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Our country's legislator has included the instance of provisional and educational
measures in Islamic Penal Code approved in 2013 with great extensive changes.
Thus, in this law, it has initially repealed security measures law approved in
1981 and has obviously recognized security and educational measures for
children, adolescents, and the insane, and then besides most instances of the
provisional and educational measures of the above law mentioned were
determined as supplementary and secondary punishments, while the other
cases were specified as fundamental punishments in the form of orders and
measures, some of which are protective and some are educational added to the
country's penalty system. The aim of provisional and educational measures with
correctional, therapeutic, and educational strategies was to reduce the amount
of crimes and reform them. Nowadays, with the expansion of crimes and
emergence of new ones, determination of sorts of these actions and their scope
expansion can be significantly helpful in judicial system. Provisional and
educational measures in 2013 law are so extensive, diverse, and modern that
many of them did not exist in Islamic Penal Code. Many legal articles of this law
indicate the legislator's special attention to their application as well as the
correction category and criminals' rehabilitation.
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مصوب  1339پرداخته و اقدامات تأمیني و تربیتي را بهصراحت در مورد اطفال و نوجوانان و همچنین
مجانین مورد شناسایي قرار داده است و سپس ،ضمن اینکه اكثر مصادیق اقدامات تأمیني و تربیتي قانون
اخیرالذكر را ،در مقام مجازات تکمیلي و تبعي مورد شناسایي قرارداد ،مواردي دیگري را هم در مقام
مجازات اصلي در قالب دستورات و تدابیري كه بعضي از آنها تأمیني و بعضي دیگر تربیتي هستند ،بهنظام
جزایي كشور اضافه نمود.
اقدامات تأمیني و تربیتي با راههاي اصالحي ،درماني و تربیتي به دنبال كاهش میزان جرائم و اصالح
مجرمین هستند .امروزه با گسترش جرائم و ایجاد جرائم نوین توجّه به انواع این اقدامات و گسترش حوزه

کليدواژگان:

آنها ميتوان كمک شایاني به دستگاه قضایي نماید .اقدامات تأمیني و تربیتي در قانون  1392بسیار گسترده،

اقدامات تأمينی ،قانون ،اقدامات تربيتی،

متنوّع و مدرن است بهنحويكه بسیاري از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسالمي وجود نداشت.

مجازات

وجود مواد قانوني فراواني از این قانون نشانگر توجه خاص قانونگذار به اعمال این تدابیر و مقوله اصالح

قانون

مجازات

تکميلی و تبعی.

اسالمی،

و باز سازگاري مجرمان است.

مقدمه

تقصیر مرتکب آگاه و آزاد باشد ،عکسالعمل بهصورت

هنگاميكه جرم یعني رفتاري ضداجتماعي ارتکاب ميیابد

مجازات است .در مقابل اگر مرتکب قانوناً مسئول اعمال خود

حاكمیت عمومي وظیفه دارد با توسل به شیوههاي متناسب و

شناخته نشود (به دلیل كودكي ،جنون و  )...هر آیینه مجازات

مؤثر ضمن پیشگیري از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم

او بیهوده خواهد بود .بلکه معافیت از مجازات مانع از بررسي

احترام به احکام و دستورهاي خود را بار دیگر به شهروندان

سوابق و خصوصیات روحي و اخالقي بزهكار و كیفیت

گوش زد كند .با وقوع جرم عکسالعمل جامعه یا بهصورت

ارتکاب جرم نیست ،چهبسا در این مرحله ،حاالت و روحیات

مجازات است یا اقدام تأمیني .وقتي ارتکاب جرم همراه با

بزهكار و اوضاعواحوال و نحوۀ ارتکاب جرم ،احتمال وقوع
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جرائمي دیگر در آینده را ميدهد .پیشگیري از جرم اقتضاء

برده است .مواردي مانند تعیین این اقدامات براي همهي جرائم

ميكند كه مقام قضایي تدابیر دیگري جز مجازات كه در

نابالغین ،در نظر گرفتن معیار سن شمسي در جرائم تعزیري،

كفایت آن این بار تردید است بیندیشد .این تدابیر اقدام تأمیني

تخفیف و تبدیل اقدامات تأمیني و تربیتي و  ...همچنین

نامیده ميشود؛ كه متناسب باحالت خطرناک بزهكار اتخاذ

تأسیسهاي نویني مانند« :مجازاتهای جایگزین حبس،

ميگردد؛ بنابراین اگر مرتکب در معرض سقوط در ارتکاب

خدمات عمومی رایگان ،نظام نيمه آزادی ،تعویق مراقبتی»

جرم در آینده باشد ،عکسالعمل جامعه بهصورت اقدام تأمیني

در قانون  1392موردتوجه قرارگرفته است.

است .مطابق بندهاي  4و  5اصل  156قانون اساسي« :كشف

 -1اقدامات تأمينی و تربيتی

جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراي حدود و

این نهاد حقوقي كه ابتدا از نظام حقوقي فرانسه ،وارد نظام

مقررات مدون جزایي اسالم و همچنین اقدام مناسب براي

حقوقي و قضایي كشور ما شده است .ترجمه اصطالح

پیشگیري از وقوع جرم و اصالح مجرمین ».از وظایف مهم

فرانسوي  les mesures de sureteبوده كه به معني «تدابیر

قوۀ قضائیه است كه پشتیبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول

تأمیني» و یا «اقدامات تأمیني» است .گرچه اصطالح «تدابیر

تحقق بخشیدن به عدالت ميباشد .اصل  36قانون اساسي در

تأمیني» ترجمه مناسبتري است و حقوقدانان ایراني ابتدا

جهت حمایت از اصل قانوني بودن مجازاتها و صالحیت

همین اصطالح را در ایران بهكاربردهاند اما پس از تصویب

مراجع قضایي صدور حکم به مجازات و اجرا آن الزاماً و تنها

قانون اقدامات تأمیني در سال  1339عمدتاً اصطالح «اقدامات

از طریق دادگاه صالح و بهموجب قانون ميداند .ضمانت

تأمیني» جایگزین اصطالح قبلي شده است،

( Kazemi, 2018:

