
 

  

  

  : بودها و بایدهامقررات کیفري ایران حیثیت در  اعاده

  زاده محمدجعفر حبیب

  محسن شریفی

  

  چکیده

هر چند نظام عدالت کیفري در مصاف با مرتکبان جرایم عمدي مهم به اعمال 

بینی مجازات هاي تبعی، در تکاپوي ممانعت آنان  مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش

گیري از تکرار جرم و  شاز دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پی

با هدف باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده 

ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت  امري اجتناب -اعم از قانونی و قضایی -حیثیت

با  -هایی همراه با کاستی -1304که خاستگاه آن نظام جزایی فرانسه است، در سال 

تا حدي از نواقص آن کاسته گردید. اما با  1352و در سال  روبرو، گذار ایران بال قانوناق

آن،  حذف تأسیس مزبور در قوانین کیفري پس از انقالب با استدالل غیرشرعی بودن

ات سازنده خالء محسوسی در نظام جزایی کشور ایجاد گردید. تا این که در پرتو انتقاد

در قالب  1377گذار در سال  شناسان کشور، قانون ان و جرمدان واقع حقوقو مقرون به 

مکرر قانون مجازات اسالمی اقدام به احیاي اعاده حیثیت (بدون ذکر عنوان)  62ماده 

نمود. گامی که قانون در این مسیر برداشت قابل تحسین اما همراه با ایرادات اساسی 

قررات مربوط به این نهاد را با م 1392قانون مجازات اسالمی  26و  25بود. اینک مواد 

محور اصلی این  بینی کرده است که ارزیابی آن در قیاس با مقررات سابق تغییراتی پیش

  . نوشتار است

  

  اعاده حیثیت، جرم، مجرم، حقوق اجتماعی، محرومیت. :ها ژه کلیدوا

  
 عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس                           habibzam@modares.ac.ir  
 ل) آموزش عالی طبرستان (نویسنده مسئو  عضو هیأت علمی مؤسسه  

Mohsen.sharifi181@gmail.com 
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 مقدمه 

ت به که متشکل از دو واژه اعاده به معناي بازگردانیدن و حیثی اعاده حیثیت

از نظر حقوقی ناظر به بازگشت اعتبار سه قشر  1اعتبار، جهت و حالت است معناي وضع،

) 575باشد. در خصوص مورد نخست ماده ( گناه و مجرم می تاجر ورشکسته ، متهم بی

ورشکسته به تقلب و همچنین اشخاصی که به خاطر »  دارد: قانون تجارت اشعار می

اند، مادامی  رداري، خیانت در امانت محکوم گردیدهارتکاب جرایمی چون سرقت، کالهب

توانند از جنبه تجاري اعاده اعتبار  اند، نمی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده

بنابراین بازگشت مجدد تاجر موصوف به صحنه تجارت، منوط به اعاده حیثیت ». کنند

در عدالت و یا  جزایی اوست. شق دوم اعاده حیثیت، به اشتباهات قضایی، انحراف

اندیشی از طریق جبران  اعترافات فاسد متهم در فرآیند دادرسی اشاره دارد که چاره

) 171بر همین پایه، اصل ( 2خسارت مادي و معنوي وارده بر وي به همین منظور است.

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم «قانون اساسی بیان می دارد: 

ق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي یا معنوي متوجه کسی گردد، در صورت یا در تطبی

تقصیر، عامل آن طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به 

) 58ماده (» گردد. شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می وسیله دولت جبران می

هرگاه، در اثر «دارد:  عالم مینیز در همین راستا ا 1370قانون مجازات اسالمی مصوب 

تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر موردي خاص، ضرر مادي یا 

معنوي متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادي در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین 

شود و در  اسالمی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می

ي چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد موارد ضرر معنو

  ». باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود

نوع سوم از اعاده حیثیت که مورد اهتمام مقاله است، ناظر به اعطاء فرصتی دوباره 

براي بازگشت مجدد مجرم به صحنه اجتماع و امکان استخدام در نهادهاي عمومی و 

به عبارت دیگر، اعاده حیثیت در این مفهوم، عامل بازگشت آن اهلیتی  دولتی است.

هرچند اعمال مجازات هاي  3است که شخص به واسطه ارتکاب جرم از دست داده است.

اصلی، تکمیلی و تبعی، در تنبیه خاطیان و ناقضان هنجارهاي عمومی حق طبیعی 

این اشخاص نیز وظیفه خطیر رود، با این همه، بازاجتماعی کردن  جامعه به شمار می

  
 .134/ 1، 1382. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، نشر معین 1

 .5-10، صص.1388هاي حقوق جزاي عمومی، نشر میزان، چاپ سیزدهم،  . گلدوزیان، ایرج،  بایسته 2

 .59، ص. 1363فر، ترمینولوژي حقوق، بنیاد راستاد، . جعفري لنگرودي، محمد جع 3
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جامعه بوده که از رهگذر اعاده حیثیت تسهیل خواهد شد. براین اساس باید اذعان کرد 

اي  شناختی است. چه این که، بدون این راهبرد، انگیزه که نهاد مزبور واجد مبناي جرم

مناسبت  1براي بازسازي مجرم و تامین هدف اصالحی مجازات به جاي نخواهد ماند.

و روایات متعددي به امکان  2ده حیثیت با توبه هم قابل تأمل است چرا که در آیاتاعا

بازگشت گناهکار از طریق این نهاد شرعی تاکید و تصریح شده است. پیوند پدیده اعاده 

حیثیت با حقوق بشر هم واقعیت غیرقابل انکار دیگري است؛ چرا که شایستگی 

ها به تامین و تضمین آنها ایجاب  عهد دولتبرخورداري هر شخص از حقوق انسانی و ت

  در این زمینه اندیشیده شود. -از جمله اعاده حیثیت وي  -نماید تا تمهیدات الزم  می

 . انواع اعاده حیثیت1

که حقوق اجتمـاعی محکـوم، بـه حکـم قـانون یـا از طریـق فرآینـد         بسته به این 

نوع اعاده حیثیـت قـانونی و   رسیدگی قضایی و صدور حکم به وي اعطاء شود، شاهد دو 

 قضایی به شرح ذیل خواهیم بود:

  اعاده حیثیت قانونی .1-1

طور که اشاره شد این شق از اعاده حیثیت پس از گذشت مدتی که قانون  همان

 3شود. معین کرده و عدم محکومیت جزایی جدید، بدون نیاز به حکم محکمه، اعاده می

) قانون مجازات 58) و (57، مواد ( )1304ی () قانون مجازات عموم59) تا (56مواد (

) و 25) و مواد (1377) مکرر قانون مجازات اسالمی (الحاقی 62) ماده (1352عمومی (

اند که  به این نوع از اعاده حیثیت پرداخته )، همگی1392) قانون مجازات اسالمی (26(

  هد بود. خوا ور مورد توجه سطور آتی این مقالهتحلیل هر یک از قوانین مزب

  اعاده حیثیت قضایی .1-2

اعاده حیثیت قضایی را در پرتو خطاي قضـایی   ،دانان خی از نویسندگان و حقوقبر

کـه   4انـد  و اعاده دادرسی و چگونگی جبران خسارت وارده بر متهم بی گناه تبیین کـرده 

مورد نظر نگارنده نیست. اعاده حیثیت قضایی مـورد نظـر مـا در مقابـل اعـاده حیثیـت       

از  مندي مجدد محکوم از حقوق اجتماعی پـس  سان که امکان بهره انونی قرار دارد، بدینق

  
 .24، ص. 1389. طالچیان، الهه، اعاده حیثیت در حقوق جزاي ایران، چاپ اول، انتشارات جاودانه،  1

 ».فمن تاب  من بعد ظلمه و أصلح فان اهللا یتوب علیه ان اهللا غفور رحیم«سوره مبارکه نساء:  16. آیه  2

نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران،  ده حیثیت و تحول آن در قوانین موضوعه ایران، پایان. صابر، محمود، اعا 3

 .121، ص. 1379

 .123-140. همان، صص.  4
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شـود.   خـود بلکـه بـا صـدور حکـم قضـایی میسـر مـی         گذشت مدت مقرر، نه به خـودي 

