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انتشار احکام قطعی در فقه و حقوق ایران
چکیده

انتشار حکم محکومیت در گذشته به عنوان یک کیفر ترذیلی مورد توجه بوود
است .اکنون نیز قانونگذاران در برخی قوانین انتشار حکم محکومیوت را بوه عنووان
یک مجازات مورد توجه قرار داد اند .در فقه اسالمی تشهیر معادل هموین اطوحال
است و بهطور مصر شارع مقدس تشهیر را بهعنووان مجوازات برخوی از جورایم در
کنار سایر مجازاتها قلمداد نمود است .اعمال ایون مجوازات در گذشوته از طریو
جار زدن و یوا انوداختن زنلو وه بور گوردن مجورک در مکوانهوا عموومی طوورت
میگرفت اما در عصور حارور از طریو رسوانههوا گروهوی در قا وه بوه نموای
گذاشتن تصویر مجرک به عمل میآید .در اد ه و مدارک موجود اگرچه بهندرت به
این موروع اشار شد است اما فحص و جست وجو در آنهوا چنوین مجوازاتی را
در شرع مقدس توجیه مینماید بهگونها که این موروع از نلا قانونگذار موا نیوز
پوشید نماند و انتشار حکم قحعی را در برخی مجازاتها پذیرفته است .پژوهشولر
در این تحقی درطدد اثبات این موروع است که انتشوار احکواک در رسوانههوا کوه
امروز برا برخی جرایم پی بینی شد است فاقد مبنا شرعی نیسوت بلکوه فقهوا
نیز در کته خود تحت عنوان تشهیر به این موروع پرداخته و چنین مجوازاتی را بور
مبنا احادیث و روایات توجیه مینمایند.

کلیدواژهها :انتشار حکم ،تشهیر ،انتشار تصویر ،شاهد زور.
تاریخ دریافت 1396/5/10:تاریخ تصویب1396/9/22 :

.1notary39mashhad@gmail.com
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مقدمه
در تمامی ادوار تحمیل مجازات بر مجرمان امری ضروری بوود اتوت زیورا تو می و
حفظ ارزش های موجوود در افوراد و جام ون م وو بون تن اتوت .در ایو راتوتا ا موا
مجازاتها در جهت افکار ،قاید و خواتتن های هر اجتما ی ظهور و بروز مینمود کن هر
یک از ای مجازاتها دارای ویژگیهای و اهداف م حصر بن خود اتت .البتن هدف نهوایی
و غایی از اجرای تمامی مجازاتها دفاع از اجتماع ،اصوح و تربیوت یوا درموان مجور و
بازگشت وی بن زندگی اجتما ی اتت.
در میان مجازات های قابل ا ما بر مجرمان کن مورد توجن حکا قرار میگرفتن و در
گذشتن نیز بیشتر مورد توجن بود و بن کرات ا ما میشد اتت مجازاتهای بوا هودف
تحقیر مجر اتت .یکی از شیو های تحقیر مجرمی کن زیر لووای مجوازت هوای توالب
حیثیت مورد ا ما قرار میگیرد انتشار حکم محکومیت اتوت کون در فقون از تن تحوت
وان تشهیر نا برد میشود .تشهیر یکی از مجازات های ت زیری اتت کون بون مفهوو
م رفی و رتوا نمودن مجر اتت کن میتواند با توجن بن خطر و ضرری کون از ناشو اختن
بودن مجر بن اجتماع وارد میگردد در جهت حفظ و ا تحی جام ن مورد اتوتفاد قورار
گیرد و وی در محء ا تشهیر (م رفی) شود.
در حقوق کیفری اتح  ،کیفر تشوهیر مجوازات اصوجی جور شوهادت کوذو اتوت و
فجسفنای کن برای تن ذکر شد تن اتت کن پس از تشهیر ،شهادت شهود کذو در توایر
موارد پذیرفتن نشود .در فقن با ت قیح م ا و اتتفاد از وحدت محک ،کیفر تشهیر بورای
جرایم قوادی ،قذف ،زنا و کحهبرداری نیز پذیرفتن شد اتت .از نگا فقن اتحمی پ هوان
ماندن چهر واق ی مجر و د افشای هویت مجرمانن او در جام ن زیانبوار و خطرنواک
اتت و می تواند م جر بن قربانی شدن ت داد بیشتری از افراد گردد .هرچ د ممکو اتوت
نوع جر خطر کمتری برای تایری داشتن باشد.
فقها در مورد جرایمی کن نیاز بن تختگیری بیشتر یا مرتبط با حقووق مورد اتوت
کیفر تشهیر را جایز میدان د .ظاهراً میتوان اتت تاج کرد کیفر تشهیر در مورد جرائم بوا
اهمیت بوا ،،هرگوا دارای مصوجحت اجتموا ی ،فایود ار واو ،بازدارنودگی از ارتکواو و
همچ ی تکرار جر اقتضا ک د جایز اتت .بن طور نمونن در حقوق کیفری ایران برحسوب
مصجحت اجتما ی انتشار تصویر و یا تایر مشخصات مربوو بون هویوت متهموان تحوت
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شرایطی مجاز اتت ( 96ق.ت.دک) .حو بور انتشوار تصوویر متهموان ،قوانون مجوازات
اتحمی در اقدامی نوتورانن انتشار احکا قط ی را بن وان یکی از مجازاتهای ترذیجی در
چ د ماد مورد توجن قرار داد اتت.
در ای تحقیق ضم ش اخت جرایم مختجف در فقن کن تشوهیر در تنهوا موورد حکوم
قرار گرفتن نگاهی تطبیقی بن مسو لن تشوهیر در فقون و انتشوار احکوا قط وی و تصوویر
متهمان در قوانی موضو ن خواهد شد؛ و مثبت و م فی بودن چ وی مجوازاتی در قالوب
ارائن فجسفن تن مورد توجن قرار خواهد گرفت.

