  اندیشه کارگیري بها در راستاي حمایت از مرتکب جرم و ب ،در این قانونرود.  شمار می
شده نهادهاي نوینی وارد سیاست کیفري تقنینی کشور  ،زدایی و همچنین قضازدایی حبس، کیفرزدایی

تعزیرات که تاکنون در نظام قانونی ایران مسبوق به بندي  همچنین برخی اقدامات مانند درجه؛ است
 به نظر، در رابطه با موضوع تشهیرجدید است، ولی از دیگر نکات مثبت قانون  ،سابقه نبوده است

 صحیح کارگیري بهسد قانون جدید این نوع مجازات را با توجه به آثار مثبتی که در صورت ر می
ردپاي باید برخ�ف سابق که . گرفته استاي به کار  به صورت گسترده ،تواند به دنبال داشته باشد می
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در شد،  به صورت کام�ً استثنایی دنبال می مجازات تشهیر در برخی مواد و جرایم خاص و آن هم
است که در ادامه شده استفاده در بسیاري از جرایم معرفی  قابل رکاربرد وپ یمجازاتتشهیر این قانون 

  .فراوان این مجازات در قانون جدید مورد بحث قرار خواهد گرفت ۀبه صورت مفصل موارد استفاد
مصوب  پیش از ورود به بحث اصلی، بیان این نکته ضروري است که در قانون مجازات اس�می

بیان نشده است و براي بحث در این » تشهیر«گونه مجازاتی با عنوان  نیز مانند قوانین گذشته، هیچ 1392
کارگیري مجازات تشهیر یعنی انتشار حکم محکومیت در  هاي به زمینه تنها یکی از مصادیق و روش

کار زده باشد و با توجه به اینکه  گذار عامدانه دست به این رسد قانون ها به کار رفته است. به نظر می رسانه
باري در اص�ح  زیان تواند آثار مخرب و  کارگیري نادرست مجازات تشهیر، این امر می در صورت به

هاي تشهیر مانند گرداندن مجرم در شهر صحبتی به میان  مرتکب و آیندۀ وي به بار بیاورد، از سایر روش
د گاهی ضابطان دادگستري به گرداندن افرادي با عنوان شو نیامده است. متأسفانه در عمل مشاهده می

کنند که با موازین  یا متهمان و مجرمان دیگر به وضعی نامطلوب در سطح جامعه اقدام می» اراذل و اوباش«
  بینی قرار نگرفته است. اي مورد پیش قانونی مطابقت ندارد و در قوانین کیفري فعلی چنین شیوه

توان در گستردگی  می از سایر ابزارهاي تشهیر را نکردن در استفاده گذار قانوناقدام  دلیل دیگرِ
در گذشته براي  ،مثال وجو کرد. براي گذشته جست جوامعبودن  جوامع فعلی و سادگی و محدود

شده بود یا شهادت کذب داده  برداري ک�همجرمی که در ارتباط با شغل خود مرتکب جرم  تشهیرِ
ترتیب نتیجه به دست آمده  شود؛ بدینکه در محل زندگی یا کسب گردانیده  همین قدر کافی بود، بود

 ،مسافرت و دسترسی به سایر شهرها و کشورهاترشدنِ  آسانبا توجه به و در عصر حاضر بود، ولی 
ین هدف تشهیر که همانا پیشگیري از بروز تر مهمتا است ابزار تشهیر نیازمند تحول و دگرگونی 

 1392در قانون مصوب  است، تأمین شود؛ بنابراین با شناسایی مجرم به دیگرانجرایم مشابه بعدي 
که انتشار حکم است شود منظور یکی از مصادیق این مجازات  می هرجا صحبت از مجازات تشهیر

در عصر نوین مجازات تشهیر  کارگیري بهروش  هاست و البته بارزترین محکومیت قطعی در رسانه
  رود. نیز به شمار می

توان این  می 1392براي بررسی وضعیت مجازات تشهیر در قانون مجازات اس�می مصوب 
تشهیر ، و مجازات اصلی عنوان بهتشهیر : مورد بحث قرار داد مجازات را در دو سطح جداگانه

  ی.مجازات تکمیل عنوان به
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  مجازات اصلی عنوان بهتشهیر . 2- 2- 1
 در نظر گرفته اي هر دوي اشخاص حقیقی و حقوقیمسئولیت کیفري بر ،در قانون مجازات اس�می

  شود. میاشخاص حقیقی و حقوقی جداگانه بررسی  رو بررسی کاربرد تشهیر بر است؛ ازاینشده 

  مجازات تشهیر براي اشخاص حقیقیالف) 

این قانون،  14اند. به موجب ماده  هاي اصلی در قانون مجازات اس�می به چهار دسته تقسیم شده مجازات
بندي با قوانین  ترین تفاوت این دسته هاي اصلی عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. مهم ازاتمج

ها آمده  هاي اصلی در کنار سایر مجازات هاي بازدارنده که یکی از مجازات سابق، این است که مجازات
هاي تعزیري  عنوان مجازاتاند و مصادیق این نوع مجازات نیز زیر  درستی حذف شده بود، در این قانون به

هاي تعزیري به هشت درجه  بندي مجازات هاي قانون جدید، درجه قرار گرفته است. از دیگر نوآوري
هاي تعزیري که اکثریت  بخشی به مجازات ها و نظم ترکردنِ کار دادگاه است که در راستاي آسان