یابی به این نوع از اعاده حیثیت که در کشورهایی مثـل فرانسـه، لبنـان، سـوریه و      دست

البه از سوي محکـوم و صـدور حکـم دادگـاه     مشروط به مط 1بینی شده است، لیبی پیش

عنوان مثال در فرانسـه، اجـراي    هاي الزم و حصول شرایط قانونی است. به پس از بررسی

هـاي   کامل مجازات مورد حکم یا عفو خصوصی یا شمول مرور زمان، سپري شدن مهلت

سـب  ترین شـروط ک  شده در قانون یا تحقق مرور زمان اجراي مجازات، از مهم بینی پیش

این نوع اعاده حیثیت هستند. در این مورد الزم است که متقاضی درخواست خود را بـه  

دادستان شهرستان محل اقامت خود تحویل داده تـا پـس از تحقیـق از ایـن طریـق بـه       

ارسال شود تا النهایه مرجع مزبور بـا احـراز    –شعبه تحقیق دادگاه استان  -دادگاه صالح

پس از صدور این رأي و همچنـین در خصـوص   2وي دهد. رفتار محکوم به اعاده حیثیت

محکوم اصالح شـده، فاقـد حالـت خطرنـاك فـرض       اعاده حیثیت قانونی ،مورد ذکرشده

   3مند خواهد شد. شده و همچون افراد ناکرده بزه، از مواهب حقوق اجتماعی بهره

  . آثار اعاده حیثیت 2

تلف اعاده حیثیت، نوع سوم هاي مخ چنان که در تبیین مفاهیم آمد از میان گونه

آن که در مقام تمهید مقدمات ورود مجرم نادم و پشیمان به صحنه جامعه و اعتماد 

باشد. این نهاد، به سان دیگر نهادهاي  دوباره به او است، مورد توجه این نوشتار می

آمیز عدالت کیفري پدیدار از هدف اصالحی مجازات بوده و از خود آثار مهم ذیل  ارفاق

  گذارد. ا بر جاي میر

  حقوق اجتماعی   اعاده .2-1

ترین نتایج اعاده حیثیت، زوال مجازات تبعی، یعنی  لغو محرومیت محکوم  از مهم

، ها ارگان اجتماعی از جمله امکان جذب و استخدام در - از نیل به حقوق سیاسی

ا شمول ها و نهادهاي عمومی و دولتی است. بنابراین پس از تحمل مجازات ی سازمان

عفو یا مرور زمان و انقضاي مواعد معین و به شرط عدم ارتکاب جرم جدید، موانع اعاده 

و  1304) هر دو قانون مجازات عمومی سابق 57حقوق مزبور مرتفع خواهد شد. ماده (

) 25) و ماده (1377(اصالحی  1370) مکرر قانون مجازات اسالمی 62، ماده (1352

شود آن دسته از  . یادآور میاند این مهم را تصریح کرده 1392 قانون مجازات اسالمی

  
 .38، ص. 1385، شماره اول، 2. عینی، محسن، گامی کوتاه در راه اعاده حیثیت، نامه حقوقی، جلد  1

 .39. همان، ص.  2

، ترجمه حسن دادبان، تهران، 2ژرژ؛ و بولوك، برنار، حقوق جزاي عمومی، جلد  . استفانی، گاستون؛ لواسور،3

 .898-902، صص. 1377انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، چاپ اول، 
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شود از شمول قواعد  علیه بار می هایی که تحت عنوان مجازات اصلی بر محکوم محرومیت

کلی اعاده حیثیت خارج و تابع طبق مواد منصوص مربوط به خود اوست . به عنوان 

ات قضایی یا دیگر مأمورین هرگاه مقام‹‹ ) قانون مجازات اسالمی: 575مثال وفق ماده (

ذي صالح بر خالف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت 

کسی را صادر می نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی 

چنانچه هر ‹‹) این قانون 576یا به موجب ماده (›› به مدت پنج سال محکوم می شوند.

ها در هر مرتبه و  منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداري صاحب یک از

استفاده نموده و از اجراي اوامر کتبی دولتی یا اجراي  مقامی که باشند از مقام خود سوء

قوانین مملکتی و یا اجراي احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امري که از طرف 

نج سال ي نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پمقامات صادر شده باشد، جلوگیر

الیحه  10بر وفق برخی از مقررات خاص مثل ماده  همچنین››. محکوم خواهد شد

) بلکه متهمین 6قانون استقالل کانون وکالي دادگستري، نه تنها محکومان (بند 

الت محروم )، از تصدي به شغل وک7هاي مذکور در ماده مزبور بند ( جنایات یا جنحه

) با 12ماده  4کرده است. قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (بند 

صدور حکم مشابه توسل به قواعد عمومی اعاده حیثیت را غیرممکن ساخته است. 

متأسفانه با وجود چنین مقرارت پراکنده و عدم حاکمیت سیاست جنایی واحد بر نهاد 

  1ناپذیرخواهد بود. شهروندان و تضییع حقوق آنان اجتناباعاده حیثیت، سردرگمی 

  حذف محکومیت از سجل کیفري  .2-2

ترین اثرات اعاده حیثیت، محو سابقه کیفري اسـت. اعـاده حیثیـت از ایـن      از مهم

کننده سابقه محکومیـت از سـجل کیفـري     ماند که امحاء جهت به منزله عفو عمومی می

سان یـک شـخص    گردد، به ه اعاده حیثیت نایل میمحکوم است. در نتیجه شخصی که ب

 1375مجازات اسـالمی   ) مکرر قانون62رغم وضوح ماده ( شود . به ناکرده بزه قلمداد می

اکثـر قریـب بـه اتفـاق قـوانین       "رفـع اثـر از محکومیـت قطعـی کیفـري     "و درج عبارت

تخدام استخدامی تا کنون فقدان سابقه محکومیت کیفري موثر را بـه عنـوان شـرط اسـ    

،  مقـرره مزبـور   1392) قانون مجازات اسالمی 728نمودند که به موجب ماده ( مقرر می

  منسوخ شده است و از این پس، استناد به آن وجهی نخواهد داشت.

  عدم شمول تکرار جرم  .2-3

علیه حـذف شـده و او همسـنگ     از آنجا که با اعاده حیثیت، سابقه کیفري محکوم

  
 .51. عینی، پیشین، ص.  1
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ود، مشـمول تکـرار جـرم و کیفیـت مشـدده نخواهـد شـد.        ش غیربزهکاران محسوب می

بنابراین اگر در این حال، مجدداً جرمی را مرتکب گـردد، جـرم مزبـور مسـتقال و بـدون      

) قـانون  14مـاده (  1توجه به محکومیت قبلی مورد دادرسی و مجازات قـرار مـی گیـرد.   

چـه شـخص از   چنان:‹‹یح به این موضوع اشعار داشـته اسـت  مجازات عمومی سابق با تصر

تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا مشـمول مـرور زمـان ، مرتکـب جنحـه یـا       

) قانون جزاي 486ماده ( 2››.جنایت دیگري شود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود

نیز اعاده حیثیت را موجـب زوال کلیـه    3) قانون رداالاعتبار امارات16افغانستان و ماده (

  که طبیعتاً عدم شمول تکرار جرم، ازجمله نتایج آن خواهد بود .   آثار جنایت دانسته

مندي از مزایاي نهادهاي عدالت کیفري مثل تعلیق تعقیب و بهره .2-4

  آزادي مشروط 

خرداد  25اي از قوانین دادگستري مصوب  ) قانون اصالح پاره22وفق ماده (

استفاده از مزیت تعلیق  فقدان سابقه محکومیت کیفري موثر، از جمله شرایط 1356،4

مندي از مزیت آزادي مشروط  و عدم سابقه محکومیت به حبس، شرط بهره 5تعقیب

قانون مجازات اسالمی، اعاده حیثیت به جهت زوال سابقه محکومیت،  38است. ماده 

سازد. به رغم این مطلب، رویه  مندي متهم از نهادهاي موصوف را میسور می امکان بهره

هاي موثر کیفري  در این خصوص به جهت استناد به قانون محکومیت قضایی کشور ما

  ) تمایل  به اعمال آزادي مشروط و تعلیق تعقیب را ندارد. 1382، اصالحی1366(

  . اعاده حیثیت قبل از انقالب اسالمی 3

، به تأسی از قانون جزاي فرانسه به تأسیس 1352و  1304قانون مجازات عمومی 

و شرایط آن پرداخته است که به اختصار به تبیین هر یک حقوقی اعاده حیثیت 

  پرداخته می شود.  

