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دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه تصریح 
نموده است، بتوان ممنوعیت نمایندگی مجلس را 
که مجازات تبعی  در صورت محکومیت به مواردی 

را در پی دارند، استنباط نمود.
ممکن است رویکرد شورای نگهبان در خصوص . 1

نــمــایــنــده مــجــلــس در طـــول دوره  عـــزل  مــنــع 
نمایندگی ناظر به صدر اصل 63 قانون اساسی 
باشد که دوره نمایندگی مجلس شورای اسامی 
را چهار سال دانسته است. اشکال وارد بر این 
که دوره چهارساله مذکور در  برداشت آن است 
کل دوره مجلس است و نه  این اصل مربوط به 
که ممکن است  تک تک نمایندگان. همان طور 
نماینده  ای با انتخابات میان دوره ای و در میانه 
نتیجه  در  و  شــده  مجلس  وارد  مجلس  دوره 
کمتر از چهار سال شود، یا  دوره نمایندگی وی 
آنکه نماینده  ای در میانه دوره به دلیل استعفا 
تقنینی  آن دوره  از  دیــگــری،  دلــیــل  یــا  فــوت  یــا 
انتخابات  کنار رود و نماینده دیگری به موجب 

گردد.  میان دوره ای جایگزین وی 

پینوشت:
قــاضــی شــریــعــت پــنــاهــی، ســیــد ابــوالــفــضــل. 1384.   1
 ،۲4 چ  میزان،  تهران:  اساسی.  حقوق  بایسته های 

ص ص ۲0۲-199.
۲  بر اساس ماده 4۲ آیین نامه داخلی مجلس در نظام 
یا هیئت رئیسه  بریتانیا، سخنگوی مجلس  حقوقی 
در  الزامی  تعهدات  ناقض  که  را  اشخاصی  می تواند 
ادامــه  از  قضایی  رسیدگی  ــدون  ب هستند،  مجلس 
اینکه  دیگر  بـــازدارد.  نمایندگی شان  وظایف  ایفای 
نماینده ای  چنانچه  آیین نامه،   44 مــاده  اســاس  بر 
مرتکب جرمی شود، از خدمات مجلس عوام محروم 
کار از سوی سخنگو انجام می شود. خواهد شد و این 

تطبیقی  مطالعه   .1384 محمدحسین.  )زارعــــی، 
پژوهش های  مرکز  تــهــران:  قــانــون گــذاری.  مجالس 

مجلس شورای اسامی، ص ۲10.(
شأن  حفظ  »به منظور  قانون:  ایــن   1 مــاده  مطابق    3
به  مربوط  امور  درباره  نظارت  و  نمایندگان  منزلت  و 
دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای 
هیئت  انتخاب  از  پــس  مــاه  ســه  کثر  حدا و  اســامــی 
این پس هیئت  از  که  نظارت  رئیسه دائمی، هیئت 
دوره  همان  برای  زیر  افراد  از  مرکب  می شود  نامیده 

تشکیل می گردد...«
نمایندگان  رفــتــار  بــر  مجلس  نــظــارت  ح  طــر  6 مــاده   4
اســامــی:  شـــــورای  مــجــلــس   1390/7/6 مــصــوب 
مجلس  جلسات  در  شــرکــت  از  محرومیت  ـ  ذ   ...«
پیشنهاد  با  مــاه  سه  تا  تخصصی  کمیسیون های  و 
ـ لغو اعتبارنامه نماینده  ر  هیئت و تصویب مجلس. 

به پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس.«

ــامــه شــمــاره  ــورای نــگــهــبــان عــطــف بـــه ن ــ 5  نــظــریــه شـ
نامه  پیرو  و   1390  /07/  11 خ  ــور م  474  /4۲86۲
خ ۲1 /7 /1390 مجلس  شماره 44139/ 30 /90 مور

شورای اسامی.
مصوب  اسامی  مجازات  قانون   ۲3 مــاده  اســاس  بر   6
که به حد، قصاص  139۲ »دادگاه می تواند فردی را 
ــه یک  ــا درجـ ــه  شــش ت ــازات تــعــزیــری از درجـ ــج ــا م ی
این  در  مقرر  شرایط  رعایت  با  اســت  ــرده  ک محکوم 
وی  خصوصیات  و  ارتکابی  جرم  با  متناسب  قانون، 
تکمیلی  مــجــازات هــای  از  مــجــازات  یــا چند  یــک  بــه 
آن  به  نیز   ۲3 مــاده  در  که  همان طور  کند«  محکوم 
و  بــا جــرم  تکمیلی متناسب  مــجــازات  ــده،  اشـــاره ش
برای  قاضی  دست  اما  بوده  متفاوت  اصلی  مجازات 
باز  قانون  در  شــده  مشخص  ــوارد  م از  هریک  صــدور 
»الف-اقامت  مانند  مــواردی  اســاس،  این  بر  اســت. 
اجباری در محل معین، ب- منع از اقامت در محل 
شغل،  به  اشتغال  از  منع  پ-  معین،  محل های  یا 
کار معین، ت- انفصال از خدمات دولتی و  حرفه یا 
عمومی، ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری 
داشتن  از  منع  ج-  ــوری،  مــوت وســایــل  تــصــدی  یــا  و 
از  منع  چ-  تجارتی،  اسناد  ــدار  اص یا  و  چک  دسته 
کشور،  از  ایران  اتباع  از خروج  حمل ساح، ح- منع 
خدمات  به  الــزام  د-  کشور،  از  بیگانگان  اخــراج  خ- 
و  گــروه هــا  احـــزاب،  در  عضویت  از  منع  ذ-  عمومی، 
وسایل  توقیف  ر-  اجتماعی،  یا  سیاسی  دسته های 
ارتکاب  در  دخیل  مؤسسه  یا  رسانه  یا  جرم  ارتکاب 
کار معین،  جرم، ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا 
محکومیت  حکم  انتشار  س-  تحصیل،  به  الــزام  ژ- 
که قاضی می تواند در  قطعی« به عنوان مواردی است 
تکمیلی  مجازات  یک  به عنوان  اصلی؛  مجازات  کنار 

برای محکوم در نظر بگیرد.
ــرف  ــه ص ــه ب کـ ــازاتـــی اســــت  ــی، مـــجـ ــع ــب ــازات ت ــجــ ــ 7  م
اقدامات  یا  مجازات ها  از  یکی  به  متهم  محکومیت 
تأمینی و تربیتی، به صورت پیش فرض بر محکوم بار 
که مجازات تبعی با مجازات  کرد  می شود و باید توجه 
عمومًا  تبعی  مجازات  نشود؛  گرفته  اشتباه  تکمیلی 
و  اســت  اجتماعی  حقوق  از  محرومیت  به  محدود 
این  بلکه  نــدارد.  اجــازه قاضی در حکم خود  به  نیاز 
خودبه خود  به صورت  قانون  حکم  بر  بنا  مجازات ها 
و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحمیل 
ــر مـــجـــازات هـــای تــبــعــی، حــقــوق  ــث ک خـــواهـــد شـــد. ا
تعریف  طبق  و  می روند  نشانه  را  مجرمان  اجتماعی 
که  قانونی، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی 
کشور جمهوری اسامی ایران  اتباع  قانون گذار برای 
منظور  آن  کمیت  حا قلمروی  در  مقیم  افــراد  سایر  و 
دادگــاه  حکم  یــا  قــانــون  به موجب  آن  سلب  و  کــرده 
صالح است. این مجازات ها اصواًل در جرائم عمدی 
کاربرد دارند. در قانون مجازات اسامی اولیه مصوب 
تبعی  مجازات های  عنوان  تحت  چیزی   1370 سال 
ــاده ای  م بعد  ســال  چند  امــا  بــود  نشده  پیش بینی 
و  شد  اضافه  قانون  به  مکرر   6۲ مــاده  عنوان  تحت 