از نظر فقهی مجازات تعزیري  دهند، تنظیم شده است. تشهیر که هاي قانونی را تشکیل می مجازات
هاي تعزیري قرار گرفته است  است نیز در دسته مجازات 1392اي در قانون مجازات اس�می  شده شناخته
هاي اصلی قانونی یعنی قصاص، دیات و حدود سخنی از تشهیر به میان  توان گفت در دیگر مجازات و می

مستوجب حد مانند قوادي و قذف ع�وه بر  نیامده است. البته در موازین فقهی براي برخی جرایمِ
شده براي  بینی هاي پیش )، ولی مجازات194ق: 1413هاي حدي، تشهیر به کار رفته است (عوده،  مجازات

این دو جرم در قانون مجازات اس�می تنها ش�ق بوده است و در مراتب بعدي نیز تبعید یا اعدام مرتکب 
  ز مجازات تشهیر به میان نیامده است.در نظر گرفته شده است ولی سخنی ا

یک ، کیفر اصلی در قانون عنوان بهمجازات تشهیر براي مرتکبان جرایم حدي کارنگرفتنِ  به ۀدربار
مرتکب ، از دخولپیش  متأهلمرد  که درصورتیقانون  229به موجب ماده . استبیان شده  استثنا

 1است. سال سر و تبعید به میزان یک تراشیدن موي، مجازات وي صد ضربه ش�ق، جرم زنا شود
به  هاي تشهیر در منابع فقهی تراشیدن موي سر یکی از راهاست، نیز بیان شده تر  پیشکه  گونه همان

  .استشده ی بین پیشآید که در این ماده  می حساب

                                                      
صد  يب زنا شود حد وکمرت، از دخولپیش هرگاه ، ه همسر دائم داردک يمرد«: قانون مجازات اس�می 229ماده . 1

 . »است يسال قمر یکد به مدت یسر و تبع يدن مویتراش، ضربه ش�ق
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 اعمال براي جرایم حدي قابل يها مجازاتست که برخی ا دیگر درباره جرایم حدي این ۀنکت
در واقع اگرچه در جرایم خاصی مانند ؛ ند به نوعی متضمن تشهیر مرتکب جرم نیز باشندتوا می

با است ولی  قطع عضو، اعمال بر مرتکب قابل حديهاي  مجازاتیکی از ، سرقت حدي یا محاربه
پس از اجراي . به اجرا درآمده است اش به نوعی مجازات تشهیر نیز درباره ،مرتکب اجراي قطع عضوِ

 شهمگان متوجه ارتکاب جرم توسط وي شده و در نتیجه اشتهار ،ور مرتکب در جامعهحد و حض
در نهایت اینکه اگرچه در قانون مجازات سابق یا در شود.  می بر دیگران مشخص ،به ارتکاب جرم

عام یا  اجراي مجازات در مأل ،برخی قوانین خاص مانند قانون اخ�لگران در نظام اقتصادي کشور
این موارد اگرچه و است این موضوع تشهیر به حساب نیامده  ، ولیاستشده  یینب پیشعلنی 
در . آیند نمی مصادیق این نوع مجازات به حساب ۀاما در زمر، با مجازات تشهیر دارندهایی  شباهت

 یو خود مجازات مستقلاست براي اجراي مجازات اي  عام شیوه واقع اجراي مجازات در مأل
  هاست. مجازاتتشهیر مجازاتی مستقل در کنار سایر که ن در حالی است ایشود،  نمی شناخته

مستوجب تعزیر  در جرایمِتنها در قانون مجازات اس�می تشهیر ، شده گفتهموارد از  نظر صرف
ي ها مجازاتیکی از  عنوان ها به انتشار حکم قطعی در رسانه، قانون 16در ماده . ی شده استبین پیش

  1.د تصریح قرار گرفته استمورشش تعزیري درجه 
 تعزیري درجه شش شان مجازاتاعمال برای قابل يها مجازاتجرایم متعددي در قانون هستند که 

مبا�تی در حفظ اط�عات  بی جرم، 500فعالیت تبلیغی علیه نظام براساس ماده  :از جملهاست؛ 
، مصادیق مختلف جعل، 514توهین به امام خمینی یا رهبر فعلی ماده ، 506شده ماده  بندي طبقه

سوانح رانندگی منجر به صدمه بدنی و بسیاري دیگر از جرایم تعزیري مندرج در کتاب تعزیرات 
مجازات تشهیر از طریق انتشار  ،کدام از این جرایم در هیچ. نکتۀ مهم آنکه قانون مجازات اس�می

بندي  درجه ،که مشخص است گونه همان ، بلکهاعمال نخواهد بود ها قابل حکم محکومیت در رسانه
                                                      

 ينقد يجزا ،ش از شش ماه تا دو سالیحبس ب :6درجه ... «شوند:  می زیري به هشت درجه تقسیمهاي تع مجازات. 1
 ،عفت یمناف جرایمضربه در  99ضربه و تا  74تا  31 ش�ق از ،الیر ونیلیال تا هشتاد میر ونیلیست میش از بیب

ممنوعیت از یک یا چند  ،ها انهدر رس یم قطعکانتشار ح ،سال ماه تا پنج ش از ششیب یت از حقوق اجتماعیمحروم
ممنوعیت از دعوت عمومی براي افزایش  ،فعالیت شغلی یا اجتماعی براي اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

برخی اسناد تجاري توسط اشخاص  صدورممنوعیت از  ،سرمایه براي اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
 .»حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
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اعمال یا برخورداري  قابل براي راحتی کار محاکم در بررسی میزان مجازات 19تعزیرات در ماده 
یی که ها مجازاتکاربرد دارد و تغییري در  ،مرتکب از قواعد مخففه یا نهادهاي مناسب به حال مجرم