  1304قانون مجازات عمومی .3-1

بندي عرفی و برگرفته از نظام  قانون مجازات عمومی سابق، بر مبناي یک تقسیم

  
 .793، ص. 1382. صانعی، پرویز، حقوق جزاي عمومی ، انتشارات طرح نو ، چاپ اول،  1

 .729. همان، ص.  2

 1992لسنه  36انون رداالعتبار ، رقم . ق 3

کننده عدم نسخ ماده مزبور رجوع کنید به: خالقی، علی، آیین دادرسی کیفري،  . براي مطالعه دالیل توجیه4

 .39 -40، صص. 1392چاپ بیست و یکم، نشر شهر دانش 

 .40. همان ص  5
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کیفري فرانسه جرایم را بر حسب شدت و خفت به سه درجه جنایت، جنحه و خالف 

تیجه آن در تنظیم احکام ناظر بر تعدد و تکرار جرم، شروع به جرم، نماید تا ن تقسیم می

بر همین اساس، مجازات عمومی  1معاونت در جرم، تعلیق و اعاده حیثیت متجلی شود.

کلیه احکام قطعی که بر محکومیت «دارد:  ) اشعار می56به موجب ماده ( 1304

ه کیفري محکومین درج شود باید در شناسنام متهمین به جنحه و جنایات صادر می

شایان ذکر است اعاده حیثیت مورد نظر این قانون از نوع قانونی بوده که پس از » گردد.

سال و عدم ارتکاب جرم جدید محقق  10یا  5هاي مقرره حسب مورد  گذشت مهلت

اگر کسی به مجازات تأدیبی، محکوم شده باشد و در مدت ): «57گردد. وفق ماده ( می

ریخ اتمام مجازات، محکومیت جزایی جدیدي نداشته باشد، به اعاده پنج سال از تا

ماده ». حیثیت نائل شده و محکومیت سابق او از شناسنامه کیفري او محو خواهد شد

همین طریق درباره اشخاصی هم که به مجازات « دارد: ) نیز در ادامه بیان می58(

که در ظرف ده سال از تاریخ  اند مجري خواهد بود، مشروط بر این جنایی محکوم  شده

نکته قابل توجه در این قانون ». اتمام مجازات، محکومیت جزایی جدید نداشته باشند

باشد  توجه به جرایم سیاسی و کاهش مدت مورد انتظار به نصف براي محکومین آن می

رود.  که با توجه به انگیزه خاص حاکم بر جرایم مزبور، اقدامی قابل دفاع به شمار می

اگر اشخاصی که براي ارتکاب جرم سیاسی محکوم به :«) این قانون 59وفق ماده (

شوند در ظرف یک سال از تاریخ اتمام مجازات و اشخاصی که براي  حبس تأدیبی می

شوند در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام  ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی می

شند به اعاده حیثیت نایل شده و محکومیت مجازات مجدداً محکومیت جزایی نداشته با

گذار در سال  به رغم تدبیر منطقی قانون». آنها از شناسنامه جزایی محو خواهد شد

هاي آن مثل عدم  توان از وجود برخی کاستی در تدوین نهاد اعاده حیثیت، نمی 1304

رایم عدم اشاره به گذشت شاکی خصوصی در ج، بینی مرور زمان پیش، عمديذکر واژه 

کنندگان مکرر از اعاده حیثیت با کسانی که اول  عدم تفاوت بین استفاده، قابل گذشت

عدم اشاره به مدت اعاده حیثیت در صورت ، کنند از حیث مدت انتظار بار استفاده می

  ، چشم پوشید.تخفیف مجازات اعدام و حبس ابد

  1352قانون مجازات عمومی  .3-2

      ثبـت نهـاد اعـاده حیثیـت و تخصـیص مـواد       ضمن  1352قانون مجازات عمومی 

از جملـه   1304) به آن، حامل برخی تغییرات و الحاقات نسـبت بـه قـانون    58) و (57(

افزودن قید عمدي به جرایم مورد نظر، توجه به مرور زمان و همچنین اشـاره بـه تـأثیر    

  
  .204، ص. 1390تشارات جنگل، جاودانه، ، چاپ اول، ان2مکان، حسین، حقوق کیفري عمومی، جلد  آقایی جنت.  1
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ثـار  گذشت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی در توقف اجراي مجـازات و زوال آ 

در مورد جرایم عمدي، کسـانی کـه بـه حـبس     ): « 57باشد. مطابق ماده ( محرومیت می

شـوند ظـرف پـنج سـال و کسـانی کـه بـه حـبس نهـایی محکـوم            اي محکوم می جنحه

گردند ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شـمول مـرور زمـان، بـه اعـاده       می

شـود، مگـر ایـن کـه بـه       نان نیز زایل میشوند و آثار تبعی محکومیت آ حیثیت نایل می

در مورد جزاهاي تکمیلـی  ): «1تبصره (».  موجب قانون، ترتیب دیگري مقرر شده باشد

یا اقدامات تأمینی مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفـع محرومیـت، موکـول بـه خاتمـه      

همچنـین در مـورد جـرایم قابـل     ): «2تبصـره ( » اجراي آنها یا شمول مرور زمـان بـود.  

گذشت، در صورتی که پس از صدور حکم قطعی یا گذشت شاکی یا مـدعی خصوصـی،   

) نیز 58ماده (» گردد. علیه به اعاده حیثیت نایل می اجراي مجازات موقوف شود، محکوم

اي  در مورد جـرایم سیاسـی، کسـانی کـه بـه مجـازات جنحـه       «دارد:  در ادامه عنوان می

شـوند   ه به مجازات جنایی محکوم مـی شوند ظرف مدت یک سال و کسانی ک محکوم می

ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجـازات حـبس یـا شـمول مـرور زمـان در صـورتی کـه         

محکومیت به جنایـت و جنحـه مـوثر جدیـد نداشـته باشـند، بـه اعـاده حیثیـت نایـل           

شـود کـه    مالحظه می». گردند، مگر این که در قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد می

با توجه به طبیعت جرایم سیاسی و انگیزه خاص مجرمان آن مـدت اعـاده    این قانون نیز

    1حیثیت را به نصف کاهش داده و آنان را مشمول ارفاق قرار داده است.

تـر و حـاوي    کامـل  1304همان گونه که اشاره شد قانون مزبور نسبت بـه قـانون   

کیفـر حـبس، عـدم    الذکر است. با این حال، مقید نمودن اعاده حیثیـت بـه    اضافات فوق

ارفاق نسبت به جرایم مطبوعاتی، یکسانی مدت اعـاده حیثیـت نسـبت بـه کسـانی کـه       

  سابقه استفاده از نهاد مزبور را دارند و کسانی کـه بـراي بـار نخسـت از آن متمتـع مـی      

شوند، یکسان بودن مدت مزبور صرف نظر از شمول یا عـدم شـمول مجـازات، از جملـه     

    2.ایرادات وارده بر آن است

الزم به ذکر است که از میان دو نوع مرور زمان یعنی مـرور زمـان تعقیـب کـه بـا      

گذشت مدتی پس از قطعـی شـدن حکـم محکومیـت امکـان تعقیـب مـتهم را منتفـی         

سازد و مرور زمان مجازات که با گذشت مدت مقرر از زمان محکومیت قطعی، اجراي  می

-باشد چه این ، موضوع اعاده حیثیت میقسم اخیر 3کند. علیه را زایل می مجازات محکوم

  
 .5، ص. 1387. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزاي عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش،  چاپ بیستم،  1

کنندگان مکرر و محکومینی که مشمول مرور زمان  . در کشور فرانسه مدت اعاده حیثیت در مورد استفاده 2

 ).38. ، ص1385شده اند دو برابر است (عینی، 

 .123. خالقی، پیشین، ص.  3
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  که مرور زمان در این حالت، به منزلۀ اجراي مجازات است.    این

  . اعاده حیثیت پس از انقالب اسالمی 4

بعد از پیروزي انقالب اسالمی ایران، با استدالل انطباق قـوانین بـا ضـوابط شـرعی     

نهاده اعاده حیثیت با اي در عرصه قوانین کیفري از جمله حذف  شاهد تغییرات گسترده

این اعتقاد که در حقوق اسالم کسی که مجازات خود را تحمـل کـرده اسـت فـوراً بایـد      

هـاي   بر پایه این تفکر پس از تحمـل مجـازات   1بتواند به جامعه بازگردد، مواجه هستیم.