اجرایي این اصل ماده  575قانون مجازات اسالمي است كه

.)10

متخلف را مستوجب انفصال دائم از شغل و محرومیت از

در مورد اقدامات تأمیني و تربیتي ،تعاریف گوناگوني از

مشاغل دولتي به مدت پنج سال ميداند .اقدامات تأمیني و

طرف حقوقدانان و صاحبنظران حقوق جزا و جرمشناسي

تربیتي با راههاي اصالحي ،درماني و تربیتي به دنبال كاهش

ارائهشده است كه در اینجا به بیان برخي از مهمترین این

میزان جرائم و اصالح مجرمین هستند .با گسترش جرائم و

تعاریف پرداخته ميشود:

ایجاد جرائم نوین توجّه به انواع این اقدامات و گسترش حوزه

 -1اقدامات تأمیني عبارت است از :یکرشته وسایل

آنها ميتوان كمک شایاني به دستگاه قضایي نماید .هدف از

دفاعي اجتماعي كه بهحکم قانون و توسط قاضي و بر اثر وقوع

اجراي این مقاله بررسي اقدامات تأمیني و تربیتي بهعنوان

جرم ،با وضع مزاجي و استعداد و منش و سوابق فرد خاطي و

وسیلهاي براي تأمین امنیت و دفاع اجتماعي و اصالح مجرم

خطرناک بهكاربرده ميشود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار

در قانون مجازات اسالمي  1392و توسعه و پیشرفت و

گردد دست به تکرار جرم نزند.)Keynia, 2009: 1652( ،

نوآوريهاي قانون مجازات اسالمي  ،1392در این زمینه است.

 -2اقدامات تأمیني عبارت است از :فراهم نمودن امکان

بررسي تأسیسهاي نویني كه ماهیتاً جنبه اقدامات تأمیني

اصالح براي هر ک و ایجاد وسایل جهت تهذیب و بهبود

و تربیتي دارند و در قانون مجازات  1392به آنها براي اولین

وضع مجرم؛ بهعبارتدیگر ،اقدامات تأمیني را ميتوان وسایلي

بار توجه شده است .از مصادیق این اقدامات در قانون مجازات

كه از طرف قانونگذار براي حفظ جامعه مقررشده است و

اسالمي  1392ميتوان به اقدامات تأمیني و تربیتي اطفال و

بهوسیله قضات به نفع محکومین اجرا ميشود تعریف كرد.

نوجوانان اشاره كرد كه نسبت به قانون قبل بسیار كاملتر و

 -3اقدامات تأمیني عبارت است از :یک عده تدابیر قانوني

گستردهتر است و تا حد زیادي خألهاي قانون قبلي را از بین

بدون اینکه اثر مسئولیت اخالقي و معنوي داشته باشد ،داراي
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قوه الزام و اجبار بوده و در مورد افراد خطرناک بهموقع اجرا

آنکه برخي از آنها هم شامل هر دو جنبه هست،

گذاشته ميشود تا از ارتکاب احتمالي جرائم براي حفظ نظم

.)2015: 24

عمومي جامعه جلوگیري شود.)Kazemi, 2018: 10( ،

( Rahami,

به عقیده حقوقدانان تنها هدف اقدامات با تدابیر تأمیني،

 -4مجازات دفاع جامعه را در مقابل خطر بزهکاري كفایت

جلوگیري از ارتکاب جرم است .اقدامات تأمیني بر پایه فرض

نميكند ،جامعه باید در مقابل حالت خطرناک و از شر آنها

وجود حالت خطرناک در یک شخص بهخصوص ،صورت

ایمن و مصون بماند ،اقدامات تأمیني تدابیري است كه بدین

ميگیرد و بدین طریق توجیه ميشود كه مانع ارتکاب جرم از

منظور پیشبینيشدهاند.)Bahri, 2001: 360( ،

طرف شخصي كه بهاحتمالقوي در آینده با دستگاههاي قانوني

 -5اقدامات تأمیني به وسایل و تدابیري اطالق ميشوند
كه :در مورد افراد خطرناک مورداستفاده قرار ميگیرد ،هدف آن