 -1مفهوم شناسی
پیش از تنکن بن بررتی انتشار احکا قط ی در حقوق موضوو ن و مصوداق فقهوی تن
ی ی «تشوهیر» پرداختون شوود ،ز اتوت م وی و مفهوو «انتشوار احکوا قط وی» و
«تشهیر» بن لحاظ لغوی و اصطححی مشخص گردد .بن همی م ظوور ابتودا بون مفهوو
لغوی هر یک از بارات فوق پرداختن خواهد شد تپس مفهو اصوطححی تنهوا را موورد
بررتی قرار خواهیم داد.
 -1-1انتشار احکام قطعی
«انتشار» در لغت بن مفهو «پراک ود شودن» ( میود .)281/1 :1363 ،و «فواش و شوای
شدن» (انوری .)588/1 :1381 ،تمد اتت .حکم نیز در لغوت بون مفهوو اتوتحکا  ،اتقوان و
نفوذناپذیری می باشد .بر همی اتاس اتوت کون میجون ته وی لگوا اتوب را «حکمون»
نامید اند؛ زیرا مرکب را برای توارکار ،را کرد و از ترکشی باز میدارد( .فراهیودی ،ترتیوب
ال وی 1414 ،ق) .بن ترای صادر از توی قضات نیز «حکم» گوی د زیرا احکا صادر توتوط
قضات از چ ان جایگاهی برخوردار اتت کن نقض تن بنراحتی امکانپذیر نیسوت و همون
بن پذیرش «حکم» وی مجز هست د .در کتب لغت م انی دیگری نیوز بورای حکوم تورد
شد اتت :مان د «داوری بن د » و «حجم و حکومت» کن هیچ کودا بون مفهوو حکوم
نمیباشد بجکن از لواز تن هست د.
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حکووم در اصووطح فقهووا خطوواو شوور ی اتووت و ادوور تن فتوووی ،داوری قضووایی و
دتتورهای و،ئی و حکومتی میباشد( .خجیجی :1390،تا  /16شومار  )2در اصوطح حقووقی،
حکم صادر از توی دادگا رأیی اتت کن بن موجب تن ،اختحف در دادگواهی کون تن را
صادر کرد فصل میشود .ای احکا از ج بن های مختجفی قابل تقسیم هسوت د؛ یکوی از
ای تقسیمات بن لحاظ قابجیت ا تراض بر رأی اتت کون در ادور تن احکوا بون قط وی و
غیرقط ی تقسیم میگردند .یکی از نویس دگان در مفهوو حکوم قط وی بیوان مویک ود
حکمی اتت کن؛ اصو ً،ب د از قط یت مفواد تن ،ز ا،جورا اتوت و دیگور نمویتووان بوا
ا تراض بن تن خواتتار رتیدگی مجدد بون پرونود شود( .خوالقی .)375/1 :1387 ،نویسو د
دیگری بیان میدارد« :حکم قط ی حکمی اتت کن قابجیت ا تراض بون تن بواهیچیوک از
طرق ادی شکایت ازجمجن؛ واخوواهی و تجدیودنظر امکوانپوذیر نیسوت»( .شومس:1390 ،
.)120/2
انتشار احکا قط ی در اصطح حالتی اتوت کون؛ هرگوا حکوم محکومیوت قط وی
مرتکب صادر گردد درصورتی کن اقتضا نماید بن طرق مختجف حکم صادر بن اطحع مو
میرتد .در گذشتن ای ا حن حکم از طریق جار زدن در م ابر و مکانهای موومی بوود
ولی اک ون با توجن بن پیشرفت تک ولوژی ای ا حن از طریوق انتشوار تصوویر یوا اتوامی
مرتکبی صورت میگیرد.
 -2-1تشهیر
«تشهیر» نو ی مجازات تحقیر ک د اتت کن فقها در کح خوود خصوصواً در کیفور
شهادت دروغ اتتفاد کرد اند .ای مجازت م اد انتشار اتامی و تصواویر محکوومی در
برخی جرایم مهم در حوز قانونگذاری کیفری اتت.
 -1-2-1مفهوم لغوی

تشهیر (کن تجریس نیز نامید شد اتت) مصدری از باو تف یل و از ریشون «شَوهررَ»
اتت و در لغت بن م ای «مشهور کردن»و «رتوا تاخت » تمد اتت ( .میود /1 :1363 ،ش
.)689
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در جای دیگر تشهیر در م ی لغوی ،ظاهر کردن و نمایاندن شیء بن م ظوور تقبویح
تن نزد مرد و بن م ظور تگا شدن از قباحت تن ت ریف شد اتت( .فراهیودی.)399 :1410 ،
ای مجازات ت تی کن ،ینهایی از تن در صر حاضر بن نمایش گذاشتن میشود از دیرباز
در قالبهای گوناگون ازجمجن :نقر داغ کردن ،بن گردن تویخت  ،طرطور یا تختن کوح  1و
یا جاز زدن بن اجرا در میتمد اتت.
جمای لغت برخی از الفاظی کن مترادف با تشهیر هست د را ذکر کرد اند .ایو الفواظ
بارتاند از :اشا ن ،اظهار ،ا ح  ،افشا و مجاهر .
 -2-2-1مفهوم اصطالحی

تشهیر اصطححی اتت کن بیشتر در حوز فقن و حقوق جزا کواربرد دارد و از م وای
لغوی و لفظی خود فاصجن نگرفتن اتت و در اصطح بون مفهوو م رفوی کوردن و رتووا
نمودن کسی کن مرتکب جر گردید اتت؛ ی ی هرگا شخصی مرتکب جر گوردد وی
را بن جام ن م رفی و جر وی را بن مرد ا ح نموود و او را رتووا نمای ود؛ بون بوارت
دیگر تشهیر همان رتوا کردن مجر اتت.
بدالقادر ود در کتاو تشری ج ایی تشهیر را ای گونن ت ریف نمود اتت« :ا حن
مجازات مجر و ندا دادن بن گ ا او در برابر مرد باألخص در جرایموی کون در تنهوا بون
وان امی مرد بن مجر ا تماد می شود تا او را بش ات د و از او دوری نمای ود ( ».وود ،
1413ق.)704/1 :