شاید مبناي  2علیه ، بالفاصله است. شرعی (حدود، قصاص و دیات) اعاده حیثیت محکوم

ظ مدت براي نیل به حقوق اجتماعی از این منظـر، امکـان از سـرگیري مجـدد     عدم لحا

هاي اجتماعی  از سوي محکوم و اتصال مجدد وي به جامعـه بـا توجیـه کفایـت      فعالیت

همان مجازات تحمیلی است. شوراي عالی قضایی در پاسخ به این سئوال کـه بـا وجـود    

ی نکـرده اسـت، آیـا قـانون مجـازات      بین قانون مجازات اسالمی که اعاده حیثیت را پیش

چـون اکثـر عنـاوین و    «دارد:  عمومی سابق به طور کامل منسوخ است یا نه، اعـالم مـی  

موارد باب اول قانون مجازات عمومی سابق در قانون راجع به مجـازات اسـالمی مصـوب    

 3»د.) منسوخه بوده و یا قابلیت اجراء نـدار 59) تا (1آمده است، بنابراین مواد ( 21/4/61

بـه تصـویب   » هاي موثر کیفـري  محکومیت«قانون معروف به  1366با این همه در سال 

مجلس شوراي اسالمی رسید تا محکومین قطعی به حد، قطـع یـا نقـص عضـو، حـبس      

بیش از یک سال در جرایم عمدي، جـرایم نقـدي بـیش از ده میلیـون ریـال در جـرایم       

هـر میـزان مجـازات را نـه بـراي مـدت        عمدي، دو بار یا بیشتر به علت جرایم عمدي با

محدود که براي همیشه از برخی حقوق اجتمـاعی از جملـه اسـتخدام در دوایـر دولتـی      

) قـانون مجـازات اسـالمی    728محروم سازد. خوشبختانه این قـانون بـه موجـب مـاده (    

) قـانون مزبـور،   26) و (25منسوخ اعالم شد تا از ایـن پـس بـا حاکمیـت مـواد (      1392

اي در  حق بـا ضـوابط دوگانـه   کننده و همچنین شهروندان ذي عمومی استخدامنهادهاي 

 این زمینه مواجه نباشند.

  1370) مکرر قانون مجازات اسالمی 62ماده ( .4-1

) مکرر قانون مجازات اسالمی بدون ذکر 62ساله، ماده ( 16سرانجام پس از خأل 

اجتماعی مورد اشاره در تبصره  عنوان اعاده حیثیت، نهاد مزبور را احیاء و زوال حقوق

  
 .47. نوربها، پیشین، ص.  1

 .390. گلدوزیان، پیشین، ص.  2

. پاسخ سئواالت از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شوراي عالی قضایی، جلد اول، تهران، انتشارات  3

 .7و  6، صص. 1363روزنامه رسمی
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ا معطوف به محکومان به قطع عضو ر -که به صورت تمثیلی ذکر شده است -یک خود 

شالق در جرایم مشمول حد، حبس تعزیري بیش از سه سال، به ترتیب براي مدت  و

یک ، پنج و دو سال نمود. البته چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف 

این صورت آثار تبعی آن پس از انقضاي هفت سال از تاریخ توقف اجراي حکم شود، در 

ها که از آن به  تر آمد این نوع محرومیت ). به نحوي که پیش2شود (تبصره رفع می

شود، بدون نیاز به ذکر آنها در حکم دادگاه به خودي خود،  عنوان مجازات تبعی یاد می

شود که  یادآور می 1شود. علیه بار می ر محکومبه حکم قانون و به تبع مجازات اصلی ب

چنانچه جرم قابل گذشت باشد، گذشت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی نه 

). 3شود (تبصره تنها باعث توقف اجراي مجازات که موجب زوال آثار تبعی نیز می

مل در مواردي که عفو مجازات آثار کیفري را نیز شا«) این ماده 5همچنین وفق تبصره (

شود، همچنین در آزادي مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان  می

هر چند  نفس تصویب ماده موصوف، اقدامی مثبت و ». گردد علیه رفع می آزادي محکوم

دقتی صورت گرفته در احیاي  ، بیشود، با این همه گذار محسوب می نبه جا از سوي قانو

، ایرادات و اشکاالت اساسی ذیل را از خود به جاي ياین نهاد با اهمیت عدالت کیفر

   گذاشته است.

  عدم اشاره به حبس بازدارنده در بند سوم .4-1-1

محکومان به حبس تعزیري  - ) مکرر قانون مجازات اسالمی 62بند سوم ماده (

با ذکر واژه تعزیري، در خصوص شمول  -بیش از سه سال، دو سال پس از اجراي حکم 

به حبس بازدارنده ایجاد ابهام نموده بود؛ چندان که اداره حقوقی قوه قضائیه  دامنه خود

بین اصطالح تعزیر و «گونه تفسیر نماید: ناچار شد که در نظریه مشورتی خود این

گر اصطالح تعزیر شامل مجازات مجازات عموم و خصوصی مطلق وجود دارد. به بیان دی

 2»تعزیرات شرعی نیست. ازات بازدارنده شاملشود؛ لیکن اصطالح مج دارنده هم میباز

ها از سوي قانون مجازات اسالمی  البته با حذف مجازات بازدارنده از شماره مجازات

 به این ابهام پایان داده شده است. 1392

  عدم ارفاق نسبت به مجرمین سیاسی .4-1-2

و از طریق  اي خاص و متفاوت از مجرمان عادي از آنجا که مجرم سیاسی با انگیزه

  
 .303. گلدوزیان، پیشین، ص.  1

  3/11/78-8/7، 13رتی شماره . نظریه مشو 2



 

 

95  

س
ي، 

تر
س

دگ
دا

ی 
وق

حق
ه 

جل
م

م، 
یک

و 
د 

نو
ه 

ار
شم

م، 
نه

و 
د 

تا
هف

ل 
ا

یز
پای

13
94

 