 دادگاهرو  ؛ ازاینکند نمی ایجاد ،تی شده اسبین پیشدر کتاب تعزیرات براي مرتکبان جرایم مختلف 
ـ  براي مرتکبان جرایمی مانند جعل یا سوانح رانندگی یا توهین به رهبر 19تواند به موجب ماده  نمی

مجازات  شاندرجه شش بوده ولی در مواد مربوطه در کتاب تعزیرات برایشان یها هرچند مجازات
  کند. دستور انتشار حکم محکومیت صادرـ  تی نشده اسبین ها پیش انتشار حکم محکومیت در رسانه

 عنوان بهاشخاص حقیقی دستور انتشار حکم محکومیت را  ۀتواند دربار می دادگاه در صورتی
مجازات مقرره براي جرم ارتکابی جزء : نخست که دو شرط موجود باشدکند  مجازات اصلی صادر

ط به جرم خاص براي مرتکبان آن دوم اینکه در ماده مربو ؛ي تعزیري درجه شش باشدها مجازات
گونه  شمار این .ی شده باشدبین پیش صراحت بهها  مجازات انتشار حکم محکومیت در رسانه، جرم

یک مجازات  عنوان ها به انتشار حکم محکومیت در رسانه رو است؛ ازاین جرایم بسیار اندك و نادر
ۀ خواهد بود و در عمل موارد استفاداعمال ن قابل اصلی در مورد تعداد زیادي از مرتکبان جرایم

  .نخواهد داشت فراوانی
در نهایت بیان این نکته ضروري است که ع�وه بر قانون مجازات اس�می، در برخی قوانین خاص 

عنوان مجازات اصلی مشاهده کرد. براي مثال، به  توان ردپاي برخی مصادیق کیفر تشهیر را به نیز می
، براي برخی تخلفات از جمله 1367امور بهداشتی و دارویی مصوب موجب قانون تعزیرات حکومتی 

بینی  در محل کسب پیش )پ�کاردنوشته ( پارچهفروشی در مرتبه سوم، کیفر تشهیر از طریق نصب  گران
  گیرد. ردیف سایر مصادیق کیفر تشهیر قرار می شده است که از نظر رسواکنندگی هم

  مجازات تشهیر براي اشخاص حقوقیب) 

شود که حقوق و تکالیف مشترك و  می گفتههایی  ها و انجمن ها، جمعیت گروه« خص حقوقی به آنش
مفهوم شخصیت حقوقی اند.  را تشکیل دادهها  آن کهدارند از حقوق و تکالیف افرادي  يمتمایز

 »پدید آمده استها  و با پیشرفت تمدن مرور بهی حقوقی است که تأسیستعبیري اعتباري از 
  .)21: 1398لهی، ال فرج(

مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی  ،جهانهاي  برانگیز در حقوق جزاي کشور یکی از مسائل بحث
آن در پی موجب شده است قوانین کشورها و ، در این زمینه راهگشافقدان دکترین واحد و . است
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نتیجه به افراط یا و در برگزینند  مسئلهمتفاوت و گاه متضادي در برخورد با این هاي  رویه ،ها دادگاه
در مورد  را) مالی اعم از مالی و غیر( اجراي همه نوع کیفرکه » قانون جزاي کوبا«؛ مانند تفریط بگرایند

 عنوان بههاي حقوقی  شخصیتشدن  اشخاص حقوقی ممکن و روا بداند و از انح�ل و تعطیل
به موجب قانون مجازات در حقوق کیفري ما  .گویند میجایگزین اعدام و حبس سخن هاي  مجازات
در مواد ، 19ی مجازات تشهیر براي اشخاص حقیقی به موجب ماده بین پیشع�وه بر  1392اس�می 

شده شناسایی صراحت  بهبراي اشخاص حقوقی سئولیت کیفري و قابلیت مجازات منیز  20و  1431
انتشار ، شخاص حقوقیشده براي ا یبین پیشي اصلی ها مجازاتقانون یکی از این  20در ماده . است

  2.ستها حکم محکومیت به وسیله رسانه
برخ�ف اشخاص حقیقی که در بند پیشین توضیح داده شد، مجازات تشهیر در مورد اشخاص 

بینی شده است. انتخاب این مجازات در  اي با انتشار حکم محکومیت پیش حقوقی به طور گسترده
داده و همچنین  د متناسب با شدت جرم ارتکابی و نتایج رختوان اختیار دادگاه قرار داده شده است و  می

ها صادر کند.  گستردگی دامنۀ وقوع جرم، دستور انتشار حکم محکومیت شخص حقوقی را در رسانه
براي شخص حقوقی اغلب یک مجازات در حکم صادره  20برخ�ف اشخاص حقیقی، به موجب ماده 

هم ممکن است انتشار حکم محکومیت وي باشد. در مورد شود که آن  از سوي دادگاه در نظر گرفته می
بینی شده  پیش 19گونه که اشاره شد، انتشار حکم محکومیت اگرچه در ماده  اشخاص حقیقی همان

اي نشده است، انتشار حکم محکومیت  است اما چون در مواد قانونی دیگر به این مجازات اشاره
حقیقی در نظر گرفته شود؛ حتی اگر این شخص تواند مجازات اصلی تعزیري براي اشخاص  نمی