 -2جرایم مستوجب تشهیر
فقها قائل بر تن هست د کن برخی جرایم بن دلیل اهمیت دارای چ ود کیفور هسوت د؛
یکی از ای کیفرها در ک ار کیفر اصجی جر ارتکابی« ،تشهیر» اتت کن در ذیل بون ایو
جرایم خواهیم پرداخت:
 1ناصر خسرو ،جهانگرد ،شاعر ایرانی ( 481-394ق ،).از این مجازات در روزگار فاطمیان چنین خبر می دهد :اهل
بازار مصر هر چه فروشند ،راست گویند و اگر کسی به مشتری دروغ گوید ،او را بر شتری نشانند ،زنگی به دست
او دهند تا در شهر همی گردد و زنگ همی جنباند و منادی می کند که :من خالف گفتم و مالمت می بیلنم و هلر
که دروغ گوید ،سزای او مالمت باشد.
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 -1-2شهادت کذب
در فقن کیفر تشهیر مجازات اصجی شهادت کذو اتت و در جرایم پ جگانن دیگور کون
در زیر اشار خواهد شد فقها با وحدت محک از همی مورد چ ی مجوازاتی را بورای تن
جرایم نیز پیشبی ی نمود اند.
بدون تردید شاهدی کن شهادت دروغ مویدهود دارای مسولولیت حقووقی و کیفوری
اتت .فجذا هرگا دروغ بودن شهادت با دلیل قاط ی مان د جم قاضی بون تن دابوت شوود
حکم صادر نقض می گردد؛ زیرا فساد تن تشکار شد اتت و اگر محکو بن ما باشد ،تن
ما بازگرداند می شود و هرگا امکان بازگرداندن تن نباشد شهودی ضوام مویباشو د؛
همچ ی باید از هد جبران هرچیزی کن بن تبب شهادت دروغ تنها از بی رفتن اتوت
برتی د و در هر صورت خوا دروغ بودن شهادت پیش از انشای رأی دابت شود یوا ب ود از
تن ،یا ای کن چیزی از بی رفتن باشد یا نرفتن باشد شهود ت زیر میشوند و در تطح شهر
و حومن تن م رفی می گردند تا از پذیرش شهادت تنوان خوودداری شوود و مایون بورت
دیگران قرار گیرد( .دادمرزی.)225 :1395 ،
فقهای امامین قائل بر تن هست د کن اختحفی در مورد تشهیر شاهد کوذو همورا بوا
ت زیر وجود ندارد( .شیخ طوتی1407 ،ق 240/6 :؛ نجفی .)253/41 :1363 ،هرچ د برخی از تنان بوا
لفظ «یجب» قائل بر وجوو تشهیر شد و دتتن دیگر با بارت «ی بقی» اراد اتتحباو
نمود اند( .زموانی و دیگوران :1390،توا /44ش  .)2البتون برخوی نیوز همچوون صواحب جوواهر
جی رغم پذیرش وجوو ت زیر شاهد زور قائل بر تن اتت« :ت زیر شاهد زور واجب اتوت
و خحفی در تن نیست و حاکم می تواند توتط تازیانون یوا اطوحع دادن در بوی قبیجون و
محجناش وی را ت زیر ک د تا دیگران از انجا چ ی کاری خودداری ک د( ».نجفوی:1363 ،
 .)253/41از کح صاحب جواهر اتت با می گردد کن حاکم ب وا بور مصوجحت ،مویتوانود
تشهیر را بن وان یکی از انواع ت زیر برگزی د ،درحالی کن قائجی بن وجووو و اتوتحباو
تشهیر ،فارغ از اجرای مجازات ت زیری ،تشهیر را ،ز میدان د.
فقهای اهل ت ت نیز مجازات شاهد کذو را ت زیر و تشهیر میدان د حتوی برخوی از
فقهای اهل ت ت از جمجن اب قدامن اد ای اجماع نمود اند .ایشان در ای خصوص بیوان
میدارند « :شاهد زور باید حو بر ت زیر ،تشهیر شود و در ای حکم ،هیچ اختحفی بوی
فقهای اهل ت ت وجود ندارد»( .اب قدامن1405 ،ق.)154/12 :
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روایووات وارد از م صووومی (ع) بوون وووان یکووی از ادلوون مهووم در تشووهیر شوواهد زور
می باش د .در همی باو روایت محمد ب جوی بو الحسوی از توما ت اتوت کون از اموا
صادق (ع) نقل کرد اتت کن ایشان فرمودندُ« :هودُ الزُّور يَجلِدوُن جَلداً ،وَ لَيسَ لَهُ وقت ،،وَ
يُطاف بهم حَتّى يَعرفُوا وَ ال يَعوُدوُا .قَالَ :قُل :ُ،فَإِن تابُوا وَ أَصلِحوُا ،تَقبل شَهادَتِهِم بَعتدَ قَتالَ:
إذا تابُوا تابَ اهلل عَليهِم ،وَ قَبلَ ،شَهادَتِهِم بَعدَ» (حر وامجی1409 ،ق« .)333/27 :شواهدان زور بایود
شجّاق زد شوند کن وقت (خاصی) برای تن نیست و باید در شهر گرداند شوند تا ایو کون
او را (بن وان شاهد کذو) بش ات د و مجدداً مرتکب تن نشووند .از ایشوان پرتوید  :اگور
توبن ک د و اصح شوند ،تیا شهادتشوان ب ود از تن پذیرفتون مویشوود ایشوان فرمودنود:
چ انچن در برابر خداوند توبن ک د ،شهادتشان قبو میشود» .فقها یکی از مست دات خوود
مب ی بر پذیرش کیفر تشهیر را بارت «و یطاف بهم» در همی روایت دانستناند.
روایت دیگری کن فقها در باو تجویز شهادت زور بون تن اتوت اد موینمای ود روایوت
غیاث ب ابراهیم اتت .احمد ب محمد بو یسوی ،از محمود بو یحیوی ،از غیواث بو
ابراهیم از اما ج فر صادق (ع) نقل میک د کن ایشان از پودرش نقول کورد اتوت« :أنَّ
عَلياً (ع) كانَ إذا أخَذَ شاهدَ زوُرِ ،فَإِن كانَ غَريِباً ،بَعَثَ بِه إلى حَيِّهِ ،وَ إن كانَ ستوقياً ،بَعَتثَ
بِهِ إلى سوقِهِ ،فَطيفَ بِه ،ثُمَّ يحبسته أيااتاً ،ثُتمَّ يَُِّلستب سَتبيلَه» ِ( :هموو ،هموان« .)334 ،هرگوا
حضرت جی (ع) شاهد زوری را دتتگیر می کرد ،اگر غریب بود ،او را بون محجون و شوهر
خودش میفرتتاد و اگر بازاری بوود او را بون بوازار محول کسوب وکوارش مویفرتوتاد و
(بن وان شاهد کذو) گرداند میشد (تا مرد او را ببی د) و چ دی روز او را بن زنودان
می انداخت و ب د او را رها میکرد» .ای روایت در کتاو «م ،یحضر الفقین» بن وان
یکی از ادلن تجویز تشهیر مورد اتت اد قرار گرفتن اتت( .اب بابوین1413 ،ق.)59/3 :
 -2-2قوادی
قوادی بارت اتت از بن هم رتانیدن مرتکبی فحشا ،مان د زنا ،لوا و مساحقن .ای
جر با دو اقرار شخص د ارای اهجیت و مختوار یوا شوهادت دو شواهد مورد واد ادبوات
می شود .فقها در ای مورد نیز در ک ار ا ما شحق حدی مجازاتهای دیگری از جمجون؛
تراشیدن تر ،تشهیر و تب ید وی را نیز قابل ا ما میدان د .در هموی خصووص شوهید
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او می نویسد« :حد قیادت هفتاد و پ ج ضربن شوحق اتوت ،خووا تزاد باشود یوا ب ود ،
مسجمان باشد یا کافر ،مرد باشد یا زن .و برخی گفتناند :در همان دف ن او کن ایو کوار
را انجا میدهد تر تراشید می شود و او را در شهر میگردان د و بن شوهر دیگور تب یود
میک د و ای امر اختصاص بن مرد دارد پس زن نن ترش تراشید میشود و نن در شهر
گرداند میشود و نن تب ید میشود( ».شهید او .)230/2 :1385 ،
از کح شهید او اتت با میگردد کن کیفور تشوهیر در ک وار توایر مجوازاتهوای
قوادی قابل ا ما اتت و از فحوای کح وجوو تن اتت با میگردد.
 -3-2احتیال
احتیا در لغت بن م ای حیجن کردن ،مکر و حیجن ،چار جویی کردن و  ...تمد اتت.
در فقن اتحمی احتیا (کحهبرداری) نو ی اکل ما بن باطل اتت کن قرتن کریم نیوزدر
تین  188تور بقر بن ای موضوع اشار کرد اتت« :و ال تاكلو ااوالکم بينکم بالباطل».
در همی خصوص برخورد حضرت جی (ع) با یکی از ماموری بازار بن نا اب هرمون
موید کیفر تشهیر در جرایم مالی در اتح اتت« .ه گامی کون حضورت از خیانوت ابو
هرمن م مور بازار اهواز مطج گردید بن رفا ن کارگزار اهواز چ ی نوشت :هرگا نامونا را
خواندی ،اب هرمن را از بازار برک ار ک و او را بون خواطر مورد از کوار بوازدار و توپس
زندان ی نما و خبر تن را ا حن مومی ک و بن کارگزارانت ب ویس و نظر را بن تنان ابحغ
نما ...تا جایی کن گفتن شد ه گامی کن جم ن شد او را از زندان بیرون تر و  35تازیانن بر
او بزن و در بوازار بچرخوان»( .قاضوی ن موان1385 ،ق .)533-532 :از کوح اموا (ع) اتوت با
میشود کن انتشار حکم محکومیت در مفاتد اقتصوادی مقبوو و موورد پوذیرش اتوت.
قانونگذار ما نیوز در (مواد  36ق. .ا) انتشوار حکوم محکومیوت را در جورایم اقتصوادی
پذیرفتن و مقرر نمود « :حکم محکومیت قط ی در جرایم موجوب حود محاربون و افسواد
فی ا،رض ،یوا ت زیور توا درجون چهوار و نیوز کحهبورداری بویش از یوک میجیوارد ریوا
درصورتیکن موجب اخح در نظم یا ام یت نباشد در یکی از روزنامنهای محجی در یوک
نوبت م تشر میشود».
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 -4-2قذف
از دیگر جرایمی کن در فقن اتحمی برای تن مجازات انتشار حکم در نظر گرفتن شود
اتت «قذف» اتت .قذف بارت اتت از :نسبت زنا یا لوا دادن بن کسی؛ نسبت ده ود
را قاذف و نسبت داد شد را مقذوف گوی د .دربار جر قذف و مجازات قواذف تیون  4و
 5تور نور و روایات وارد از ائمن م صومی صراحتاً  80ضربن شحق را بون ووان کیفور
قاذف ذکر نمود اند؛ در نصوص تمد در مورد کیفر قذف هیچکدا د،لت بر تشهیر قاذف
ندارند .البتن روایتی از باد ب صهیب در مورد مرد نصرانی کن مسوجمانی را قوذف کورد
بود وارد شد اتت کن در تن اما صادق (ع) حو بر حد قذف ،دتتور بون اطافون وی در
بی همکیشانش بن وان ت زیر داد 1.بر همی اتاس فقها لفظ اطافن را حمل بر تشوهیر
کرد اند و در کتب خود تشهیر را در ک ار هشتاد ضربن شحق بون ووان مجوازات قوذف
تجقی کرد اند .از همی رو اتت کن برخی ازفقهای امامین ازجمجن :محقق حجی در شورای
ا،تح ( ،محقق حجی1403 ،ق .)154/4 :حمون حجوی در قوا ود ا،حکوا ( ،فخورالمحققی 1387 ،ق:
 .)547/3فخرالمحققی در ایضا الکفایت ،فاضل ه دی در کشف الجثا ( ،فاضل ه ودی1416 ،ق:
 .)538/10شهید او در الجم ت الدمشقیت( ،شهید او  .)259/2 :1385 ،شوهید دوانی در مسوالک
ا،فها ( ،شهید دانی1419 ،ق .)450/14 :صاحب جواهر در جواهر الکوح ( ،نجفوی.)430/41 :1363 ،
اما خمی وی (ر ) در تحریرالوتویجن( ،خمی وی1421 ،ق .)473/2 :فاضول ل کرانوی در تفصویل
الشری ت (فاضل ل کرانی1406 ،ق .)390 :مجازات قذف ک د را هشتاد ضوربن شوحق و تشوهیر
وی می دان د بن طور مثا شهید او و دانی دربار حود قواذف تورد انود« :حود القواذف
دمانون ججد بثیابن متوتطاً دون ضرو الزنی و یشهر لتجت ب شهادتن»( .شوهید او :1385 ،
235 /2؛ امی ی و تیتی.)232 /2 :1392 ،
مهم تری دلیل فقهای فوق بر ا ما مجازت تشهیر برحذر بودن مرد از شهادت ای
افراد اتت؛زیرا وقتی قاذف نسبت ناروا و دروغی بن دیگری میدهد مرتکب مول خوحف
اخحق شد اتت و احتما ای کن در اجرای شهادت بن نف یا ضرر دیگوری هوم مرتکوب
دروغ شود وجود دارد؛ فجذا ،ز اتت جهت تگواهی و برحوذر بوودن مورد از رجووع بون
چ ی شخصی جهت ادای شهادت ،تشهیر و رتوا گردد.
« .1سُئِ َ أبو عبداهلل(ع) عن نَصرانی قَذَفَ مُسلِماً؛ فَقالَ لَهُ :یاِ زانِ ،فَقالَ :یُجٍلَد ثَمانِینَ جَلدة لِحَقّ المُسلم ،وَ ثَمانینَ سَلوطاً
إلّا سَوطاً لِحُرمَةِ اإلسالم ،و یُحلَقُ رَأسُهُ ،وَ یُطافُ بِهِ ،فِی أه ِ دینِهِ لِكَیْ یَنكُ غَیْرِهِ».
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فقهای اهل ت ت برخحف نظر فقهای فوق قائل بر تن هست د کن مجازات اصجی قذف
همان هشتاد ضربن شحق اتت .البتن ای فقهوا در ایو کون اجورای حود قوذف در انظوار
مومی باشد اختحفی ندارند و تشهیر قاذف را بن وان مجازات تب وی حاصول از اجورای
ج ی حدود پذیرفتناند.
قانون مجازات اتحمی برخحف قو مشهور فقهای امامین کن مجازات قذف ک ود را
هشتاد ضربن شحق و تشهیر ت یی کرد اند فقط هشتاد ضربن شحق را بن وان مجوازات
قذف مقرر نمود اتت و بن نظر میرتد مصجحت اجتما ی اقتضوای چ وی تصومیمی را
دارد؛ زیرا قانونگذارحتیا،مکان باید ر ایت حوریم خصوصوی افوراد ب مایود و از م تشور
کردن نا و تصویر مرتکبی خودداری ک د مگر تنکن جر ارتکوابی بون حودی خطرنواک
باشد کن در ای صورت نن ت ها انتشار نا مرتکب مفسد نداشوتن باشود بجکون مفیود هوم
باشد.