شود، شایسته است  مرتکب جرم می 1ایراد لطمه به سازمان و تشکیالت سیاسی دولت

از حیث  -در فرآیند دادرسی و صدور حکم محکومیت، اجراي حکم و نیز مجازات تبعی

از ارفاق بیشتري نسبت به سایر متهمان و محکومان برخوردار  -مدت اعاده حیثیت

مدت مزبور به نصف کاهش  1352و  1304ت عمومی شود. چندان که در قانون مجازا

رفت که قانون مجازات اسالمی نیز در جریان  یافته بود. بر همین اساس انتظار می

اعتنایی قانون نسبت به  احیاي اعاده حیثیت به این مهم توجه نشان می داد. شاید بی

ابط تشخیص این موضوع ، به دلیل عدم تعریف این جرم و مشخص نبودن معیارها و ضو

آن بوده است. از آنجاکه جرم سیاسی بر پایه یک ایدئولوژي و آرمان استوار و مرتکب با 

پوشاند، ضروري است نسبت به ارائه تعریف  خواهی به آن جامه عمل می احساس عدالت

این جرم مشخص کردن جایگاه آن اقدام شود تا آثار آن در نهادهاي عدالت کیفري مثل 

   2ر گردد.اعاده حیثیت آشکا

  عدم اشاره به مرور زمان  .4-1-3

از آنجا که شمول مرور زمان در خصوص محکومیت هاي قطعی به منزله اجراي  

هاي تبعی و بیان  گذار ضمن تبیین مجازات ، مقتضی است قانون3باشد مجازات می

هاي محرومیت از حقوق اجتماعی حسب مورد، تصریح نماید که آغاز محرومیت از  مدت

حقوق از زمان حصول مرور زمان خواهد بود. این نکته که به درستی مورد توجه این 

) قانون مجازات اسالمی قرار گرفته است، از دید قانون مجازات اسالمی 25ماده (

  مغفول مانده بود. 27/2/1377الحاقی - 3/10/1370

  استعمال واژه عفو به طور مطلق .4-1-4

) 62) ماده (5) و (4هاي ( د اشاره تبصرهدرستی عفو مور هر چند حقوقدانان به

اند نه عمومی، به این دلیل  مکرر قانون مجازات اسالمی را ناظر به عفو خصوصی دانسته

که عفو عمومی برخالف عفو خصوصی، زوال آثار تبعی را در پی دارد، با وجود این، 

لی از اهمیت عفو، خابه واژه جهت ممانعت از بروز هر نوع ابهامی، الحاق قید خصوصی 

در مواردي که عفو آثار کیفري را « :شتدا این ماده که اشعار می )5(تبصره باشد.  نمی

شود، همچنین در آزادي مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت  نیز شامل می

؛ چه این که، از نبود، نیز مصون از ایراد »گردد علیه رفع می مقرر از زمان آزادي محکوم

  
. البته ضابطه دیگري هم که موصوف به ضابطه عینی است یعنی لطمه به سازمان و تشکیالت سیاسی و طرز  1

 ).340کار قواي عمومی براي تشخیص جرم سیاسی مطرح گردیده است (خالقی، پیشین، ص.

 .227، ص. 1390شناسی، انتشارات گنج دانش،  حسین؛ و حمید هاشم بیگی، دانشنامه جرم . نجفی ابرندآبادي، علی2

 .133. خالقی، پیشین، ص. 3
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دهنده آثار کیفري و از طرف دیگر در  ر در صدر خود به عفو پوششطرفی تبصره مزبو

؛ بود اشاره کرده -گذشت مدت مقرر از زمان آزادي -ذیل خود به رفع اثر محکومیت

، بر بودحال آن که در وضعیتی که عفو عالوه بر مجازات، ناظر بر آثار کیفري نیز 

ذار در مقام بیان ضابطه رفع اثر گ تا قانون نبودعلیه محرومیتی مترتب  محکومیت محکوم

کننده  صره، خنثیـر تبــسم اخیــد قــیرس یــاز آن برآید. با این توصیف به نظر م

  صدر آن باشد. 

  عدم  اشاره به حبس ابد .4-1-5

هاي ذیل آن اشاره نشـده بـود کـه چنانچـه      ) مکرر و تبصره62همچنین در ماده (

سـال کـاهش یابـد،    15جازات شود، مثالً بـه  حبس ابد اجرا نگردد یا  مشمول تخفیف م

مدت محرومیت محکوم پس از تحمل آن براي نیل به اعاده حیثیت چـه میـزان اسـت؟    

دانسـتیم کـه در ایـن حالـت      مگر این که این وضعیت را شامل بند سه ماده مذکور مـی 

م محرومیت دوساله از حقوق اجتماعی مورد اشاره آن، خفیف و غیر منطقی بود. ایراد دو

وارد بر این تبصره، اشاره به آغـاز مـدت محرومیـت از حقـوق اجتمـاعی از زمـان آزادي       

مشروط بود، حال این که باید آثار کیفري پس از اتمام مدت آزادي مشروط رفع گـردد،  

  گردد.    چرا که صرفاً در این صورت، مجازات اجراشده محسوب می

  1392قانون مجازات اسالمی  .4-2

) مکرر و تبصره هاي ذیل آن موجب شد تا  قانون 62ده بر ماده (حجم ایرادات وار

) ایـن قـانون   25هاي آن را مرتفع سازد. مـاده (  بخشی از کاستی 1392مجازات اسالمی 

محکومیت قطعی کیفـري در جـرایم عمـدي، پـس از اجـراي حکـم یـا        «دارد:  اشعار می

از حقـوق اجتمـاعی بـه     شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این مـاده، محکـوم را  

هـاي   هفت سـال در محکومیـت بـه مجـازات     -الفکند:  عنوان مجازات تبعی محروم می

سه سال در محکومیـت   - بسالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراي حکم اصلی 

به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی کـه دیـه جنایـت وارد شـده بـیش از نصـف دیـه        

دو سـال در محکومیـت بـه شـالق      - پ. 4س تا درجـه  علیه باشد، نفی بلد و حب مجنی

علیه یا کمتر  حدي، قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت وارده شده، نصف دیه مجنی

) نیز به بیان مصادیق حصري حقوق اجتماعی 26ماده (» از آن باشد و حبس درجه پنج.

العمـر از   را مـادام علیـه   سابقه، محکوم ) با بیان حکم  عجیب و بی2پرداخته و در تبصره (

)، مثل داوطلب شدن در انتخابـات ریاسـت   3) تا (1حقوق اجتماعی مذکور در بندهاي (

جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسالمی و شـوراهاي اسـالمی شـهر و    



 

 

97  

س
ي، 

تر
س

دگ
دا

ی 
وق

حق
ه 

جل
م

م، 
یک

و 
د 

نو
ه 

ار
شم

م، 
نه

و 
د 

تا
هف

ل 
ا

یز
پای

13
94

 

روستا، عضویت در شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، تصـدي  

ست قوه قضائیه، دادستانی کل کشـور، ریاسـت دیـوان    معاونت رئیس جمهور، تصدي ریا

هـاي آنهـا ابتـدا     عدالت اداري، محروم نموده است. بـا مداقـه در مـواد مـذکور و تبصـره     

  شود:    پذیرفته نسبت به قانون مجازات اسالمی اشاره می تغییرات مثبت صورت

 محصور کردن مصادیق حقوق اجتماعی که نتیجه آن صیانت از اصل قانونی -1

حق و تحدید دامنه آزادي  به عنوان یک شهروند ذي -علیه بودن و تامین حقوق محکوم

  قضات  است. 

  شوند.  هاي مشمول آن اجرا شده تلقی می اشاره به مرور زمان و این که مجازات - 2

اشاره به حبس ابد و این که در صورت توقف آن، مدت زمان الزم براي تحقق   -3

  ت. اعاده حیثیت هفت سال اس

هاي سالب حیات و بسط گستره آن به همه مصادیق  ذکر عبارت جامع مجازات -4

که اعاده حیثیت همگی، هفت سال پس از توقف مربوطه از جمله قصاص و اشاره به این

  اجراي حکم اصلی است. 

  محاسبه زمان الزم براي نیل به اعاده حیثیت پس از اتمام مدت آزادي مشروط. - 5

  ار تبعی محکومیت قصاص عضو در کنار محکومیت به قطع عضو. اشاره به آث  - 6

تنظیم مدت زمان محرومیت با توجه به درجات حبس، بدین ترتیب که در  -7

  سال خواهد بود.  2و  3حبس تا درجه چهار و حبس درجه پنج به ترتیب 

افزایش مدت محرومیت از یک سال به دو سال در خصوص محکومیت به  -8

  شالق حدي. 