جامعه درگیري خصمانه پیدا خواهد كرد ،ميشود،

( Momeni

.)Rad, 2018: 141

جلوگیري از جرائمي است كه ممکن است احتماالً در آینده از

بهاینترتیب اقدامات تأمیني و تربیتي به معناي خاص

طرف فرد خطرناک ارتکاب یابد ،ویژگي آن این است كه

اصطالحي كلمه در قانون مجازات اسالمي 1392؛ اوالً این

Sanei,

اقدامات تأمیني و تربیتي مختص دسته خاصي از بزهکاران

انفرادي ،الزامي و فاقد رنگ و شائبه اخالقي است( ،
.)1997: 188

هست (مجرمین غیرمسئول) و براي بخش اعظمي از مجرمین

 -6اقدامات تأمیني و تربیتي اقدامي است فردي ،الزامآور و

اقدامات تأمیني و یا تربیتي به معناي خاص كلمه در نظر گرفته

بدون رنگ اخالقي و فقط براي افرادي به مورداجرا گذاشته

نشده است (مجرمین مسئول) بلکه براي آنها فقط بهعنوان

ميشود كه حالت خطرناک براي جامعه داشته باشند،

مجازات بسنده شده است ماهیتاً اقدام تأمیني و یا تربیتي

(.)Shambiati, 2012: 413

قلمداد ميشوند .دوماً این اقدامات برخالف فلسفه وجودي

مالحظه ميشود كه در برخي از تعاریف مذكور اوالً به

آنها فقط یک جنبه از كاركرد مهم این نهاد حقوقي مهم را كه

اقدامات تأمیني اشارهشده است و ذكري از اقدامات تربیتي به

همان اقدامات پ از ارتکاب فعل مجرمانه را پوشش ميدهد

میان نیامده است و ثانیاً از اقدامات تأمیني در مورد اشخاص،

بهعبارتدیگر در قانون مجازات اسالمي  1392اعمال اقدامات

سخن رفته است گرچه موضوع اصلي اقدامات تأمیني

تأمیني و تربیتي به خاطر برخي حقوق و آزاديهاي انسانها

«اشخاص خطرناک» هست ،لیکن این امر مانع آن نميشود كه

پس از فعل مجرمانه تداعي پیداكرده و اعمال ميشود و تا

دامنه اقدامات تأمیني شامل «اشیاي خطرناک» هم گردد ،منتها

بزهي از كسي سر نزند نميشود براي او اقدامات تأمیني و

«اشخاص خطرناک» موضوع اصلي و بالذات این اقدامات بوده

تربیتي اعمال نمود .این در حالي است كه بر اساس ماده 14

و «اشیاي خطرناک» موضوع ثانوي و بالطبع آن هست .اخیراً

قانون اقدامات تأمیني « 1339هرگاه شخصي دیگري را تهدید

نویسندگان حقوق جزا در تعریف اقدامات تأمیني ،اصطالح

به ارتکاب جرم كرده بیم آن رود واقعاً مرتکب جرم گردد یا

Shambiati,

هرگاه شخصي محکومبه جنایتهاي جنحه یا جنایي گردیده

«اقدامات تربیتي» را نیز همراه آن به كاربردند( ،
.)2004: 413

صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اعالم دارد دادگاه بنا بر نظر

و درهرصورت اقدامات تأمیني و تربیتي شامل دو جنبه

شخص تهدید شده یا متضرر از جرم از او بخواهد مرتکب

اصلي و مهم است :یکي جنبه تأمیني ،آنکه بعضي اقدامات

جرم نگردیده وجه الضمانه متناسب با این امر بدهد هرگاه

صرفاً ناظر به این جنبه است و دیگري جنبه تربیتي و اصالحي

مشارالیه از تعهد خود خودداري كرده و وجه الضمانه خود را
نسپارد دادگاه ميتواند دستور توقف موقت او را صادر كرده و
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مدت توقف آن بیش از دو سال نخواهد بود» .بهاینترتیب

بند دوم :ارعاب انگيز نبودن

قانون اقدامات تأمیني  1339برخالف حقوق و آزاديها فردي

از ویژگيهاي مهم و اساسي اقدامات تأمیني و تربیتي آن

در مورد كساني كه مرتکب جرم نشدهاند ولي احتمال ارتکاب

است كه به دنبال ترساندن و مرعوب كردن مرتکب عمل

جرم در آنها وجود دارد اقدامات تأمیني از نوع امنیتي

مجرمانه و همچنین سایر افراد جامعه نميباشد .چراكه اگر این

پیشبیني كرده است این در صورتي است در قانون مجازات

اقدامات نیز قصدش تعقیب این خصیصه ترسانندگي بود،

اسالمي  1392چنین مقرر اي به چشم نميخورد و فقط براي

فرقي با كیفر و مجازات نداشت و همان تأثیرات مجازات را به

آن دسته از بزهکاران كه مرتکب جرم شدهاند اقدامات تأمیني

دنبال ميداشت .اقدامات تأمیني با پیشبیني تدابیري ،به دنبال

و تربیتي و یا مجازاتهاي كه ماهیت اقدام تأمیني دارند

برگرداندن مجرمان به زندگي معقول و عادي زندگي اجتماعي

پیشبیني كرده است.

است ،بدون آنکه در این رهگذر از خصیصه ترس و ارعاب

 -2مالکهای تشخيص اقدامات تأمينی و تربيتی در
تمایز با مجازاتها
گرچه مجازاتها و اقدامات تأمیني و تربیتي هر دو

استفادهاي كند .درصورتيكه این مجازاتهاست كه بیشتر از
این ویژگي ،بهرهمند ميباشند( ،

Mohammad Nejad, 2007:

.)37

ابزارهایي قانوني براي پیشگیري از وقوع جرم و اصالح

 -3ارکان خاص و قانونی اقدامات تأمينی وتربيتی

مجرمین ميباشند و اصوالً هر دو توسط مراجع قضایي اعمال

بند اول :قانونی بودن اقدامات تأمينی و تربيتی

ميگردند ،اما بررسي دقیق مالکها ویژگيهاي اقدامات تأمیني

اصل قانوني بودن به این معني است كه بدون وجود متن

و تربیتي ،ما را در شناخت بیشتر و نیز تمایز این ابزار واكنش

قانوني صریح ،قاضي نميتواند به تعیین مجازات دست بزند و

اجتماعي با انواع مجازاتها یاري ميكند .اقدامات تأمیني و

یا میزان آن را تغییر دهد .این اصل یعني ،حکومت قانون براي

تربیتي بهنوبه خود واجد خصوصیاتي است كه دانستن آن

تضمین احترام به آزاديهاي فردي و رعایت مصالح اجتماعي،

ویژگيها ضروري و مفید به نظر ميرسد.