                                                      
ولیت کیفري اصل بر مسئولیت اشخاص حقوقی است و شخص حقوقی در صورتی داراي مسئولیت کیفري در مسئ. 1

مسئولیت کیفري اشخاص . به نام یا در راستاي منافع آن مرتکب جرمی شود ،قانونی شخص حقوقی ۀنمایند است که
  . حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست

ول ئن قانون مسیا) 143( براساس ماده یه شخص حقوقک یدرصورت: «دارد بیان میمی قانون مجازات اس� 20ماده . 2
این . شود بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می جرم ارتکابی و نتایج زیان به شدتبا توجه ، شناخته شود

 یکت از یممنوع ؛ ج)لکل اموا ۀمصادر )ب ی؛انح�ل شخص حقوق )الف: امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست
ش یافزا يرای بت از دعوت عمومیممنوع )ت؛ پنج سال يثر براکا حدایبه طور دائم  یا اجتماعی یت شغلیا چند فعالی

مدت  يثر براکحدا يبرخی اسناد تجارصدور ت از یممنوع )ث؛ مدت پنج سال يثر براکا حدایدائم  به طوره یسرما
 .»ها رسانه به وسیلهت یومکم محکانتشار ح )چي؛ نقد يجزا ؛ ج)پنج سال



 حقوق بشر اسإلمیمطالعات ه علمی فصلنامدو ۱۵۴

 

 1398بهار و تابستان ، شانزدهم، شماره دوره هشتم

  حقیقی در ارتباط با شخص حقوقی یا نماینده یا مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم شده باشد.
احراز شرایطی و توجه به ها  براي صدور دستور انتشار حکم محکومیت شخص حقوقی در رسانه

شخص حقوقی  اس�می،قانون مجازات  143اینکه به موجب ماده است: نخست  نکاتی ضروري
قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستاي منافع آن مرتکب  ۀزمانی مسئولیت کیفري دارد که نمایند

مجازات شخص  عنوان بهدادگاه براي صدور دستور انتشار حکم محکومیت اینکه  دوم .جرمی شود
تواند  نمی دادگاه. ته باشدشده توجه داش ایجاد بار زیان جرم ارتکابی و نتایج  به شدت ، بایدحقوقی

ي براي اشخاص مختلف یا بار زیان جرم ارتکابی شخص حقوقی شدید نبوده یا نتایج  که درصورتی
البته کند.  دستور انتشار حکم محکومیت شخص حقوقی را صادر ،جامعه به دنبال نداشته است

ادگاه گذاشته شده و معیار د ۀعهد رب بار، زیان تشخیص شدت و ضعف جرم ارتکابی یا فراوانی نتایج 
بر انتشار  صدور حکم مبنی، سوم. نشده استتعریف  گذار قانونمشخصی براي این موضوع توسط 

اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردي که  ۀدربارها  حکم محکومیت در رسانه
داشتن قدرت نظرِ از ه دولت کاست  یعمل» تیمکعمل حا« 1رود. کنند، به کار نمی می اعمال حاکمیت

و ها  دانیو م یمعابر عموم تأسیسمانند ، دهد می انجام یعمال قدرت عموما عنوان بهو  یعموم
ر یه دولت آن را مانند ساکاست » يعمل تصد«، »تیمکعمل حا«در مقابل ی. ان رسممأموراستخدام 

ا ی یدولت در اتوبوسراندخالت  )، مانند471: 1385، يلنگرود يجعفر( دهد می افراد جامعه انجام
  2.ها نینماها و مانند ایو سها  هتل ۀا اداریمترو 

                                                      
در  غیردولتیدر مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی ، مجازات موضوع این ماده«: دارد بیان می 20تبصره ماده . 1

شود اعمال نمیکنند،  میعمال حاکمیت مواردي که ا« .  
شود، نه  هاي دولتی انجام می شرکت برخیها و  بانکمانند برخی اعمال که از جانب اشخاص حقوقی مستقل گفتنی است . 2

گروه از اعمال، خط مشخص و مستقیمی کشید، زیرا  بین این دوتوان  نمیرسد که  چنین به نظر می حاکمیتی است و نه تصدي.
از پیروزي انق�ب بسیاري از  ؛ براي مثال، پسممکن است وصف و عنوان برخی اعمال طی زمان، به جهات گوناگون تغییر کند

قانون  44شده در اصل  امور بانکداري و بیمه و تعدادي از موارد برشمردهمانند  تصدي، وصف حاکمیتی پیدا کردند اعمال
بسا در  بعضی از این اعمال، وصف حاکمیتی را از دست دادند و چه ،اساسی. سپس طی زمان و بر اثر تحو�تی که ایجاد شد

 ۀبرخی از امور که اینک در زمر ،توان نادیده گرفت که به د�یلی ال را هم نمیاین احتم ،دیگر سوياز دست بدهند. از نیزآینده 
ونقل هوایی یا امور  ها یا حمل اعمال تصدي هستند، جنبه حاکمیتی پیدا کنند. ممکن است این موارد بینابین اداره فرودگاه

اعمال حاکمیت و اعمال «)، 1381( اهللا فر، رحمت امینبراي مطالعۀ بیشتر درباره اعمال حاکمیت و تصدي ن.ك: مخابراتی باشند. 
  ».244شماره  ،مجموعه حقوقی، »تصدي
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نام » ها رسانه«براي کیفر اشخاص حقوقی، از انتشار حکم محکومیت در  20در نهایت اینکه در ماده 
هاي محلی و کثیرا�نتشار دارد و  تر از روزنامه برده شده است. گفتنی است رسانه داراي مفهومی گسترده