نه تنها برخی از نـواقص   1392رغم برداشته شدن گام هاي مثبت مزبور، قانون  به

قانون مجازات اسالمی سابق را مرتفع نساخته بلکه متضمن معایب مخصوص به خود نیز 

  می باشد که ذیالً به مهمترین آن ها اشاره می گردد:

ر به اهمیت نهاد اعاده، عدم تخصیص فصل خاصی از قانون به نام حیثیت: نظ -1

را به آن اختصاص  فصل خاصی از قانون مجازات اسالمیگذار  حیثیت شایسته بود قانون

ی کرد. چندان که در کشورهای آن تنظیم میددي را براي تبیین ابعاد مختلف و مواد متع

ماده) به طور ویژه به  18و افغانستان (با تخصیص  ماده) 20مثل امارات (با تخصیص 

گذاري  ایران به نحو  مهم پرداخته شده است. متأسفانه در هیچ یک از ادوار قانون این

مبسوط به اعاده حیثیت پرداخته نشده و  باب یا فصل مستقلی به آن اختصاص نیافته 

پس از پایان مدت هاي محرومیت در  1392است؛ کما اینکه قانون مجازات اسالمی 

) ماده اخیر به اعاده 2)، صرفاً در تبصره (26ده () اقسام حقوق اجتماعی در ما25ماده (

الواقع مقنن در فصل دوم، بیش از  حیثیت اشاره و از عبارت آن استفاده کرده است. فی
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ورزد به معرفی مجازات تبعی ناشی  آن که به فرایند اعاده حیثیت و اهمیت آن اهتمام

  .از محکومیت پرداخته است

ت در دو حالت شمول یا عدم شمول مرور زمان: برابر دانستن مدت اعاده حیثی -2

تر گفته شد که در بسیاري از کشورها مثل فرانسه، زمانی که مجازاتی مشمول  پیش

گردد مدت اعاده حیث آن دو برابر تعیین تا در قیاس با محکومانی که  مرور زمان می

 اند یک توازن منطقی از حیث مدت برقرار گردد. مجازات را تحمل کرده

تفاوت قائل نشدن بین کسانی که سابقه اسـتفاده از اعـاده حیثیـت دارنـد بـا       -3

وق ـاز حیثیـت مـدت انتظـار نیـل بـه حقـ       -شـوند  کسانی که اول بار مشـمول آن مـی  

 از نواقص دیگر قانون موصوف بوده که برخالف عدالت کیفري است.   –تماعی ـاج

از حقوق اجتماعی، عدم  عدم اشاره به تمام آثار اعاده حیثیت: رفع محرومیت -4

شمول مقررات تکرار جرم، استفاده از مقررات تعلیق اجراي مجازات، استفاده از تعلیق 

تعقیب، استفاده از مقررات آزادي مشروط، از مهمترین آثار مترتب بر اعاده حیثیت 

است که در قانون مزبور به جز مورد اول و دوم به سایر مصادیق وقعی نهاده نشده است. 

هر کس  به عنوان مجازات «دارد:  ) که مقرر می26) ماده (2زعم نگارنده، از تبصره ( به

اعاده  25تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد، پس از گذشت موعد مقرر در ماده 

) و 1گردد مگر در مورد بندهاي ( شود و آثار تبعی محکومیت وي زایل می حیثیت می

توان خالف  نمی ،»شود ور به طور دایمی محروم میب) این ماده که از حقوق مز3) و (2(

گذار در هر مورد که  استنباط و برداشت مزبور را نتیجه گرفت. چرا که چنانچه قانون

قائل به تأثیر اعاده حیثیت در نهادهاي مزبور بوده به آن تصریح کرده است. آن چنان 

تکرار و ماالً تشدید  کیفر  ) این قانون، اعاده حیثیت را مانع اعمال قاعده136که ماده (

 45دانسته است حال آنکه در فصل ششم این قانون در باب تعلیق اجراي مجازات (مواد 

)  اعتنایی به اعاده 62تا  57(مواد  فصل هشتم آن در باب آزادي مشروط ) و54تا 

)، 44تا  39تأسیس تعویق صدور حکم (مواد  حیثیت صورت نگرفته است. در نهاد تازه

را ازجمله شرایط اعمال آن قرار داده )» 39از ماده  4ن سابقه کیفري موثر (بند فقدا«

) 26اي نماید. عالوه بر این، قسم اخیر تبصره ماده ( بی آنکه به تأثیر اعاده حیثیت اشاره

استفاده کرده، عدم » حقوق مزبور«که پس از عبارات اعاده حیثیت و آثار تبعی از واژه 

توان نتیجه گرفت، چرا که منظور از  ه تمام آثار اعاده حیثیت را میگذار ب اعتقاد قانون

ناظر به حقوق  -اشاره به مصادیق یک تا دوازده آن "حقوق مزبور"بیان عبارت 

سوي  مندي مجدد از آنها از بوده که با تحقق اعاده حیثیت امکان بهره - ـتماعیاج

  علیه فراهم خواهد شد. محکوم
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قانون مجازات افغانستان اعـاده حیثیـت را باعـث زوال     )486گفتنی است، ماده ( 

نیـز در مـاده    1992تمام آثار محرومیت دانسته است. قانون رداالعتبار امـارات مصـوب   

علیه و باعث زوال کلیـه   ) خود اعاده حیثیت را موجب بازگشت اهلیت مجدد محکوم16(

عمـال دیگـر نهادهـاي    آثار جنایت دانسته است. به همین نحو اعطاي آزادي مشروط و ا

ها که اصوالً منوط به فقدان سابقه ارتکاب جرم می باشند ، با عـدم پـیش    تفرید مجازات

بینی آثار جامع اعاده حیثیت در قوانین کیفري ایـران در بوتـه ابهـام قـرار داشـته و بـه       

فاقد تکافوي الزم براي پوشش دادن همه )، 26) ماده (2تحلیل شده تبصره (اي که  گونه

) ایـن قـانون کـه مقـرر     25) مـاده ( 1ار اعاده حیثیت است. افزودنـی اسـت، تبصـره (   آث

شـود،   در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفري محکوم درج می«دارد:  می

گـردد، مگـر بـه درخواسـت      ربط مـنعکس نمـی   هاي صادره از مراجع ذي لکن در گواهی

،  از حوزه بحث ما خـارج اسـت؛ چـرا    »زاتمراجع قضایی براي تعیین یا بازنگري در مجا

) فاقد آثار تبعی بـوده و در  25) ماده (3) تا (1هاي غیر از بندهاي ( که اساساً محکومیت

گذارند. اشاره قسم اخیـر ایـن    نتیجه مجالی را براي طرح موضوع اعاده حیثیت باقی نمی

ه تکـرار و تعیـین   تبصره به تعیین یا بازنگري در مجازات هم مجوزي براي اعمـال قاعـد  

) قانون مزبور که شرط اعمـال  136مجازاتی بیش از حداکثر قانونی نیست؛ چرا از ماده (

ــت،     ــد نتیجــه گرف ــاده حیثیــت دانســته اســت، بای ــدم حصــول اع ــر را ع تشــدید کیف

کـه معیـاري در   هاي فاقد آثار تبعی، مشمول قاعده مزبور نخواهد شد؛ جز آن محکومیت

  کیفر، بین اقل  و اکثر باشد. قاضی پرونده براي تعیین

)  3) تا (1محرومیت دائمی از تصدي مناصب و مشاغل مندرج در بندهاي ( -5

ن حکم عجیب و غیر قابل ) قانون مورد بحث، با ای26) ماده (2): تبصره (26ماده (

تأسیس اعاده حیثیت عمل کرده است. چه اینکه، هدف نهاد   بر خالف فلسفه انتظارخود

ء فرصت دوباره به کسانی است که با عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر موصوف اعطا

قانونی، شایستگی و وجاهت خود را براي کسب حقوق اجتماعی از جمله تصدي به 

الواقع تحقق اعاده حیثیت به  اند. فی ها و مناصب مهم به منصه ظهور رسانده سمت

باشد. چنین  دانستن وي می معناي زوال آثار سیاه گذشته محکوم و به مفهوم غیربزهکار

شخصی با پرهیز از هنجارشکنی مجدد، بهبودي و دگرگونی خود را اثبات کرده است تا 

گذار با تحریم  قانون 1از این رهگذر، حیثیت، کرامت و حرمت انسانی او پاس داشته شود.

پذیري این طیف از افراد را محل ابدي محکومان از تصدي به مناصب مهم، اجتماع

اعتمادي نموده است. بدیهی است این  د قرار داده و به نوعی نسبت به آنان ابراز بیتردی

  
 .242، ص. 1389شناسی و مسئولیت کیفري، نشر میزان، چاپ اول،  الهی، رضا، جرم . فرج 1
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باشد. اصل  ها در برابر قانون می رویکرد آشکارا بر خالف حقوق بشر و اصل برابري انسان

شوند به طور برابر  برابري در برابر قانون مستلزم آن است که با مواردي که برابر تلقی می

ها چه در زمینه تکالیف و چه در زمینه  عیض قائل شدن بین انسانبرخورد شود. تب

حقوق آنان معقول و عادالنه نبوده و سزاوار است با زدودن آن برپایه برابري همگان در 

با تکیه بر این منطق، تأسیس  1برخورداري از تمام حقوق اجتماعی همت گماشت.