(.)Noorbha, 2005: 47

بند اول :فقدان شرط تقصير جزائی (مالک نبودن تقصير
جزائی)

در حقیقت ریشه اصل به شکل كنوني را باید در نوشتههاي
فالسفه قرن  18یافت« ،بکاریا» با بحث و بررسي مطالب

اصوالً اقدامات تأمیني منوط به وجود حالت خطرناک

پیرامون این موضوع و الهام از اندیشههاي منتسکیو ،به بررسي

هست و همانطور كه سابقاً ذكر شد ،هدف اصلي ویژه

اصل قانوني بودن جرم و مجازات پرداخت .بکاریا با انتشار

اقدامات تأمیني و تربیتي اصالح مجرم و برطرف كردن حلت

كتاب «جرائم و مجازاتها» بر قانونمندي و قانونگرایي،

خطرناک وي ،از طریق نگهداري موقت او در مؤسسات

(.)Bekaria, 1997: 12

مربوطه و كنترل كنش و كردار اوست .درنتیجه تعیین و عوامل

در حقوق جزا تأكید كرده است .این اصل براي اولین بار

آنها در مورد اشخاص فاقد مسئولیت كیفري ،مانند اطفال یا

نیز در اعالمیه حقوق بشر  1789پذیرفته شد .مکتب تحققي

كساني كه فاقد قوه تمییز و تشخیصاند ،یا در ارتکاب فعل

براي پیشگیري از بزهکاري با استفاده از اقدامات تأمیني،

مجرمانه سوءنیتي ندارند ،نیز معقول و بلکه ضروري خواهد

خواستار كنار گذاشتن اصل قانوني بودن جرم و مجازات شد،

بود ،چنانچه رویه قضایي كشورهایي ازجمله فرانسه بر این

تابتوانند مجرمین بالقوّه را مجازات كنند .با توجّه به

عمل صحه گذاشته است.)Noorbha, 2005: 508( ،

ویژگيهاي اقدامات تأمیني مدّت آن نامعین است و با رفع
حالت خطرناک مجرم است كه قاضي ميتواند حکم پایان
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اقدامات تأمیني و تربیتي را بدهد؛ پس باید دست قاضي در

دارد .سپس در ادامه به مسئولیت كیفري و مدني و جبران

این مورد باز باشد .این موضوع نیز با اصل قانوني بودن

خسارت در صورت تجاوز از حدود مشخصشده قانوني

اقدامات تأمیني در تناقض است .حقوق اسالم نیز بر اصل

ميپردازد؛ یعني درصورتيكه این صدمه یا خسارت از روي

قانوني بودن ،صحه گذاشته است و در اصل برائت و قاعده

عمد یا تقصیر باشد ،مسئولیت كیفري و مدني براي فرد متصوّر

«درأ» و «قبح عقاب بال بیان» به بیان این اصل ميپردازد،

است .در صورت نداشتن هیچگونه عمد و تقصیري خسارت

(.)Rahami, 2012: 38

از بیتالمال جبران ميشود .درهرصورت خسارت زیاندیده

در مورد این موضوع و اصل قانوني بودن جرم و مجازات

جبران ميشود.)Rahami, 2012: 38( .

ميتوان به آیات شریفه «ماكنا معذبین حتي نبعث رسوال»

بنابراین در ق.م.ا  ،1392قانونگذار پا را فراتر نهاده و به

Surah

دلیل اهمیت اصل قانوني بودن اقدامات تأمیني و تربیتي،

 )Talaq verse 7اشارهكنیم .در قاعده «درأ» نیز اعمال مجازات

مسئولیت كیفري و مدني براي متجاوز از این اصل قرار داده

در مواردي كه وقوع جرم یا انتساب آن به متهم محل تردید

است(.این ضمانت اجرا در ق.م.ا وجود نداشت).

(سوره اسراء آیه  )7و «الیکلف اهلل نفسا اال مااتیها» (

است ،منتفي ميباشد .در قانون اساسي ،اصل سي و ششم آمده

بند دوم :رکن مادّی اقدامات تأمينی و تربيتی

است «حکم به مجازات و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه

در بحث اركان اقدامات تأمیني و تربیتي ،توجه به ركن

صالح و بهموجب قانون باشد» این امر ،نشانگر پذیرش این

مادّي از اهمیت ویژهاي برخوردار است؛ زیرا با توجّه به این

اصل از سوي قانونگذار اسالمي است .بر اساس این اصل

اركان است كه ميتوانیم دریابیم در چه جرائمي ميتوان از این

قانونگذار باید در تصویب متن قانون دقّت كافي مبذول دارد و

اقدامات استفاده كرد و ممنوعیت استفاده از این تدابیر در كدام

قاضي نیز باید فقط عمل ارتکابي را با مادهقانوني تطبیق دهد،

جرائم وجود دارد و همچنین اینکه ابتداً در همه جرائمي مجوز

دستگاههاي اجراكننده حکم نیز باید كامالً منطبق با موازین و

استفاده از این جرائم وجود دارد یا احتیاج به شرایط ویژهاي

قانون باشند واصل قانوني بودن به نحوه اجراي مجازاتها نیز

است.