گذار به دادگاه اجازه داده است با  شود. به عبارت دیگر، قانون مل این دو مورد و موارد دیگر نیز میشا
باري با�یی که جرایم ارتکابی از سوي اشخاص حقوقی امکان بروز دارد، دادگاه این  زیان توجه به آثار 

هاي کثیرا�نتشار بلکه  هامکان را دارد که دستور انتشار حکم محکومیت شخص حقوقی را نه در روزنام
رو انتخاب نوع  تر و اثرگذارتري مانند تلویزیون و رادیو نیز صادر کند؛ ازاین هاي پرمخاطب در رسانه

  رسانه بر عهدۀ دادگاه خواهد بود و در این زمینه هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت.

  مجازات تکمیلی عنوان بهتشهیر . 2- 2- 2

دهد ع�وه بر مجازات اصلی و  گذار به قاضی اجازه می که قانون یابد میق مجازات تکمیلی زمانی مصدا
ي ها مجازاتمصادیق کند. ویژگی بارز  استفادهي خود أهاي تکمیلی را نیز در ر در کنار آن، مجازات

تواند از مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی  قاضی می معنا که ؛ بدینبودن آن است تکمیلی، اختیاري
هاي تکمیلی اختیاري، برخی مصادیق این نوع مجازات نیز در قانون  در کنار مجازاتده کند، اما استفا

هاي تکمیلی،  مجازات ۀهدف عمدمجازات اس�می وجود دارد که براي دادگاه جنبۀ الزامی دارند. 
و  یا طردوي کردن  کردن حالت خطرناك مجرم یا تعیین اقداماتی براي اص�ح و بازاجتماعی خنثی
بعدي و جلوگیري از عملیاتی است که ممکن است شخص در آینده  ۀسازي عملیات مجرمان خنثی
عنوان مجازات تکمیلی اختیاري،  در ادامه، مجازات تکمیلی را در دو قالبِ تشهیر بهمرتکب شود.  دوباره

  دهیم. عنوان مجازات تکمیلی اجباري مورد بحث و بررسی قرار می و تشهیر به

  یک مجازات تکمیلی اختیاري عنوان بهر تشهیالف) 

یا مجازات  1تواند فردي را که به حد، قصاص قانون مجازات اس�می، دادگاه می 23براساس ماده 
تعزیري از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با 

اقامت اجباري در  مانند هاي تکمیلی ات از مجازاتبه یک یا چند مجاز ،وي هاي ویژگیجرم ارتکابی و 

                                                      
هایی ع�وه بر مجازات اصلی در جرایم مستوجب حد یا قصاص در فقه،  تردیدهاي جدي دربارۀ امکان استفاده از مجازات. 1

دانند. براي مطالعه  مستوجب قصاص را صرفاً همان موارد معینه می وجود دارد و بیشترِ فقها مجازات مرتکب جرایم حدي یا
  سیما، قم. و هاي اس�می صدا ، مرکز پژوهشاجراي حدود اس�م)، 1383بیشتر ن.ك: حسینی، سید حسین (
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محکوم  انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محل معین، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
 براي .شوند تا اص�ح شده و بتوانند به جامعه بازگردند افراد به تحمل مجازات تکمیلی محکوم می 1.کند

قدام کرده یا ع�وه بر حمل س�ح از طریق آن جرمی را مرتکب شده یا مثال اگر فردي به حمل س�ح ا
  2.شود منع می از حمل س�ح براي مدت مشخصی، باشدداراي حالت خطرناکی 

انتشار حکم ، مورد تصریح قرار گرفته است 23ي تکمیلی که در ماده ها مجازاتیکی از 
کیفرهاي ، ال براي مرتکب جرماعم قابل در واقع مجازات اصلی. محکومیت قطعی مجرم است

، در کنار این مجازات اصلی و براي تکمیل آن است، ولی جزاي نقدي یا ش�ق، حبس ماننددیگري 
دستور انتشار حکم محکومیت وي را نیز ، شرایطی و رعایت چند موضوعداشتن تواند با  می دادگاه
  :این شرایط عبارتند ازکند. صادر 
از جمله انتشار حکم محکومیت، تنها  23شده در ماده  اي تکمیلی تصریحه رسد مجازات . به نظر می1

 23در صدر ماده » فردي«کارگیري عبارت  اجرا خواهد بود. دلیل این امر، به دربارۀ اشخاص حقیقی قابل
هاي تکمیلی را در مورد اشخاص حقوقی  که قصد داشت این مجازات گذار درصورتی است. در واقع قانون

هاي  کرد. همچنین گذشته از اینکه بیشترِ مصادیق مجازات استفاده می» شخصی«داند، باید از واژه نیز مجري ب
بخشد اصل تفسیر  اعمال است، دلیل دیگري که این نظر را قوت می تکمیلی تنها براي اشخاص حقیقی قابل

اشیم، دادگاه ع�وه هاي تکمیلی دربارۀ اشخاص حقوقی ب به نفع متهم است. چنانچه قائل به شمول مجازات
عنوان مجازات اصلی در مورد شخص حقوقی  را به 20هاي ماده  تواند یک یا دو مورد از مجازات بر آنکه می

تواند دستور انتشار حکم محکومیت اشخاص  عنوان مجازات تکمیلی، می و به 23اعمال کند، با استناد به مادۀ 
                                                      