اي است که پس از اثبات  شده صالحاي براي محکوم ا ارزشمند اعاده حیثیت مجال دوباره

ه هاي خود، به عنوان یک کنشگر فعال اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد. ب شایستگی

مزیت اعاده حیثیت و رأفت دستگاه عدالت در تر آمد، مجرمی که  نحوي که پیش

بازیابی حقوق اجتماعی را فرا روي خود ببیند، در فرآیند باز اجتماعی شدن و پرورش 

خود انگیزه مضاعفی خواهد داشت. البته تعلیل مزبور، دیدگاه نگارنده در مقام شخصیت 

تقویت اعتبار و جایگاه نهاد اعاده حیثیت و بازگشت کامل حقوق اجتماعی به محکومی 

است که از رهگذر باز اجتماعی شدن، شایسته است با وي بسان فرد غیربزهکار رفتار 

هاي مهمی  ا توجه به اهمیت باالي مشاغل و سمتشود و البته دور از انتظار نیست، ب

چون ریاست جهموري و تصدي ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، نمایندگی 

مجلس شوراي اسالمی، دیدگاه مخالف، قائل به محرومیت دایمی محکومان موضوع 

د که ) قانون مورد بحث از حقوق مورد اشاره بوده و معتقد باش25گانه ماده ( بندهاي سه

یابی به آنها را دارند که در سابقه خویش، جرایم منتهی به  تنها افرادي شایستگی دست

صورت پرسیدنی است که هاي ذیل این ماده را مرتکب نشده باشند که در این محکومیت

اگر مجرمی به واقع اقدام به توبه نموده و در شخصیت و رفتار خود تحول بنیادین و 

، آیا رواست که از تصدي به مشاغل و عناوین موصوف محروم اساسی ایجاد کرده باشد

گیرانه عمل کند که حتی از ورود  چنان سختگذار باید در این زمینه آن شود. چرا قانون

چنین فردي به شوراي اسالمی شهر و روستا براي ابد ممانعت به عمل آورد (بند الف 

باشد که با ازدیاد مدت  )؟ شاید راه مقرون به صواب فراروي مقنّن آن26ماده 

بینی اعاده حیثیت قضایی از سوي دیگر، فرآیند نیل  محرومیت از سویی و با پیش

تري مواجه سازد  تر و مطمئن محکوم به این دسته از حقوق اجتماعی را با شرایط سخت

تا از این رهگذر، بین اضطراب جامعه در واگذاري مشاغل و مناسب مهم به افراد 

ه محکومانی که تزکیه نفس و اصالح خود را در محکمه صالح به اثبات شایسته و دغدغ

  اند، تعادل برقرار نماید. رسانده

بینی اعاده حیثیت قضایی: در قیاس مجازات اصلی با مجازات تبعـی   عدم پیش -6

  
، 1388هاي عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم،  . طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادي1

 .317ص. 
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هاي فردي کردن واکنش اجتماعی صرفا نـاظر   این سوال قابل تأمل است که آیا مکانیزم

بـا رعایـت نظـم و مقـررات      -گونه که مجازات اصلی  ست؟ آیا همانبه مجازات نخست ا

زندان و اثبات اصالح محکوم، مشمول نهادي مثل آزادي مشروط یا شامل تأسیسـی بـه   

توانـد در پرتـو اصـل مزبـور دسـتخوش       گردد، مجازات تبعی نیز مـی  نام تعلیق اجراء می

ایی کـه متأسـفانه در قـانون    تغییر شود؟ پاسخ  به این سوال در پرتو اعاده حیثیـت قضـ  

 1بینـی نشـده اسـت، مثبـت خواهـد بـود.       مجازات کشور در گذشته و حال حاضر پـیش 

خاصیت غیر قابل انکار این نوع اعاده حیثیت آن است که عالوه بر عدم ارتکاب جـرم در  

مدت مقرر، تحول شخصیتی محکوم و قابلیت روانی و اجتماعی وي براي کسـب مجـدد   

ز مورد سنجش قرار گرفته تـا در صـورت تشـخیص، حکـم بـه اعـاده       حقوق اجتماعی نی

حیثیت داده شود. بدیهی اسـت کـه در احـراز اصـالح شخصـیت محکـوم و اثبـات بـاز         

ــی، اجتمــاعی و    ــوم روان اجتمــاعی شــدن وي، کســب نظــر مشــاوران و متخصصــان عل

یثیـت بـا   تردید این شیوه از اعاده ح شناسی از هر حیث حائز اهمیت خواهد بود. بی جرم

شناسی در خصوص این دسـته از اشـخاص یعنـی پیشـگیري از تکـرار جـرم        هدف جرم

همسو است. از میان راهبرد مؤثر بر محکومان در اصالح مدل زندگی خود و همنوایی بـا  

هاي جمعی، اعاده حیثیت به جهت ماهیت تشویقی آن از جایگاه خاصی برخوردار  ارزش

یت در قانون آیین دادرسی کیفري، دغدغـه واگـذاري   است. با درج این شق از اعاده حیث

هاي مهم کشوري به محکومان مشمول این نهاد بـه دلیـل فرآینـد قضـایی احـراز       سمت

بینی اعاده حیثیت قضـایی در   پذیري آنان، مرتفع خواهد شد. با این توصیف، پیش اصالح

کیفـري خواهـد    کنار اعاده حیثیت قانونی به غناي هر چه بیشتر این نهاد مهـم عـدالت  

کـه ابتـدا    -افزود. در سطور قبل بیان شد که در کشور فرانسه این نوع از اعاده حیثیـت  

حتـی   3نسـخ نگردیـد و ابقـا شـد.     2بینی اعاده حیثیت قانونی با پیش -پذیرش شده بود 

کشورهاي عربی نیز به طور مفصل به بحـث اعـاده حیثیـت قضـایی پرداختـه و در ایـن       

اند. چندان که کشور امارات ، قانونی را ویژه  وانین کشور ما عمل کردهتر از ق مقوله جامع

اعاده حیثیت تحت عنوان قانون رداالعتبار به تصویب رسانده و بیست مـاده از آن را بـه   

) قـانون مزبـور آمـده اسـت:     4این موضوع اختصاص داده است. به عنوان مثال در ماده (

کوم از سوي دادگاه جنایی محـل اقامـت او   حکم به اعاده حیثیت پس از درخواست مح«

دادگاه ضمن ایـن کـه   «) آن با  اشاره به این که 11همچنین در ماده (». گردد صادر می

تواند هرنوع تحقیقی را  دهد، می کننده گوش فرا می العموم و درخواست به سخنان مدعی

  
 .37ینی، پیشین، ص. . ع 1

 .1900ژوئیه  11. قانون  2

  .55. طالچیان، پیشین، ص.  3
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نمـودن فرآینـد   سعی در دقیق » که الزم است انجام داده و اطالعات الزم را کسب نماید

کسب اعتبار از سوي محکوم و صدور حکم از سوي محکمه نموده است. همچنـین وفـق   

مترتب بر حکم محکمه به رداالعتبار، محکوم اهلیت خود را براي «) این قانون: 16ماده (

گـذار   قـانون ». آورد کسب حقوق اجتماعی که توسط جنایت زایل شده بود، به دست می

م قانون آیین دادرسی کیفـري خـود را بـه طـور مفصـل بـه اعـاده        افغانستان نیز باب نه

گـذار مـا کـه     ) که در قیاس بـا قـانون  487تا  469حیثیت قضایی معطوف ساخته (مواد 

مکـرر) و دو   62(ماده  -1377اصالحیه  -1370فقط یک ماده از قانون مجازات اسالمی 

اعـاده حیثیـت قـانونی     ) را بـه 26تـا   25(مـواد   1392ماده از قانون مجـازات اسـالمی   