سرایت كند .اقدامات تأمیني و تربیتي تدابیري براي پیشگیري

 -1جرائمي كه در آنها ميتوان از ابتدا اقدامات تأمیني و

از جرم هستند كه مدّت این تدابیر برخالف مجازاتها نامعین

تربیتي مورداستفاده قرار ميگیرد .در ماده  215ق.م.ا  1392به

و با نظر دادگاه است .در ق.م.ا  ،1392توجّه بیشتري به اصل

موضوع تعیین تکلیف اشیاء و اموال كشفشده كه دلیل یا

قانوني بودن مجازات و اقدامات تأمیني شده است و مواد

وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب

قانوني بیشتري به این پرداختهاند .مادّه  10اشعار ميدارد« :در

استعمال و یا براي استعمال اختصاص دادهشدهاند مربوط است

مقرّرات و نظامات دولتي مجازات و اقدامات تأمیني و تربیتي

كه باید مسترد ،ضبط یا معدوم شوند .با توجّه به این مادّه،

باید بهموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقررشده

مشخص است اشیایي مانند دستگاههایي ساخت اسکناس

است و مرتکب هیچ رفتار اعم از فعل یا ترک فعل را نميتوان

مجعول ،سالحهاي غیرمجاز ،مواد غذایي و دارویي تقلبي،

بهموجب قانون مؤخّر به مجازات یا اقدامات تأمیني و تربیتي

اشیاء خطرناک هستند كه باید دور از دسترس قرار گیرند .براي

محکوم كرد  »...در این مادّه نیز مانند ماده  11ق.م.ا به قانوني

جلوگیري از تکرار جرم توسط شخص مجرم یا اشخاص دیگر

بودن اقدامات تأمیني و تربیتي اشارهشده است .در مادّه  13به

این اشیاء باید معدوم شوند ،زیرا خود این اشیاء ميتواند

مسئله دقت قاضي و مطابقت كامل حکم این اقدامات با قانون

تهدیدي علیه نظم عمومي باشد .ضبط اشیا خطرناک نوعي

و همچنین اجراي این تدابیر دقیقاً منطبق با حکم دادگاه اشاره

اقدام تأمیني است كه در این مواد ميتواند مورداستفاده قرار
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گیرد .البته شایان به ذكر است ضبط آالت و وسایل جرم عالوه

كاستن از مجازاتها و اصالح مجرم براي بازگشت به جامعه

بر اینکه نیاز به رسیدگي و حکم دادگاه دارد ،احتیاج به نص

هستند .تعلیق و آزادي مشروط در ق.م.ا  1392وجود دارد.

قانوني دارد و نميتوان هر وسیلهاي را كه در جرائم استفاده

مجازاتهاي تکمیلي مصرّح در مادّهي  23ق.م.ا  1392نیز

ميشود ضبط كرد .در مادّه  17ق.م.ا به جرائم بازدارنده

جنبه تأمیني تربیتي دارند .در همهي موارد ذكرشده ابتدا

اشارهشده است كه این مجازات از ق.م.ا  1392حذفشده

نميتوان از اقدامات تأمیني استفاده كرد و باید شرایط ویژه

است .مجازاتهاي بازدارنده در ماده  17اینگونه تعریف

ذكرشده در قانون محقق شود تا این اقدامات قدرت اجرایي

ميشد« :تأدیب یا عقوبتي است كه از طرف حکومت بهمنظور

پیدا كنند .در مادّه  23ق.م.ا  1392آمده دادگاه ميتواند فردي

حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از

را كه به حد ،قصاص یا مجازات تعزیري از درجه  6تا درجه

مقررات و نظامات حکومتي تعیین ميگردد .از قبیل تعطیل

 1محکوم كرده است .با رعایت شرایط مقرر در این قانون،

محل كسب ،لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعي و

متناسب با جرم ارتکابي و خصوصیات وي به یک یا چند

اقامت در نقطه معین و منع اقامت و مانند آن» بنابراین

مجازات تکمیلي زیر محکوم كند؛ بنابراین در این ماده عالوه

مجازاتهاي بازدارنده مذكور در این مادّه همان اقدامات

بر جرائم تعزیري و بازدارنده در مورد جرائم مستوجب حد و

تأمیني بودند كه ميتوانستند از طرف قضات در مورد جرائم

قصاص اعطاي اقدام تأمیني و تربیتي و در غالب مجازات

اجرا شوند .توجّه به صدر ماده و كلمه «تأدیب» نیز بیانگر

تکمیلي قابلاعمال است .امّا با تحقق شرایط ذكرشده در مادّه.

توجه به تدابیر تربیتي در اینگونه از مجازاتها بود .در ق.م.ا

این مجازاتها عبارتاند از :اقامت اجباري در محل معین ،منع

 1392ميتوان در تقسیمبندي  8گانه تعزیرات مواردي را ذكر

اقامت در محل معین ،منع اشتغال از شغل ،انفصال از خدمات

كرد كه جنبه تأمیني و تربیتي دارند .مجرم (شخص حقیقي یا

دولتي و...در مادّه  40ق.م.ا  1392به موضوع تعویق صدور

حقوقي) پس از انجام جرائم مستوجب تعزیر ،محکومبه

حکم پرداخته است و آن را در جرائم تعزیر درجهي  6تا ،8

مجازاتهاي تعزیري ميشود كه جنبه اقدام تأمیني دارند از

پس از احراز مجرمیت بامالحظه وضعیت فردي ،خانوادگي و

قبیل انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي در تعزیر درجه

اجتماعي و ...در صورت وجود شرایط خاص امکانپذیر

 ،4محرومیت از حقوق اجتماعي در درجه  5و  ،6انتشار حکم

دانسته است .شرایطي از قبیل وجود جهات تخفیف ،پیشبیني

در درجه  6و ممنوعیت دائم و موقت از یک یا چند فعالیت

اصالح مرتکب و ...وجود جهات تخفیف و پیشبیني اصالح

شغلي یا اجتماعي و ممنوعیت دائم از دعوت عمومي براي

مرتکب ازجمله این شرایط است .در تعویق مراقبتي نیز

افزایش سرمایه براي اشخاص حقوقي در درجه  5و  .6در

تدابیري اندیشیده شده است از قبیل حضور بهموقع در زمان و

توضیح این ماده باید گفت كه در تعزیر شرط ویژهاي براي

مکان تعیینشده توسط مقام قضایي یا مددكار ناظر ،ارائه

اعمال آن وجود ندارد ،اما دادگاه در صدور حکم تعزیري

اطالعات و اسناد و مدارک تسهیلكننده نظارت بر اجراي

موارد  4گانه مادّه را موردتوجه قرار ميدهد.

تعهدات محکوم ،اعالم هرگونه تغییر شغل ،اقامتگاه و

 -2جرائمی که با شرایط ویژه مشمول اقدامات تأمينی و
تربيتی میشود
تأسیسات نویني از اقدامات تأمیني و تربیتي عام در ق.م.ا
 1392پیشبینيشده است؛ مانند تعویق اجراي حکم ،نظام نیمه

جابهجایي و كسب اجازه از مقام قضایي بهمنظور مسافرت به
خارج از كشور.
 -3جرائمي كه امکان اجراي اقدامات تأمیني درباره آنها
وجود ندارد.