 يدا تصی يه موتوریل نقلیبا وسا یمنع از رانندگ )ثعبارتند از:  23ماده هاي تکمیلی براساس  . باقی موارد مجازات1
منع از خروج اتباع  )ح؛ منع از حمل س�ح )چ؛ ا اصدار اسناد تجارتی کچ منع از داشتن دسته )جي؛ ل موتوریوسا

ها و  گروه، ت در احزابیمنع از عضو )ذ ی؛الزام به خدمات عموم )د ؛شورکگانگان از یاخراج ب )خ ؛شورکران از یا
الزام به  )ز ؛اب جرمکل در ارتیا مؤسسه دخیا رسانه یجرم اب کل ارتیف وسایتوق )ری؛ ا اجتماعی یاسیس يها دسته

 .»یت قطعیومکم محکانتشار ح )س ؛لیالزام به تحص )ژ ؛نیار معکا یشغل ، حرفه يریادگی

 :کرد عنوان میدر این رابطه  19در ماده  و هاي تکمیلی بسیار کلی بود مجازات ۀقانون سابق مجازات اس�می دربار. 2
 عنوان ، بهرده استکوم کا مجازات بازدارنده محیر یبه تعز ياب جرم عمدکه به علت ارتکرا  یسک تواند یدادگاه م«

ا به ین ممنوع یا نقاط معیو از اقامت در نقطه کند محروم  یاز حقوق اجتماع یا بازدارنده مدتی يریم تعزکم حیتتم
قانون مجازات  19جایگزین ماده که  1392ل قانون مجازات اس�می سا 23ماده در  .»ن مجبور کندیاقامت در محل مع

  . است صحبت شدهتر  شفاف شد، در این زمینه بسیارسابق 
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بینی شده است، ولی چنین  پیش 20براي آن در ماده  ها صادر کند که مجازات اصلی حقوقی را در رسانه
رو باید قائل  تر بیان شد، در مورد اشخاص حقوقی وجود ندارد؛ ازاین مجازاتی با توجه به توضیحاتی که پیش

ها تنها در مورد  از جمله انتشار حکم محکومیت در رسانه 23هاي تکمیلی ماده  به این بود که مجازات
  مال است.اع اشخاص حقیقی قابل

ي تکمیلی مانند انتشار حکم محکومیت ع�وه بر جرایم تعزیري به موجب ماده ها مجازات .2
به عبارت دیگر . اجرا خواهد بود قابل مرتکبان جرایم حدي و مستوجب قصاص نیز بارۀدر ،23

ر نگرفته در مورد این جرایم تشهیر را مجازات اصلی در نظ گذار قانون ،بیان شدتر  پیشکه  گونه همان
نیز این مرتکبان جرایم حدي و مستوجب قصاص  ۀدربار ممکن است اما به موجب این ماده، است

جرایم تنها دربارۀ این حکم ، البته در جرایم تعزیريشود.  مجازات تکمیلی اعمال عنوان حکم به
  .اعمال خواهد بود شوند، قابل می شامل جرایم تعزیري شدیدکه  تعزیري درجه یک تا شش

هاي تکمیلی و همچنین انتخاب مصادیق این  . دادگاه در استفاده یا عدم استفاده از مجازات3
، 23در صدر ماده » تواند می«گذار با تصریح عبارت  مجازات، اختیار تام دارد. به دیگر سخن، قانون

است که دادگاه  کنندۀ حکم داده و تنها اع�م داشته گیري در این مورد را به دادگاه صادر اختیار تصمیم
  انتخاب کند.» هاي آن متناسب با جرم ارتکابی و ویژگی«باید مصداق مجازات تکمیلی مورد استفاده را 

و چه در خصوص اشخاص حقیقی موضوع  20چه در مورد اشخاص حقوقی موضوع ماده . 4
 تفاوتی در نوع جرم از جهت عمدي یا، براي صدور دستور انتشار حکم محکومیت، این ماده
مجازات تکمیلی  کارگیري بهبراي  23که در ماده  آنجا به عبارت دیگر ازبود.  نخواهدبودن  غیرعمدي

تواند حتی  میدادگاه  ،نشده است بیانجرم ارتکابی بودن  عمديضرورت  ۀگونه تصریحی دربار هیچ
ارتکابی در موارد مرتکبان جرایم غیرعمدي که انتشار حکم محکومیت ایشان را با توجه به جرم 

همیشه عمدي  ،البته جرایم مستوجب حد یا قصاصکند.  دستور �زمه را صادرنیز  ضروري بداند
 ۀدربار ید و دادگاه محدودیتکن ۀ جرایم مستوجب مجازات تعزیري صدق نمیهستند اما این امر دربار

  .نخواهد داشتها  آن صدور دستور انتشار حکم محکومیت براي مرتکبان
حکم محکومیت  20اگرچه برخ�ف اشخاص حقوقی که به موجب ماده ، نکهای در نهایت. 5
که این اي  رسانهذکر صریحی در مورد  23ه است، در ماده انتشار بود ها قابل در تمامی رسانه ایشان

ي تکمیلی که در ها مجازاتاجراي نامۀ شیوۀ  آییندر ، اما وجود ندارداست،  انتشار قابل حکم در آن
انتشار حکم محکومیت شده است، اب�غ تصویب و از سوي رییس قوه قضاییه  1/2/1392 تاریخ
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بار اجرا خواهد شد و  محلی و براي یکهاي  در روزنامهتنها  ،مجازات تکمیلی مرتکب عنوان به
حکم قطعی دادگاه  چنانچه«: دارد بیان می نامه این آیین 21ماده . دادگستري است ۀآن نیز بر عهد ۀهزین
؛ شود هاي محلی منتشر می مفاد حکم دادگاه در یک نوبت در یکی از روزنامه، انتشار آن باشدبر  مبتنی