و  1387اي در قانون آیین دادرسـی کیفـري سـال     تخصیص داده و از سویی هیچ مقرره

الیحه آیین دادرسی کیفري در باب اعـاده حیثیـت قضـایی پـیش بینـی نکـرده اسـت،        

) قـانون کشـور افغانسـتان اشـعار     470تر به نظر می رسد. به عنـوان مثـال مـاده (    جامع

طالبـه  ده حیثیت از طـرف محکمـه جنایـت مربوطـه بـر اسـاس م      حکم به اعا« دارد: می

درخواست اعاده حیثیت «نماید:  ) نیز  تاکید می487ماده ( »گردد. علیه صادر می محکوم

تواند اظهارات دادستان و  شود. محکمه می از طرف محکمه تحت رسیدگی قرارگرفته می

». م را در موضوع حاصـل نمایـد  گونه معلومات الزدهنده را استماع نموده و هر واستدرخ

دارد ) این قانون عنوان مـی 486در خصوص آثار صدور حکم به اعاده  حیثیت هم ماده (

علیه در مورد آینده شده و  صدور حکم اعاده حیثیت موجب امحاي حکم الزام محکوم: «

تمام آثار حکم را از قبیل زوال اهلیت، محرومیـت از حقـوق مـدنی و امثـال آن از بـین      

) با تفاوت قائل شدن بـین تکرارکننـده جـرم و    484سرانجام بند دوم از ماده (». برد یم

هر گـاه حکـم صـادر شـده     «...... دارد:  کسی که  اول بار مرتکب جرم شده است ابراز می

  ». گردد علیه متکرر شناخته باشد این مدت مضاعف می
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  گیري نتیجه

ادهاي عـدالت کیفـري اسـت کـه     چندان که تبیین شد، اعاده حیثیت از معدود نه

تکلیف جامعه در باز اجتمـاعی کـردن مجـرم     - "شناسی جامعه"ابتناي نظري آن برپایه 

تقویت انگیزش اصالح رفتار و افـزایش   -"روان شناسی" -در کنار حق مجازات نمودن او

د ـدس و کارآمـ ـــ اد مقـــ نه -"بیـمذهـ " –ماعی ـولیت فردي و اجتــاس مسئــاحس

گیري از تکـرار جـرم و همنواسـازي مجـرم بـا هنجارهـاي       پیش -"شناسی مجر" -توبه 

برد. پذیرفتنی است کـه جامعـه از طـرد و دفـع دایمـی محکومـان و        بهره می -جامعوي

ممانعت از دست یابی آنان به حقوق اجتماعی، طرفی نخواهد بست؛ چرا که نتیجه اتخاذ 

ي، تکرار جرم و تبدیل  آنـان بـه   کارچنین رویکردي، جذب این اشخاص در باندهاي بزه

اي خواهد بود. این مقاله که به بهانه نقد و بررسی اعـاده حیثیـت منـدرج    مجرمان حرفه

نگارش شده، با تأمل بـر سـابقه نهـاد مزبـور در قـانون       1392در قانون مجازات اسالمی 

و  1304هـاي   قـانون مجـازات عمـومی سـال     -1377اصالحیه - 1370مجازات اسالمی 

نگاهی به قوانین کیفري فرانسـه، امـارات و افغانسـتان، راهکارهـاي ذیـل را       و نیم 1352

  داند:   شایستۀ طرح می

که  "قانون اعاده حیثیت"انون مستقل و مجزایی تحت عنوان . تخصیص ق1

  محتواي آن به تفصیل همه ابعاد قانونی و قضایی آن را تبیین نماید.  

کنار اعاده حیثیت قانونی، تا از این رهیافـت   بینی اعاده حیثیت قضایی در . پیش2

محکومانی که مدعی اصالح رفتار و باز اجتماعی شدن خود هسـتند بتواننـد درخواسـت    

خود را از طریق دادستان محل اقامت به محکمه داده تا در صورت احراز شـرایط، حکـم   

  به اعاده حیثیت آنان از سوي دادگاه صادر گردد. 

و خارج ساختن محکومان مشمول اعاده حیثیت از تصدي به ) 2. اصالح تبصره (3

) قانون مجازات اسالمی بـه شـرحی   26) ماده (3) تا (1مشاغل مهم مذکور در بندهاي (

گذار بدون تفکیک جرایم از حیث اهمیت، به طور مطلق محکومان بـه   که گذشت، قانون

ی از حقـوق  ) را بـراي ابـد از حصـول مصـادیق مهمـ     25جرایم عمـدي موضـوع مـاده (   

اجتماعی محروم ساخته که قابل دفاع نبوده و با فلسفه اعـاده حیثیـت در تعـارض قـرار     

عمـل آمـد،   دارد. با توصیفی که از اعاده حیثیت قضـایی و ضـرورت پـیش بینـی آن بـه     

هاي مزبور به محکومانی که شایستگی و اهلیت آنان در محکمه به دغدغه تفویض سمت

  شد.  اثبات رسیده، مرتفع خواهد

کننــده مکــرر از اعــاده حیثیــت نســبت بــه   ضــرورت تفکیــک میــان اســتفاده  .4

کننده نخست، از حیث مدت انتظار بـراي نیـل بـه اعـاده حیثیـت نیـز از دیگـر         استفاده

 گـذار قـرار گیـرد؛ زیـرا عادالنـه و      مواردي است که ضـرورت دارد معطـوف نظـر قـانون    
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ه همان زمانی را به انتظار بنشیند که پذیرفتنی نیست کسی که بار اول مرتکب جرم شد

  تکرارکننده جرمی که قبالً از مزیت این نهاد استفاده کرده است.  

. همچنین شایسته است مدت زمان اعاده حیثیت براي محکومی که با پنهان 5

شدن و خارج کردن خود از تسلط دستگاه عدالت مشمول مرور زمان شده، دو برابر 

  جراي مجازات داده و خود را تسلیم اجراي احکام نموده است. محکومی باشد که تن به ا

. ارایه تعریف جامع و مانع از جرم سیاسی با گذشت بیش از سی سال از زمان 6

ش مدت اعاده ـله کاهـحکومان از جمـــانقالب و اعطاي امتیازاتی به این نوع م

یري است که الزم ناپذ از دیگر ضروریات اجتناب - مثالً نصف محکومان عادي -حیثیت

  گذار قرار گیرد. است در کانون توجهات قانون

کـه   -هاي استخدامی نامهمثل آیین -. نسخ مقررات موازي با ضوابط قانون جدید7

عمالً اثر بخشی مواد راجع به اعاده حیثیـت را خنثـی کـرده و شـهروندان را در فضـاي      

هـاي  ایـد در اولویـت برنامـه   برد، از اهم موضوعاتی است کـه ب  تحیر و سردرگمی فرو می

  پارچه این نهاد قرار گیرد.  بخشی اعاده حیثیت و ایجاد نظام یک گذار در سامان قانون

. به رسمیت شناختن سایر آثار مترتب بر اعاده حیثیت، از جمله، امکان استفاده 8

ن از آزادي مشروط، تعلیق اجراي کیفر و تعلیق تعقیب، راهبرد دیگري است تا در پرتو آ

  به تأسیس موصوف، معنا و مفهومی ژرف بخشیده شود .  

بندي جـرایم بـه جنایـت، جنحـه و خـالف کـه در تمـام         . پذیرش مجدد تقسیم9

هاي حقوقی دنیا و حتی کشورهاي عربی نیز پذیرفته شده، از حیث آثـار مهمـی    سیستم

جـرم،   که بر سایر تأسیسات حقوق کیفري مثل شروع به جرم، معاونت در جـرم، تکـرار  

گذارد، حائز اهمیـت اسـت.    تعلیق و آزادي مشروط و همچنین اعاده حیثیت به جاي می

بنـدي مزبـور را درك و بـه     متن اولیه الیحه مجازات اسالمی به درستی ضرورت تقسـیم 

پذیرش آن اقدام کرد که متأسفانه در اصالحات بعـدي الیحـه و النهایـه قـانون مصـوب      

  ملغی شد. 1392
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