آزادي ،مجازاتهاي جایگزین حب كه همه آنها در جهت
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جرائمي وجود دارند كه امکان تعلیق و تعویق در مورد

حقوقي كه به لحاظ اینکه هر شهروندي عضوي از جامعه

آنها وجود ندارد؛ بنابراین اقدامات تأمیني كه در این قالب

ميباشد از آن برخوردار است مانند حق رأي ،انتخاب شدن در

آمدهاند در این جرائم قابلیت اجرا ندارند .در ق.م.ا  1392در

مجل یا مجامع و  ...دسته اول حقوق مدني است و دسته دوم

مادّه  47صدور حکم و اجراي مجازات در مورد جرائم؛ الف)

حقوق اجتماعي هستند .البته تفکیک كامل بین آنها بهراحتي

علیه امنیت داخلي و خارجي كشور ،خرابکاري در تأسیسات

امکانپذیر نیست .در ترمینولوژي حقوق ،حقوق اجتماعي

آب ،برق ،گاز ،نفت و مخابرات.

اینگونه تعریفشده است؛ «حقوقي كه مقنّن براي اتباع خود

ب) جرائم سازمانیافته ،سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار،
آدمربایي و اسیدپاشي.
پ) قدرتنمایي و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع
اسلحه دیگر ،جرائم علیه عفت عمومي ،تشکیل یا اداره مراكز
فساد و فحشا.
ت) قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان ،مشروبات
الکلي و سالح و مهمات و قاچاق انسان.
ث) تعزیر بدل از قصاص نفس ،معاونت در قتل عمدي و
محاربه و افساد فياالرض.
ج) جرائم اقتصادي ،با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال،
قابل تعلیق و تعویق صدور حکم نميشوند.
كه این جرائم بسیار بیشتر از جرائم مطرحشده در مادّه 30
ق.م.ا است .در تبصره مادّه  53ق.م.ا  1392نیز مانند تبصره

در روابط با مؤسسات عمومي مقرر داشته است مانند حقوق
سیاسي حق استخدام حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در
مجال مقننه و هیئت منصفه و Jafari Langroudi, 2006: ( ،»...

.)230
مقنّن در ق.م.ا ،حقوق اجتماعي را اینگونه تعریف كرده
است؛ «حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار
براي اتباع كشور جمهوري اسالمي ایران و سایر افراد مقیم در
قلمرو حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن بهموجب قانون یا
حکم دادگاه است» .اصوالً سلب حقوق اجتماعي در قالب
مجازاتهاي تبعي صورت ميگیرد .این مجازاتها ،مستقیم ًا
فعالیت جمعي و عملکرد اجتماعي افراد را مورد هدف قرار
ميدهند و با سلب صالحیت از محکوم ،مانع استیفا و اجراي
حقوق اجتماعي آنان خواهد شد.)Khaleghi, 2005:9( .

مادّهي  32ق.م.ا محکومیت كیفري موجب انفصال معلق

محرومیتهاي اجتماعي در ق.م.ا  ،1392در همه موارد

نميشود مگر در مورد تصریح در قانون یا لغو قرار تعلیق.

موقتي نیستند و در مواردي مقررشده است كه این محرومیتها

اجراي مجازاتهاي جایگزین حبس كه ماهیتاً به اقدامات

دائمي هستند .در ق.م.ا  ،1392فصل دوم به مجازاتهاي تبعي

تأمیني شباهت دارند در مورد محکومیني كه سابقه محکومیت

اختصاص دارد .محرومیت از حقوق اجتماعي ،ممکن است گاه

كیفري به دلیل جرائم عمدي دارند و از اجراي آن پنج سال

بهعنوان مجازات اصلي گاه بهعنوان مجازات تکمیلي و بیشتر

نگذشته باشد ممکن نیست؛ این جرائم در مادّه  66ق.م.ا 1392

بهصورت مجازات تبعي مورد حکم قرار ميگیرد.

آمده است.
بند سوم :اقدامات تأمينی و تربيتی محرومکننده
محرومیت از حقوق اجتماعي حقوق افراد داراي دو شعبه
اساسي است.)Khaleghi, 2104: 16( ،

 -4اقدامات تأمينی و تربيتی کنترلکننده و نظارتی
مراقبت و نظارت بر بزهکاران ،اسباب اصالح و تربیت
آنها را فراهم ميكند و از غلطیدن دوباره آنان به ورطه جرم
پیشگیري ميكند .این نظارت ممکن است با نگهداري

نخست حقوقي كه از لوازم اولیه زندگي جمعي محسوب

بزهکاران در محیط بسته صورت گیرد مانند نگهداري مجرمین

ميشود ،بهنحويكه زندگي بدون آن امکانپذیر نیست .مثل

به عادت و مجرمیني كه از طریق فحشا امرارمعاش ميكنند در

حق حیات ،آزادي ،حق مالکیت ،تشکیل خانواده و دوّم

تبعیدگاه؛ و نگهداري افرادي كه از راه ولگردي یا قوادي یا
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فحشاء و یا تکدیگري امرارمعاش ميكنند در كارگاههاي

جرایم تعزیري درجه  5تا  8در صورت وجود شرایط مقرر در

كشاورزي و صنعتي .1ولي گاهي قانونگذار در غیر از موارد

تعویق مراقبتي محکومبه حب را ،در محدوده مکاني مشخص

باال بزهکار را ملزم ميكند تا در مواردي كه دادگاه معین

تحت نظارت سامانههاي الکترونیکي قرار دهد .این اقدام در

ميكند اقدامات كنترلكننده را رعایت كند كه بیشتر آنها در

ق.م.ا  1392اولین بار آمده است ،در قانون قبلي وجود نداشت

زماني است كه محکوم از اقدامات تأمیني و تربیتي عام استفاده

و یکي دیگر از نوآوريهاي ق.م.ا  1392محسوب ميشود.