  .»دیگري مقرر داشته باشدبه شکل  مگر اینکه دادگاه

  مجازات تکمیلی اجباري عنوان بهتشهیر ب) 

ی اختیاري داشته و در راستاي اهداف اص�حی یا بازدارندگ ۀجنب اغلبي تکمیلی ها مجازاتاگرچه 
 ، ولیدر اختیارات دادگاه قرار داده شده استها  آن استفاده یا عدم استفاده ازروند و  به کار می

ي تکمیلی در قانون مجازات اس�می یا دیگر قوانین خاص کیفري وجود ها مجازاتمصادیقی از این 
 1شوند.عمال ا ر مرتکببتوسط دادگاه ها اجبار داشته و لزوماً باید  آن دارند که دادگاه براي استفاده از

صدور دستور انتشار حکم محکومیت را  ،برخی جرایمپیرامونِ  گذار قانوندر رابطه با کیفر تشهیر نیز 
ي ها مجازاتدادگاه در استفاده از » اختیار«توجه داشت باید  رو این از؛ براي دادگاه الزامی دانسته است

قانون  36به موجب ماده . به خود گرفته است» تکلیف«و » الزام«جرایم جنبه اي  تکمیلی در پاره
ر تا یا تعزیا�رض  یموجب حد محاربه و افساد ف جرایمدر  یت قطعیومکم محکح«مجازات اس�می 
ت یا امنیموجب اخ�ل در نظم  که درصورتیال یارد ریلیم یکش از یب برداري ک�هز یدرجه چهار و ن

 ۀاین جرایم با توجه به درج .»شود ینوبت منتشر م یکدر  یمحل يها از روزنامه یکیدر  ،نباشد
انتشار حکم  گذار کنند، قانون می فراوانی که در جامعه ایجاد بار زیان اهمیتی که دارند و آثار 

به . استبرشمرده و تنها استثناي این امر را اخ�ل در نظم و امنیت دانسته را الزامی  محکومیت
دستور انتشار حکم بودن  اصل بر الزامی و حتمی، 36ماده  شده در بیانجرایم  در ،عبارت دیگر

، ومیت داشته باشدکحکم محمنتشرنکردنِ دادگاه تصمیم به  چنانچهمحکومیت توسط دادگاه است و 
  شد.که این اقدام موجب اخ�ل در نظم و امنیت جامعه خواهد کند  دلیل احرازبیان با باید 

و منظور از آن  شود می یادها  آن از» جرایم اقتصادي«وان عنبا وجود دارند که دیگري نیز جرایم 
، مالی و پولیهاي  اقتصادي یعنی فعالیتهاي  مادي و با ماهیت فعالیت ۀکه با انگیزجرایمی است 

کمیسیون و اعطاي تسهی�ت ، رشوه، دریافت استفاده از منابع بدون مجوز، دادوستد داخلی و خارجی
این ). براساس 1176: 1392، مقدسیو  فرجیها( یابد می گري ارتکابغیرقانونی به نفع خود یا دی

                                                      
  هاي تکمیلی اجباري است. قانون مجازات اس�می بخش تعزیرات از جمله این مجازات 718محرومیت از رانندگی به مدت پنج سال مندرج در ماده . 1
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در  احتکار و عضویت، قاچاق و خرید و فروش کا�ي ممنوع، ارتشا، جرایمی مانند اخت�س ،تعریف
نژاد،  و صادق ابراهیمی(ر.ك  گیرند می شمول جرایم اقتصادي قرار ۀهرمی نیز در دایرهاي  شرکت
، س�مت اداري و مقابله با فساد ياز قانون ارتقاروي  دنبالهبا  1392می قانون مجازات اس�). 1392

شده  بیانبه کار برده و مصادیق آن را موارد  109در ماده ، را بدون تعریف» جرایم اقتصادي«اصط�ح 
ر د 1ه است.صد میلیون تومان و با�تر دانست البته با مبلغ یک برداري ک�هبه انضمام  36در تبصره ماده 

انتشار حکم محکومیت قطعی الزامی بوده و این حکم در  36در تبصره ماده شده  تصریحمصادیق 
  شود. می کثیرا�نتشار منتشرهاي  یا روزنامه) اعم از رادیو و تلویزیون( رسانه ملی

، البته براي انتشار حکم محکومیت در تمامی مصادیق این مجازات در قانون مجازات اس�می
و همچنین  23ي تکمیلی مقرر در ماده ها مجازات آنجاکه . ازحکم صادره الزامی است» بودن قطعی«

و دادگاه در صورت استفاده از است ی شده بین پیشضمن صدور حکم اصلی از سوي دادگاه  36ماده 
ي تکمیلی ها مجازاتاین بیان کند، ولی آن را در حکم خود به صورت صریح ها باید  مجازاتاین 

اعمال خواهد بود که حکم صادره مراحل عادي اعتراض یعنی  قابل ت اصلی مقرر زمانیمانند مجازا
انتشار حکم ترتیب  ؛ بدینواخواهی و تجدیدنظرخواهی را پشت سر گذارده و قطعیت یافته باشد