 -3اقسام تشهیر
همانطور کن ذکر شد تشهیر در فقن نو ی کیفر ت زیری اتت کن بستن بن نظر قاضی
در برخی جرایم قابل ا ما اتت .ای نوع کیفر بستن بن ارتبا با دیگر مجازاتها ،مکان
و زمان اجرای تن قابجیت تقسیم دارد کن در زیر بن تنها خواهیم پرداخت.
 -1مجازاتها بستن بن ارتباطی کن با همدیگر دارند بن اصجی ،بدلی ،تکمیجوی و تب وی
تقسیم می شوند .مجازات اصجی مجوازات ت یوی شود بورای یوک جور اتوت و اصوو ً،
مجازاتها از ای نوع هست د مثل کیفر ت یی شد برای جور تورقت .مجوازات بودلی،
همان طور کن از نامش پیدا اتت ب ضاً نو ی جایگزی برای مجوازات اصوجی اتوت .مثول
کیفر قصاص مجازات اصجی ج ایت مدی اتت حا ممک اتوت اولیوای د یوا مج وی
جین با جانی توافق ک د کن بن جای اجرای قصاص ،دین پرداخوت گوردد .مجوازاتهوای
تب ی مجازت هایی هسوت د کون بودون ذکور در حکوم قهوراً اجورا مویگردنود؛ همچوون
محکومیت قط ی بن حبس ج ایی بن دلیول ارتکواو جور مودی (نوربهوا .)362 :1387 ،یوا
محرومیت از ارث بن دلیل قتل مورث .مجازات تکمیجی نیز مجازاتی اتوت کون همورا بوا
کیفر اصجی ب ا بن صححدید قاضی ت یی و در حکم دادگا مشخصاً تورد میشوود( .هموو،
همان.)362 ،
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کیفر تشهیر در ارتبا با مجازاتهای مذکور از نگا فقها بن دو دتتن تقسیم میشود:
دتتن او ؛ تشهیر بن وان مجازات اصجی جر ارتکوابی؛ مثول تشوهیر در جور شوهادت
کذو .دتتن دو ؛ تشهیر بن وان مجازات تب ی کن خوود بون دو نووع تقسویم مویشوود:
تشهیر در ادر مجازات اصجی مثل قط دتت تارق کن در ادر تن تشهیر محقق میگوردد
و تشهیر ناشی از اجرای مجازات اصجی در مأل ا  .مثل ت گسار مجر بن دلیل اقورار وی
و فرار وی از حفر کن دیگر بازگرداند نمیشود اما بالتب تشهیر هم صورت گرفتن اتت.
 -2تشهیر بن ا تبار مکان اجرا :ای نوع تشوهیر ،بسوتن بون گسوتردگی اجورای تن در
مکان ،بن دو دتتن محدود و شای تقسیم میشود .تشهیر محدود همانگونن کون از لفوظ
نهفتن برداشت می شود تشهیری اتت کن گستر مکانی تن محدود اتوت .مثول؛ انتشوار
حکم محکومیت در محل؛ اما هرگا دام ن مکانی تشهیر گسوترش یابود بونگونونای کون
موق یت مکانی تن نامحدود گردد تشهیر شای گفتن میشود؛ مان د ای کن خبر مجوازات
مجر و یا انتشار تصاویر و یا نا وی ازطریق وتایل ارتبا جم ی و رتاننهوای گروهوی
چون روزنامن ،مججن ،رادیو وتجویزیون م تشر شود.
 -3تشهیر بن ا تبار زمان :ای نوع تشهیر بستن بن برهن زمانی و باقی مانودن تدوار تن
بن دو دتتن دائمی و موقت م قسم میشود .در تشهیر دائمی بن دلیل تداری کن از اجرای
مجازت اصجی برجای میماند مرتکب در طو زندگیاش زبانزد مو مرد میشود .مثحً
در ادر اجرای برخی حدود دتت یا پای مرتکب قط میگردد و همی امر توببی اتوت
کن مرتکب در تما دور حیات خود ،انگشت نمای جام ن گردد .برخحف نوع موذکور در
تشهیر موقت ،رتوایی مجر در جام ون محودود بون دور ای خواص مویگوردد .موثحً در
مجازات شاهد زور کن گرداندن در توق یا جام ن اتت پس از مدتی چ وی مجوازاتی از
اذهان مرد و جام ن پاک میگردد و مرتکب بن زندگی ادی خود ادامن میدهد.