ميكند .در ق.م.ا  1392این تدابیر كنترلكننده در مادّهي 42

(ماده  62ق.م.ا  )1392نظارت الکترونیک به مفهوم كنترل و

تعویق مراقبتي پیشبینيشده است .تدابیري كه همراه تعویق

مراقبت از طریق ابزارهاي الکترونیکي است.

مراقبتي است و مرتکب ملزم به رعایت آن است عبارت است

 -5آثار کيفری انتشار حکم در اقدامات تأمينی و تربيتی

از؛

در مورد انتشار حکم برائت متهم باید گفت آن چیزي كه
الف) حضور بهموقع درزمان و مکان تعیینشده توسط مقام

قضایي یا مددكار اجتماعي ناظر.
ب) ارائه اطالعات و اسناد و مدارک تسهیلكننده نظارت
بر اجراي تعهدات محکوم براي مددكار اجتماعي.

بیشتر مدنظر است ،جبران خسارتهایي است كه از این
اعالمجرم به حیثیت متهم واردشده است .تا قبل از تصویب
ق.م.ا  ،1392انتشار حکم آثار مدني اقدامات تأمیني و تربیتي
محسوب ميشد اما در ق.م.ا  1392مواد قانوني وجود دارد كه

ج) اعالم هرگونه تغییر شغل ،اقامتگاه یا جابهجایي در

انتشار حکم را تجویز كرده است .در تبصرهي مادّهي  36انتشار

مدّت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار

حکم ،بیشتر در مورد جرائم اقتصادي موردتوجه قرارگرفته

اجتماعي.

است .شرایط انتشار حکم در ق.م.ا  1392این است كه ارزش

ت) كسب اجازه از مقام قضایي بهمنظور مسافرت به خارج

مال موضوع جرم باید یک میلیارد یا بیشتر باشد .در مادّهي

از كشور .همانگونه كه مالحظه ميشود تدابیر نظارتي ذكرشده

 298قانون آیین دادرسي كیفري  ،1378به مسئله انتشار حکم

در مادّهي  42بسیار گستردهتر از مواردي است كه در ق.م.ا

در صورت برائت اشارهشده است درصورتيكه همانطور كه

وجود دارد .اقدامات پیشبینيشده در این ماده دامنه و نوع

گفتیم این موضوع در ق.م.ا  1392پیشبینينشده است؛ و در

نظارت را وسیعتر كردهاند كه بهاینترتیب با كنترلهاي بیشتر

آنجا فقط انتشار حکم در صورت محکومیت پذیرفتهشده

كه باید حتماّ با تدابیر حمایتي براي مرتکبین باشد ميتوان امید

است .در این مادّه آمده كه حکم برائت متهم در صورت

به اصالح و عدم ارتکاب جرم از سوي آنان را افزایش دهد.

درخواست او و با هزینه خودش در جراید كثیراالنتشار اعالم

به نظر ميرسد در تعلیق مراقبتي كه در مادّه  48پیشبینيشده

ميشود .به نظر ميرسد تحمیل كردن هزینه انتشار به شخص

است و همچنین آزادي مشروط نیز اجراي این تدابیر ميتواند

عادالنه نباشد ،زیرا با محاكمه افراد بيگناه به آزاديهاي

در صورت لزوم مورداستفاده قرار گیرد .در دوره مراقبت (كه

مشروع آنها تعدّي شده است و دستگاه عدالت باید در جهت

یکي از مجازاتهاي جایگزین حب است) محکوم به حکم

جبران این تعدّي باشد و سادهترین راه براي جبران عدم

دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احکام به انجام یک یا

تحمیل هزینه انتشار به فرد است.)Moradi, 2011: 15( .

چند مورد از دستورهاي تعویق مراقبتي كه در باال به آنها

در قانون آیین دادرسي كیفري  ،1392هزینه انتشار حکم

اشاره شد محکوم ميشود .یکي دیگر از اقدامات نظارتي،

برائت بر عهده قوه قضاییه است؛ بنابراین ،انتشار حکم در

نظارت الکترونیک بر زندانیان است كه دادگاه ميتواند در

موارد مصرّحه در قانون ميتواند اثر كیفري اقدامات تأمیني و
تربیتي باشد .در جرائم تعزیري درجه ( )6انتشار حکم قطعي

1ماده  5و  6قانون اقدامات تأمیني.
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در رسانهها آمده است .البته همانگونه كه از صدر ماده  18و

صرف حکم محکومیت غیرقطعي جوازي براي انتشار حکم

تعریف تعزیر (موارد ارتکاب محرمات شرعي یا نقض مقررات

محکومیت باشد.

حکومتي تعیین و اعمال ميشود) ميتوان گفت انتشار حکم

نتيجهگيری

قطعي در رسانهها مشمول عنوان حد ،قصاص یا دیه نیست.