از قطعیت حکم ایشان یا انتشار تصاویر و مشخصات متهمان در پیش  ،محکومیت مرتکبان جرایم
  شود. می و جرم محسوباست به موجب قانون ممنوع بوده  ،ق و رسیدگیمراحل مختلف تحقی

انتشار جریان رسیدگی و «: دارد ادرسی کیفري در این زمینه تصریح میقانون آیین د 353ماده 
شاکی و متهم و هویت فردي یا موقعیت اداري و  هاي ویژگیبیان  دربردارندۀگزارش پرونده که 
در  تنها علیه محکومبیان مفاد حکم قطعی و مشخصات . ها مجاز است هدر رسان، اجتماعی آنان نباشد

تا زمانی رو  ؛ ازاین»تخلف از مفاد این ماده در حکم افترا است. است پذیر امکانموارد مقرر در قانون 
انتشار حکم یا مشخصات بته این حکم قطعیت نیافته باشد، و ال نشدهکه حکم محکومیت صادر 

                                                      
زان مال یه مکر یز جرایمدر  یت قطعیومکم محکانتشار ح«: دارد می مقررقانون مجازات اس�می  36بصره ماده . ت1

 يها از روزنامه یکیا ی یاست و در رسانه مل یالزام، ش از آن باشدیا بیال یر اردیلیمی، یک ابکموضوع جرم ارت
در  یت قانونبرخ�ف حق و مقررا نفوذ اعمال )پ ؛اخت�س )ب ؛رشاء و ارتشاء )الف: شود یرا�نتشار منتشر میثک

 هاي هارمندان دولت در معاملکندگان مجلس و یوزرا و نما ۀمداخل )ت ي؛گریا دیل مال توسط مجرم یصورت تحص
ان مأمورات یتعد )چ ی؛خارج هاي هپورسانت در معامل اخذ )ج ی؛دولت هاي هدر معامل یتبان )ث ي؛شورکو  یدولت
اخ�ل در نظام  )ر یی؛شو پول )ذ ی؛اتیمال جرایم )د ؛ و ارزا�کقاچاق  )خ کی؛گمر جرایم )ح؛ نسبت به دولت یدولت

 .»یا دولتی یدر اموال عموم یرقانونیتصرف غ )ز ؛شورک ياقتصاد
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قانون  697به مجازات افترا مقرر در ماده  دهنده، و نشر شود میمحسوب  جرم ،شاکی یا مرتکب
لبته این موضوع یعنی انتشار مشخصات متهم شد. امجازات اس�می بخش تعزیرات محکوم خواهد 

انتشار جریان رسیدگی و گزارش «: بیان شده است 353ماده  2تنها یک استثنا دارد که در تبصره 
به عللی  که ، درصورتیلنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم استع هاي هپرونده در محاکم

 به درخواست دادستان ، ضرورت یابد دارشدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه خدشهمانند
 گذار قانونشود  می مشخص ترتیب ؛ بدین»پذیر است قوه قضائیه امکان رییسکل کشور و موافقت 

گفتنی . خوردن وي قائل شده است فرد و جلوگیري از برچسباهمیت زیادي براي حفظ آبروي 
در )، در تمامی مواردي که قطعیت حکم صادره براي تجویز انتشار حکم محکومیت(است این شرط 

  .ضروري خواهد بود ،استشده  یبین پیشکیفر تشهیر ، قانون

  گیري نتیجه
، یکی از مصادیق اقدامات تأمینی است که ، به معناي اع�م عمومی مجرم و جرم و مجازات او»تشهیر مجرم«

آن، پیشگیري از  در پیآنان و سازي  نه به قصد مجازات و سزادهی بلکه به منظور تنویر افکار عمومی و آگاه
هایی مانند انتشار حکم  هایی مانند تشهیر با روش مجازاتشود.  جرم توسط بزهکار، اجرا می ۀتکرار دوبار
عموم میان مانند نمایش مجرمان در  هایی روشگذشته از  رسواکننده است که درکیفرهاي  ۀ، دنبالمحکومیت

تدریج با ورود و ظهور مطبوعات به عرصه زندگی بشریت، اجراي این  و به پذیرفت صورت می
ه و اشکال نوینی مانند انتشار حکم محکومیت کیفري یا اجراي رسواکننده نیز از آن مصون نماند ضمانت

از کننده،  اجراي رسوا این ضمانتهاي قبلی این کیفر شده است.  ه جایگزین برخی جلوهنوشت نصب پارچه
مورد  و در اشکال نوین مانند انتشار حکم محکومیت و نصب پ�کاردمستقیم و غیرمستقیم گذار،  قانونسوي 

سترۀ در حقوق کیفري ایران، تشهیر در قالب انتشار حکم محکومیت هم در گتشریع قرار گرفته است. 
هاي  قانون مجازات اس�می آمده است و هم در شمار مجازات 19هاي اصلی به موجب ماده  مجازات

، ردپاي کیفر تشهیر را باید به صورت 1392تکمیلی قرار گرفته است. البته تا پیش از قانون مجازات اس�می 
کرد، ولی در این قانون،  وجو جستفروشی  محدود و در جرایم معدودي مانند حد زنا یا تخلفاتی مانند گران

هاي  گذار در طیف وسیعی از جرایم، این کیفر را مورد تصریح قرار داده است که این امر از منظر آموزه قانون
هایی مواجه بوده و ممکن است آیندۀ زندگی اجتماعی مرتکب  ها با اشکال فلسفه کیفري و اهداف مجازات

  جرم را در معرض خطر قرار دهد.
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