 -4فلسفه تشهیر
فجسفن تشهیر در نوع جرایمی کن چ ی مجازاتی برای تنها در فقن ت یی شد نهفتون
اتت .همانطور کن ذکر شد اکثر فقها قائل بر تن هست د کن تشهیر نو ی مجازات اصوجی
برای شاهد زور اتت .فجذا فجسفن و جتی کن برای چ ی مجازاتی میتوان متصور شد تن
اتت کن پس از تشهیر ،شهادت شاهدان زور در توایر مووارد پذیرفتون نمویشوود .البتون
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نمی توان مورد مذکور را ت ها فجسفن چ ی مجازاتی دانست بجکن ا ما ایو مجوازت بون
دلیل تحقیرتمیز بودن مان از ارتکاو شهادت زور توتوط دیگوران نیوز مویگوردد فجوذا؛
بننو ی میتوان یکی دیگر از فجسفنهای چ ی مجازاتی را تحقیرتمیز بودن و ار اوتوری
تن دانست.
در ذیل بنطور تفصیجی بن فجسفن ا ما مجازات تشهیر در فقن خواهیم پرداخت:
 -1-4زجرآور بودن تشهیر و عبرتپذیری دیگران
مان یت از ارتکاو جر توتط مجر و دیگران یکی از مهمتری خصوصیات مجوازاتهوا
میباشد و ای امر میسر نمیگردد مگر تنکن کیفر ت یی شد بن حودی شودید و دردنواک
باشد کن مجر هرگا تود و زیان حاصجن از ارتکاو جر را مورد ت جش قرار دهود ،صورفن
خود را در تن ببی د کن از ارتکاو تن امت اع ورزد( .فویض .)227 :1369 ،از ای رو برخوی از افوراد
تشهیر را بن ووان مجوازاتی زجورتور تجقوی موینمای ود زیورا؛ حفوظ تبورو و ججووگیری از
انگشتنما شدن برای تنها از هر چیزی مهمتر اتت .فجذا هرگا فوردی درک نمایود کون در
ادر ارتکاو جرمی مان د شهادت زور انگشت نمای خجق میگردد از ارتکواو چ وی جرموی
امت اع میورزد .اب الها ح فی م تقد اتت« :باید مجازات توان بازدارندگی را داشتن باشد؛
ی ی تگاهی پیدا کردن از تن انسان را از مبوادرت بون گ وا بوازدارد و دانسوت تن ب ود از
ارتکاو گ ا از بازگشت مجدد ججوگیری ک د» (شامبیاتی.)302/2 :1375 ،
برخی فقها قائل بر تن هست د کن اجرای کیفور همورا بوا م رفوی و تشوهیر مجور در
جام ن ،ننت ها برای مجر زجرتور اتت بجکن ای زجرتوری بن تایر افراد نیز انتقا مییابود
و م تج بن برتتموزی تنها میشود( .گجدوزیان .)4 :1365 ،بن هموی دلیول اتوت کسوانی کون
اجرای مجازات را دید باش د نسبت بن کسانی کن تن را میشوندت دیرگذارتر اتت.
 -2-4کاهش بزهدیدگی افراد
تشهیر مجر تبب ش اتایی وی در جام ن میگردد و ای امر امجی اتت در جهوت
کاهش قربانیان بالقو چ ی مجرمانی( .فاضل ه دی1416 ،ق .)456/10 :اکثر مجرموان
پس از تحمل کیفر بن جام ن باز میگردند البتن؛ با توجن بون ود ش اتوایی و رتووایی،
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برخی از تنان مجدداً مورد ا تماد مرد قرار میگیرند و ت داد بیشتری را بزهدید ا موا
ارتکابی خود مینمای د .در تیاتت ج ایی اتح یکوی از اهوداف تشوهیر مجرموان دفو
خطر احتمالی مجر اتت .امروز بیش از همیشن شاهد حضور افورادی در لبواس شواهد
ک ار دادگستری ها هستیم .بیشتر ای شاهدان در قبا پو حاضر بور ارائون شوهادت زور
هست د .فقها قائل بر تن هست د؛ تشهیر فردی کون موجبوات قووادی را فوراهم نموود از
موجبات برت و نیز ممان ت از همنشی ی با چ ی مجرمانی اتت؛ زیورا هرچون افوراد از
هم نشی ی با ای مجرمان دوری گزی د ا ضای خانواد جیالخصوص فرزندان تنها از شر
تنان در امان خواه د ماند( .اب برّاج1406 ،ق.)60/9 :
 -3-4تغلیظ عذاب مجرمان
از دیگر مواردی کن بن وان فجسفن مجوازات تشوهیر ،قابول بررتوی اتوت تغجویظ و
تشدید ذاو مجرمان اتت ( .حمن حجّی1419 ،ق .)539/3 :زیرا هرگا شخصی متوجن مجازات
مل ارتکابی ی ی تشهیر گردد بن دلیل از دتوت دادن تبوروی خوود در بوی اطرافیوان
دچار ذاو شدید روحی و روانی میگردد کن خود امل بازدارنود ای در جهوت ارتکواو
جرایمی با کیفر تشهیر اتت ،ز بن توضیح اتت برخی مجرمان در بیشتر موارد ،زنودان
و یا حتی شحق و مجازاتهای مشابن را بن رتوایی بی مرد ترجیح میده ود؛ لوذا ایو
نوع از مجازات میتواند نقش بسیار مثبتی در د تکرار جر توتط مجر داشتن باشد.
تیت اهلل مکار شیرازی در ای رابطن مویگویود« :ایو واق یوت را نبایود از نظور دور
داشت کن بسیاری از مرد برای حیثیت و تبروی خود بیش از مسو لن ت بیهوات ،اهمیوت
قائل هست د و رتوایی مجر ترمز نیروم دی بر روی هووس هوای تورکش تن هاتوت».
(مکار شیرازی .)359-360/14 :1372،البتن بر ای نظر بدی دلیل انتقاد وارد اتوت کون هرگوا
مجرمی بن دلیل تشهیر تحقیر گردد نمی تواند خود را در قالب انسانی برخوردار از زمی ون
رشد و ف الیت م اتب ببی د فجذا با تبروی برباد رفتن خود نمیتواند خود را مان د دیگران
حائز احترا بداند و دتت از کارهای خحف خود بردارد .در همی راتتا در جر ش اتوی
نوی تشهیر مجر را میتوان م طبق بوا نظریون برچسوبزنوی قجموداد نموود کون با و
می شود ای باور را در مجر تقویت ک د کن وی ذاتواً فوردی شورور اتوت و هویچ وقوت
نمیتواند مثل تایر افراد ادی جام ن باشد.
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 -5تشهیر مجرم پس از قطعیت حکم
در اتح  ،تیر پیامبر (ص) و م صومی (ع) مبت ی بر تن بود کن تا حود ممکو از
تشهیر فرد ججوگیری نمای د .در برخی روایات دید میشود کن مجور اقورار بور ارتکواو
جر داشتن اتت اما ائمن تحش میکردند کن مجر را از اقرار بازدارند 1و بن بارتی ت ی
در بز پوشی داشتن اند .تفکر بز پوشی در اتح بن نو ی مؤید امت واع از تشوهیر مجور
اتت؛ اما ای بز پوشی تا لحظن ادبات جر صورت میگرفت لذا ،بون محوض تنکون جور
ادبات میگردید اجرای تن نیز صورت میگرفت خوا در ادر تن مجر تشهیر مویشود یوا
خیر.
در حقوق موضو ن ایران نیز با پذیرش اصل برائت ،ت ی در بز پوشی و ججوگیری از
تشهیر متهم شد اتت اصل فوق هم در قوانی الین ممجکتی مان د قانون اتاتی و هوم
در قوانی ادی مورد توجن قرار گرفتن اتت .مقامات تحقیق یا شاکی خصوصوی پوس از
ارائن ادلن مستحکم مب ی بر مجرمیت متهم و بور از اصل برائت و درنهایت صدور حکوم
مجرمیت پروند وارد مرحجن دیگری تحت وان اجرای کیفر میشود کون البتون در ایو
مرحجن نیز ضوابطی بنم ظور ججوگیری از تشهیر مجر پیشبی ی شد اتت .در فجسفنی
کیفر تشهیر اشار شد کن اجرای چ ی مجازاتی برای برخی از مجرمان نسبت بون توایر
کیفرها بن مراتب تحقیرتمیزتر اتت زیرا با تشهیر مجور حیثیوت اجتموا ی وی از بوی
رفتن و بازاجتما ی چ ی مجرمانی تخت و دشوار اتت .بن همی دلیل اتت کون کیفور
تشهیر فقط برای برخی از جرایم در فقن و حقوق موضو ن ایران پیشبی ی شد اتت.
در حقوق موضو ن ،تشهیر متهم ،از طریق انتشوار حکوم وی ،یوا م رفوی او از طریوق
رتاننهای گروهی ،پیش از قط ی شدن رأی دادگا  ،خوحف نوص قوانونی و جور اتوت؛
ب ابرای ت ها در صورتی محکومیت وی و قط یت حکم تحت شورایطی مویتووان از ایو
مجازات اتتفاد نمود.