از مجازات های تبعی نام برده شد. در قانون  در آن 
مانند  نیز   139۲ مــصــوب  اســامــی  مــجــازات  جــدیــد 
قانون قدیم، مجازات های تبعی را در جرائم عمدی 
کیفری و پس از اجرای  و در صورت محکومیت قطعی 

حکم قابل اجرا می داند.
ــاده ۲5 قــانــون مـــجـــازات اســامــی،  ــ 8  . بــر اســــاس م
پس  عمدی،  جرائم  در  کیفری  قطعی  »محکومیت 
زمان  زمان، در مدت  یا شمول مرور  اجرای حکم  از 
اجتماعی  حــقــوق  از  را  محکوم  مـــاده  ایــن  در  مــقــرر 
سال  هفت  می کند:  محروم  تبعی  مجازات  به عنوان 
و  حــیــات  ســالــب  ــای  ــازات ه ــج م ــه  ب محکومیت  در 
سه  اصلی،  حکم  اجــرای  توقف  تاریخ  از  ابــد  حبس 
در  عضو  قصاص  عضو،  قطع  به  محکومیت  در  سال 
که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه  صورتی 
چهار،  درجه  تا  حبس  و  بلد  نفی  باشد،  مجنٌی علیه 
قصاص  حـــدی،  شــاق  بــه  محکومیت  در  ســال  دو 
نصف  شــده  وارد  جنایت  ــه  دی کــه  صــورتــی  در  عضو 
درجه  حبس  و  باشد  آن  از  کمتر  یا  مجنٌی علیه  دیه 
جدید  قانون  در  که  اجتماعی  محرومیت های  پنج« 
حقوق  از  وسیعی  دایـــره  مــی شــود  بــار  محکومان  بــر 
به تصریح  که  می شود  شامل  را  فــردی  و  شهروندی 
در ماده ۲6 قانون مجازات اسامی به آن اشاره شده 
است. بر اساس این ماده محرومیت های اجتماعی 
ریاست  انتخابات  از »داوطلب شدن در  شامل منع 
جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای 
عضویت  روستا،  و  شهر  اسامی  شوراهای  و  اسامی 
در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام 
جمهور،  رئیس  معاونت  تصدی  و  دولــت  هیئت  یا 
کشور،  کل  دادستانی  قضائیه،  قوه  ریاست  تصدی 
عدالت  دیــوان  ریاست  و  کشور  عالی  دیــوان  ریاست 
انجمن ها،  در  عضویت  یــا  ــدن  ش انــتــخــاب  اداری، 
یا  قــانــون  به موجب  جمعیت ها  و  احـــزاب  شــوراهــا، 
و  منصفه  هــیــئــت هــای  در  عــضــویــت  مــــردم،  رأی  ــا  ب
به عنوان  اشتغال  اخــتــاف،  حل  شــوراهــای  و  امناء 
گروهی، استخدام  مدیرمسئول یا سردبیر رسانه های 
از  اعم  حکومتی  دستگاه های  کلیه  در  اشتغال  یا  و 
وابسته  شرکت های  و  ســازمــان هــا  و  سه گانه  قــوای 
ایــران،  اسامی  جمهوری  صداوسیمای  آن هــا،  به 
نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، 
شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و 
دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول 
دادگستری  وکیل  به عنوان  اشتغال  آن هــا،  بر  قانون 
طاق  و  ازدواج  و  رسمی  اسناد  ثبت  دفاتر  تصدی  و 
امین،  قیم،  سمت  به  شــدن  انتخاب  دفتریاری،  و 
انتخاب  عــام،  مــوقــوفــات  متصدی  یــا  ناظر  متولی، 
مراجع  در  کــارشــنــاســی  یــا  داوری  سمت  بــه  شــدن 
عناوین  و  نــشــان هــای دولــتــی  از  اســتــفــاده  رســمــی، 
افتخاری، تأسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره 
نام  ثبت  یا  خصوصی  و  تعاونی  دولتی،  شرکت های 
و  فرهنگی  پژوهشی،  آمــوزشــی،  مؤسسه  یا  تجارتی 

علمی« است.