سیر تحول علوم جنایي و جرمشناسي نشان ميدهد كه

نکته دیگر اینکه انتشار حکم در اینجا مجازاتي تعزیري است و

دانشمندان این رشته در جهت كشف علل جرائم و یافتن

بهعنوان مجازات اصلي مورد حکم قرار ميگیرد .به نظر

راهحل مناسب مبارزه با پدیدههاي جنایي ،تالش فوقالعادهاي

ميرسد مقصود این ماده از انتشار حکم محکومیت قطعي در

بهكاربرده و درنهایت هر یک از آنان به بخشي از ابعاد وسیع

رسانهها( ،رسانههاي جمعي) باشد .رسانههاي جمعي

موضوع دستیافته و در این راه به ابداع دهها فرضیه و اصل و

بهطوركلي به وسایلي اطالق ميشود كه مردم یک جامعه از آن

تئوري پرداختهاند .از تجزیهوتحلیل عقاید و آراي نظریهپردازان

براي اعالم پیامها و افکار و انتقال مفاهیم به یکدیگر استفاده

مذكور این نتیجه به دست ميآید كه بزهکاري مانند هر پدیده

ميكنند .این وسایل عبارتاند از :مطبوعات ،رادیو ،تلویزیون و

انساني دیگر داراي عوامل و علل متعدد هست كه بخشي از آن

خبرگزاريها و مسئله دیگر اینکه زماني ميتوان دستور به

هنوز كشف نشده است در این راه دانشمندان و نظریهپردازان

انتشار حکم محکومیت داد كه قطعي باشد؛ بنابراین حتماً باید

ابتدایي ،مجازت را ابزار مقابله با این پدیده ميدانستند اما

در دادگاه حکم به محکومیت قطعي مجرم داده شود و صرف

بهتدریج به این نتیجه رسیدند كه براي مبارزه با بزهکاري و

متهم و نه مجرم بودن و قبل از صدور حکم قطعي نميتوان

پیشگیري از وقوع جرائم و تأمین دفاع اجتماعي ،تنها یک

حکم محکومیت را منتشر كرد .این موضوع امروزه در كشور

روش ،آنهم مجازات به معني سنتي آن خالصه نميشود

مشکالتي را به وجود آورده است؛ زیرا در مورد برخي از

اصوالً «مجازات» در بین روشهاي مبارزه با نابهنجاري

جرائم بهویژه جرائم اقتصادي مردم از دستگاه قضا انتظار دارند

اجتماعي آخرین راهحل و كم اثرترین آنهاست .درنتیجه

كه نام مفسدین اقتصادي را از رسانهها اعالم كند؛ اما

جانشیني براي مجازت پیشنهاد كردند كه ازجمله از عنوان

همانگونه كه ميبینیم زماني این اجازه از سوي قانونگذار

«اقدامات تأمیني و تربیتي» بهره جستهاند .اقدامات تأمیني و

دادهشده است كه متهم محکومیتش قطعي و محرز باشد و

تربیتي محصول آراء و عقاید دانشمنداني است كه به پدیده

صرف اتهام مجوزي براي انتشار اسامي و احکام نميباشد.

جنایي ،بر اساس تئوريهاي ذهني صرف ،بلکه با روش عیني

دربند (چ) مادّهي  20ق.م.ا  ،1392نیز این اقدام تأمیني براي

و تجربه برخورد نموده و سعي كردهاند جرم را مانند

اشخاص حقوقي پیشبینيشده است كه در صورت مسئول

پدیدههاي طبیعي از نزدیک لم و تحت فرمول و قواعد علمي

شناخته شدن یکي از مجازاتهاي پیشبینيشده براي آنها،

و تجربي درآورند ،مطابق نظر آنان باید روشهاي توجه به

انتشار حکم محکومیت بهوسیله رسانهها است .در این بند

پدیده جنایي بر اساس نظریه جبري بودن این پدیده،

اشارهاي به محکومیت قطعي نشده است و محکومیت بهتنهایي

خصوصیت سزا دهي و عدالتخواهي را ازدستداده و

مورداشاره قرارگرفته است اما به نظر ميرسد در اینجا نیز باید

بهصورت امري اداري و اجراي درآید.

قائل به محکومیت قطعي كیفري در مورد اشخاص حقوقي

قانونگذار مجازات اسالمي  1392ازیکطرف براي اینکه

باشیم مگر اینکه بگوییم مقنن براي اشخاص حقوقي در این

اقدامات تأمین و تربیتي جایگاه شرعي براي مجرمیني كه

مورد مجازات سنگینتري را در نظر گرفته است كه حتّي

مسئولیت كامل كیفري دارند نداشته است آنها را مورد
شناسایي كامل و گسترده قرار نداده است؛ ازاینرو این نهاد
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مهم كیفري را براي محدودي از بزهکاران (اطفال و نوجوانان

مانند ماده  14براي كسي كه هنوز مرتکب جرائم نشده و فقط

و همچنین دیوانگان) بهكاربرده است و براي مجرمیني كه

تهدید خود را نسبت به ارتکاب جرم ابراز ميكند اقدام تأمیني

داراي مسئولیت تام كیفري هستند همچنان از نهاد مجازات

در نظر گرفته است كه نشان از پختگي این قانون در آن زمان

بهره برده است و از طرف دیگر به خاطر اینکه از مزایا و

تاریخي ميداد .بهعبارتدیگر قانون مجازات اسالمي 1392

سودمنديهاي این نهاد حقوق كیفري بسیار هم براي كساني

فقط به پیشگیري از تکرار جرم توجه كرده تا پیشگیري اولیه از

كه مسئولیت كامل كیفري دارند غافل نماند ناچار ًا آنها را در

وقوع جرم .این در صورتي است كه اقدامات تأمیني هم براي

شکل و قالب دیگري از واكنش اجتماعي یعني تحت انواع

پیشگیري از تکرار جرم و پیشگیري از وقوع ابتدایي جرم به

مجازت هاي تکمیلي ،تبعي و حتي مجازاتهاي اصلي

وجود آمده است و قانون مجازت اسالمي  1392فقط یک

بهكاربرده است .این نکته را هم باید افزود كه قانون مجازات

قسمت از این نهاد حقوق كیفري (پیشگیري از تکرار وقوع

اسالمي  1392اقدامات تأمیني و یا تربیتي را فقط در مورد

جرم) توجه كرده است كه شایسته است قانونگذار در

افرادي كه مرتکب بزه شده بهكاربرده است؛ این در حالي است

اصالحات بعدي قانونگذاري به این نکته نیز توجه كافي و

كه در قانون اقدامات تأمیني  1339در موادي از آن ،استثنائاً

وافي داشته باشد.
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