 .1از امام جعفر صادق (ع) نق شده است که فرمودند« :اَتَی النَّبِیَّ (ص) رَجُ ٌ فَقَالَ إِنّی زَنَیْتُ إِلی اَنْ قَالَ .فَقلالَ رَسُلولُ
اللَّهِ (ص) :لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کَانَ خَیْراً لَهُ :مردی نزد پیامبر(ص) آورده شد که اقرار به زنا می کرد .پیامبر(ص) به او
فرمودند :اگر این عم را پنهان و در درگاه خداوند توبه می کردی ،برای تو بهتر از این بلود» .نل( ::ررّعلاملی،
 :1409ج .)37 ،28
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 -1-5صدور احکام قطعی
در حقوق موضو ن قط ی شدن احکا یکوی از شورایط انتشوار تن اتوت .مواد 490
قانون تیی دادرتی کیفری در خصوص قط یت احکا مقرر نمود اتت :تراء کیفوری در
موارد زیر پس از ابحغ بن موق اجرا گذاشتن میشود:
الف -رأی قط ی کن دادگا نخستی صادر میک د.
و -رأیی کن در مهجت قانونی نسبت بون تن واخوواهی یوا درخواتوت تجدیودنظر یوا
فرجا نشد باشد یا درخواتت تجدیدنظر یا فرجا تن رد شد باشد.
پ -رأیی کن مرج تجدیدنظر تن را ت یید یا پس از نقض رأی نخستی صادر کرد باشد.
ت -رأیی کن بن ت یید مرج فرجا رتید باشد».
صدور ترای مذکور از مهمتری شرایط تحقق انتشار احکا اتت .هرچ ود در موواردی
قانونگذار بدون توجن بن اصل برائت ،انتشار مشخصات متهمی بون جور قبول از صودور
حکم قط ی را تجویز نمود اتت کن چ ی حرکتی از یکتو در راتوتای تو می م واف
مومی جام ن و از دیگر تو در جهت ت می م اف متضرری از جر قابل توجین اتت.

1

 -2-5عدم اخالل در نظم و امنیت
یک از مبانی قانونی انتشار احکا قط وی مواد  36ق. .ا اتوت .هرچ ود مواد فووق در
راتتای تجسجن مقرراتی اتت کن گا های تن در قوانی کیفری توابق برداشوتن شود بوود.
تبصر  3ماد  188قانون تیی دادرتی کیفری مصوو تا  1378کن میتووان بوننوو ی
 .1ماده  96ق.آ .د .ک :انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت ملتهم در کلیله مرارل تحقیقلات مقلدماتی
توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بلازپر
و موافقت دادستان شهرستان ،انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

الف -متهمان به ارتكاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت )ماده ( )302ایلن قلانون کله متلواری
بوده و دالی کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امكان دستیابی به آنلان موجلود
نباشد ،به منظور شناسایی آنان و یا تكمی ادله ،تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریلق چهلره نگلاری
آنان منتشر میشود.

ب -متهمان دستگیر شده که به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپر

اقرار کردهانلد

و تصویر آنان برای آگاهی بزهدیدگان و طرح شكایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان ،منتشر میشود.

 / 96فصلنامه علمی  -پژوهشی فقه و تاریخ تمدّن  سال سیزدهم  شماره پنجاه و چهارم  زمستان 1396

تن را قانون تشهیر م رفی نمود در تا  1385بن وان تبصر الحاقی بون مواد  188ایو
قانون اضافن شد و انتشار حکم را در مورد جرایم مالی جین دولت پویشبی وی کورد بوود و
پیش از تن نیز قانون اقدامات ت می ی و تربیتی انتشار حکم را بن وان اقدامی ت می ی و نون
مجازات در نظر گرفتن بود و ای موضوع حکایت از تن دارد کون قوانونگوذار موا همیشون از
انتشار احکا بن وان حربنای برای مبارز با بزهکاری و بزهکواران توود جسوتن اتوت .در
مقایسن بی دو ماد فوق باید اذ ان داشت کن ماد  36ق. .ا بوا بیوانی کجویتور و فراتور از
قانون تیی دادرتی کیفری بن موضوع پرداختن اتت البتن ماد فوق با ایراداتی نیوز همورا
اتت کن جدای از فجسفن وجودی انتشار احکا کن بر حذف تن از تیطر مجازاتهوا ت کیود
میگردد؛ نشان میدهد قانونگذار ت مل کافی در تدوی تن مبذو نداشتن اتت.

1

در ماد  36مذکور تنچن بیش از همن مورد توجون قوانونگوذار قورار گرفتون بوارت:
«موجب اخح در نظم و ام یت نباشد» م درج در صدر ماد اتت .بهتری برداشتی کون
از بارت مذکور می توان نمود تن اتت کن انتشار حکم محکومیت در روزنامون رتومی در
هریک از جرایم موجود در ماد کن موجب اخح در نظم یا ام یت نباشود مودنظر اتوت
بن بارت بهتر انتشار حکم موجبات اخح را فراهم نسازد.
 -3-5الزامی یا اختیاری بودن
الزامی یا اختیاری بودن انتشار احکا ناشوی از وجوود موواد قوانونی مختجوف در قوانون
مجازات اتحمی اتت .تقسیم انتشار احکا بن الزامی و اختیاری از توی مقوا قضوایی ،بون
دلیل توجن بن شخصیت محکومی از ج بنی حقیقی یا حقوقی تنها اتت .هرگوا مجوازات
نسبت بن اشخاص حقیقی ا ما گردد مطابق ماد  23ق. .ا بون ووان مجوازات تکمیجوی
ش اختن میشود و بر ای اتاس قاضی مختار در ا ما تن اتت؛ ولی هرگا ا ما مجوازات
در مورد اشخاص حقوقی باشد بن دلیل تنکن مجازات مطابق مواد  20قوانون فووقالوذکر از
نوع مجازاتهای اصجی اتت دادگا باید تن را اجباراً مورد ا ما قورار دهود .البتون هرچ ود
مجازاتهای م درج در ماد  20از نوع اصجی بود و اجرای تنها اجباری اتت اما با توجن بون
 .1جهت اطالع بیشتر ر.ک :ایزدی ،پویلا ، 1394 ،انتشلار ركلم محكومیلت قطعلی از منظلر رقلوق کیفلری و جلرم
شناسی،پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد ،استاد راهنما ،رسین فخر ،دانشگاه تبریز.73 ،
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ای کن مجازاتهای م درج در ماد فوق مت وع اتت قاضی اجباراً یک یوا دو موورد از تنهوا را
بن صورت اختیاری ت یی می نماید فجوذا ممکو اتوت انتشوار احکوا قط وی بون صوورت
اختیاری از بی مجازاتها از ج بن اجباری بودن مورد توجن قاضی قرار گیرد.
فارغ از توجن قانون گذار بون حقیقوی یوا حقووقی بوودن اشوخاص محکوو  ،براتواس
مجازات های م درج در مورد برخی جرایم انتشار حکم محکومیت الزامی شد اتت .ایو
جرایم در صدر ماد  36ق. .ا و تبصر تن برشمرد شد اتت.
 -4-5جرایم مشمول انتشار احکام قطعی
در فقن جرایمی مان د؛ شهادت کذو ،احتیا  ،قوذف و ...مشومو انتشوار یوا تشوهیر قورار
گرفتن کن در مطالب پیشی بن تنها پرداختن شد .اگرچن جرایم فوق در حقوق موضوو ن ایوران
مشمو مجازات انتشار نشد اما جرایم دیگری بن لحاظ شورایط زموانی از تووی قوانونگوذار
دارای چ ی مجازاتی ت ریف شد اند کن مشخصاً بن مواد مربوطن پرداختن میشود.
یکی از مهمتری مواد قانون مجازات اتحمی در باو انتشوار احکوا قط وی مواد 36
قانون مجازات اتحمی اتت .مطابق ای ماد « :حکم محکومیت قط ی درجورائم موجوب
حد محاربن و افساد فیا،رض یا ت زیر تا درجون چهوار و نیوز کحهبورداری بویش از یوک
میجیارد ( )1.000.000.000ریا در صورتی کن موجب اخح در نظم یوا ام یوت نباشود
در یکی از روزنامنهای محجی در یک نوبت م تشر میشود» .برخحف ماد فوق کن توجون
قانونگذار بیشتر حو جرایم ام یتی ازجمجن؛ محاربون و افسواد فویا،رض بوود اتوت و
حوز انتشار تن نیز محدود بن محل جر گردید در تبصر همی مواد  1بیشوتر جورایم

 .1ت ماده  36ق.م.ا :انتشار ركم محكومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جلرم ارتكلابی ،یل:میلیلارد
( )1.000.000.000ریال یا بیش از آن باشد ،الزامی است و در رسانه ملی یا یكی از روزنامههلای کيیراالنتشلار
منتشر میشود:
الف -رشاء و ارتشاء؛ ب -اختال ؛ پ -اعمال نفوذ برخالف رق و مقررات قانونی در صورت تحصی ملال توسلط
مجرم یا دیگری؛ ت -مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دوللت در معلامالت دولتلی و کشلوری؛ ث-
تبانی در معامالت دولتی؛ ج -أخذ پورسانت در معامالت خارجی
چ -تعدیات مأموران دولتی نسبت به دوللت ؛ ح -جلرائم گمرکلی؛ خ -قاچلاق کلاال و ارز؛ د -جلرائم مالیلاتی؛ ذ-
پولشویی؛ ر -اخالل در نظام اقتصادی کشور؛ ز -تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی.
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اقتصادی محک انتشار احکا قرار گرفتن اتت و با توجن بن ای کن جورایم اقتصوادی بورای
قانون گذار از اهمیت بسزایی برخوردار بود حوز انتشار تن نیز گسترد تر شد و انتشوار
تن از طریق رتانن مجی و روزنامنهای کثیرا،نتشار تجویز گردید اتت .حو بور مواد و
تبصر فوق ماد  23قانون مجازات اتحمی نیز تخ از مجوازاتهوای تکمیجوی رانود و
انتشار احکا را بن وان یک مجازات تکمیجی قجمداد کرد اتت .مطابق صدر ایو مواد
افراد محکو بن حد ،قصاص یا مجازاتهای ت زیری از درجن شش توا درجونیوک ممکو
اتت ب ا بن تصمیم مقا قضایی محکو بن انتشار حکم گردند.
نباید ای شبهن ایجاد گردد کن انتشار احکا قط ی مختص افراد اتت فجذا نمیتووان
در مورد اشخاص حقوقی چ ی مجازاتی را ا ما نموود .در هموی خصووص  20قوانون
مجازات اتحمی یکی از مجازات هوای ت یی وی بورای اشوخاص حقووقی را انتشوار حکوم
محکومیت بنوتیجن رتاننها دانستن اتت.
با توجن بن مقررات مذکور در باو انتشار احکا قط ی ،پژوهشگر بن ای نتیجن رتید
کن ت ها در خصوص یک تری مجازاتهای خاص نمی توان مجازات انتشار محکومیوت را
ا ما کرد ای مجازاتها بارت اند از :جزای نقدی درجن هفت؛  -2شحق ت زیری درجن
هفت؛  -3محرومیت از حقوق اجتما ی درجن هفت؛  -4جزای نقودی درجون هشوت؛ -5
شحق ت زیری درجن هشت؛  -6حبس ت زیوری درجون هفوت در صوورت حصوو موانو
موجود در ماد  66قانون مجازات اتحمی؛  -7دیات؛  -8مجازاتهایی کن با هویچیوک از
ب دهای هشتگانن ماد  19ق. .ا مطابقت نداشتن باش د کن در ای صورت مجازات درجون
هفت محسوو میگردد( .ایزدی.)76 :1394 ،
 -5-5انتشار تصویر محکومین
پیش از تنکن بن بح انتشار تصویر محکومی در قانون تیی دادرتی کیفری جدیود
پرداختن شود ،ز بن توضیح اتت کن در قانون تیی دادرتی کیفری تابق ،انتشوار از دو
م ظر مورد پیش بی ی قرار گرفتن بود .شق او ؛ مربو بنجایی اتت کن متهم محکومیت
پیدا کرد و بناصطح وان مجر بر او بار میشود و درنتیجن دادگا مبادرت بن صودور
دتتور انتشار حکم می ورزد .اما در شق دو ؛ خواتت متهم محک اتت فجوذا هرگوا وی
تبرئن شود می تواند خواتتار انتشار حکم برائت خود گردد .در قانون جدید تیی دادرتی
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کیفری انتشار احکا بن قانون مجازات اتحمی محو گردید اتت کن در جای خوود بون
تن پرداختن شد.
قانون جدید تیی دادرتی کیفری نسبت بن قانون مجوازات اتوحمی و قوانون توابق
تیی دادرتی کیفری پا را فراتر نهاد و در مواردی پیش از ادبوات جور  ،انتشوار تصوویر
متهمی را پذیرفتن اتت .پذیرش انتشار تصویر متهمی بیشتر م طبوق بوا بحو فقهوی
تشهیر اتت زیرا در تشهیر نیز محکو در م رض موو قورار مویگرفوت .بوا ایو حوا
فجسفن ای کن در تشهیر فقهی نهفتن تن اتت کن ت ی بر تن شد کن مجر از توی تما
افراد جام ن ش اتایی گردد تا تنان از جرایم ب دی وی در اموان بمان ود ولوی در تشوهیر
م درج در قانون تیی دادرتی کیفری د،یجی چ د ازنظرقانونگذار اهمیت داشتن اتوت:
 -1متواری بودن متهم؛  -2وجود د،یل کافی برای توجون اتهوا بون متهموی ؛  -3ود
امکان دتتیابی بن متهم از طریق دیگری غیر از انتشار تصویر؛  -4انتشار تصویر متهموان
دتتگیر شد بن جت ارتکاو چ د فقر جر بنم ظور مراج ت شکات.
در باو تفاوت های بی دو قانون تابق تیی دادرتی کیفوری و مجوازات اتوحمی بوا
قانون تیی دادرتی کیفری جدیود بایود اذ وان داشوت کون انتشوار حکوم در دو قوانون
ابتدایی ،ت ها پس از صدور حکم قط ی و در مورد مجرمان پویشبی وی شود اتوت و در
همی راتتا انتشار جریان رتیدگی در دادگا بدون ذکر نوا یوا مشخصواتی کون م ورف
هویت فردی یا موق یت اداری و اجتما ی شاکی و مشتکی ن باشد مقورر شود اتوت و
تخجف از ای تکجیف فرد را در مظان افترا قرار میدهد .با ای وجود در قانون جدید تیی
دادرتی کیفری در موارد خاصی برای متهمی قبل از صدور حکم قط ی انتشوار تصوویر
مطابق ماد  96پیشبی ی شد اتت .در ا ما چ ی ماد ای باید کموا احتیوا موورد
توجن باشد زیرا قبل از ادبات مجرمیت اصجی همچون برائت متهم را از وان مجرمیت و
بن تب تن بار شدن مجازات مصون میدارد.
قانونگذار در قانون جدید تیی دادرتی کیفری وحو بور انتشوار تصوویر متهموی ،
انتشار حکم برائت متهمی را نیز پذیرفتن اتت .در ای حالت هرگوا شوخص مظ وون از
اتها خود تبرئن گردد میتواند از دادگا انتشار حکم برائوت خوود را بخواهود .در هموی
خصوص ماد  512ق.ت.ک مقرر میدارد« :شخصی کون بون موجوب حکوم قط وی برائوت
حاصل ک د می تواند حداکثر ظرف شش ما از تاریخ ابوحغ رأی از دادگوا صوادر ک ود
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حکم نخستی درخواتت نماید کن حکم برائت از محل ا تبارات مربو بون قوو قضوائین
در یکی از روزنامنهای کثیرا،نتشار م تشر شود» .مطابق ماد مذکور انتشار حکم برائوت
از محل ا تبارات قو قضائین اتت ای در حالی اتت کن در قانون توابق تیوی دادرتوی
کیفری مطابق ماد  298حکم برائت متهم در صورت درخواتت وی با هزی ن خودش در
جراید کثیرا،نتشار ا حن میشد کن با اهداف دالت کیفری مخالف اتت.

نتیجهگیری
تشهیر در حقوق کیفری اتح بن وان مجازات برخی جرایم مورد توجن قرار گرفتون
اتت .ای مجازات بن مفهو رتوایی مجر و ا ح جر او بن همگان اتت .برخی از فقها
با تب یت از روش ائمن م صومی (ع) در برخی شرایط خاص مثل شهادت کذو و نیز بوا
ت قیح م ا از جت جواز تن در جرایم خاص و همچ ی با نظر بن میزان ضرری کون بون
واتطن ناش اختن ماندن مجر در برخی جرایم دیگور ممکو اتوت بون جام ون وارد تیود
تشهیر را ضروری و بر لزو اجرای تن ت کید کرد اند.
اگرچن تشهیر در حقوق اتح مورد پذیرش قرار گرفتن اتوت اموا د،لتوی بور ای کون
چ ی کیفری در تیات و روایات بنصورت م صوص مورد توجن قورار گرفتون باشود وجوود
ندارد .روایات وارد درخصوص اطافن مجر (گرداندن مجر در محلهوای موومی) و یوا
اجرای ج ی مجازات مجرمان و حتی تین  2تور نور در خصوص مجازات ج وی زانوی و
زانین بیانگر برخی از طرق اجرای کیفر و مصادیق بارز تن اتت و بن صورت ضم ی د،لت
بر مشرو یت تشهیر و رتوایی مجر دارند لذا ،بن وان نص وارد مب وی بور جوواز ایو
کیفر تجقی نمیگردند .ازای رو تشهیر بن صورت نص مورد توجون قورار نگرفتون و ت هوا از
م اب فوق اتت با میگردد.
کیفر تشهیر با توجن بن ادر م فیای کون بور روی مجور دارد و ب ضواً موجوب تواقط
کردن وی از ادامن زندگی می شود باید بن ندرت از تووی قضوات ا موا گوردد .در فقون
اتحمی نیز بن ای موضوع توجن شد لذا ت داد جرایم با چ ی مجوازاتی انگشوت شومار
هست د و فقط در زمانی چ ی مجازاتی تجویز گردیود کون مصوجحت اجتمواع اقتضوای
اجرای تن را داشتن اتت.
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در قوانی موضو ن ایران بن مان د فقن؛ کیفر انتشار تصویر و احکا قط وی متهموان و
محکومان مورد توجن قرار گرفتون اتوت .البتون چ وی مجوازاتی بون دلیول تدوار و توابو
ت گی ی کن میتواند داشتن باشد باید حتی ا،مکان در اجرای تن احتیا کرد و فقوط در
مورد جرایم ت گی ای مجازات ا ما شود .البتن با نگا میق بن قوانی مصووو دیود
میشود کن ننت ها انتشار احکا دربار متهمی مورد پیشبی ی قرار گرفتون اتوت ،حتوی
مرتکبی در جرائم تبک نیز از ا ما مجوازات ترذیجوی انتشوار احکوا از حاشوین ام وی
برخوردار نیست د.
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