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چکیده

(تاریخ دریافت - 1932/11/42 :تاریخ پذیرش)1931/39/93 :

با تصویب قانون مجازات اسالممی9312ش ،نهالاد نالوین نرالارت الوتیونیوالی وارد نرالال ال ال
کیفیی اییان ش ؛ نهادی که در نرال دیگی کشورها ،سابقۀ ق یمیتیی داش  .این نهاد بالا بالی
از پنج دهه سابقۀ خود در نرال امییوا بهت ریج وارد قوانین سی کشور مختلف گیدی ه اسال  .در
قانون ج ی مجازات اسممی ،اجیایی ش ن نرارت الوتیونیوی بهمانن بسالیاری از ایالن نهادهالا،
منوط به آیین نامۀ اجیایی اس  .در خصوص اجیایی ش ن این نهالاد در آاالاز بایال بالا توجاله باله
چارچوبهای مفهومی ،بازۀ اجیایی و ه ف از آن ،همچنین توجه باله تعال اد زنال انیان در زمالان
ص ور حوم به نرارت الوتیونیوی مشخص گیدد .سپس تبیالین مللفالههالایی چالون نالور جالیل،
ویژگیهای بزهوار ،میاحل دادرسی ا مال آن و همچنین شناسایی ابزار موردنیاز در پیادهسالازی
این نهاد ،مباحث اجیایی مهمی هستن  .از منری تحلیل تطبیقی این ممحرات در نرال حقالوقی
اییان و امییوا ،این فیضیه بیرسی می شود که در بیخی جزئیات ،اجیایی ش ن این نهاد نیازمنال
بیقیاری بستیهایی اس  .بنابیاین سعی میشود که چارچوبهای مهم در اجیایی ش ن این نهاد
تیسیم ،و از این طییق پی زمینههای مفی در ت وین آییننامۀ اجیایی آن شناسایی شود تالا بالا
تضمین تحقق اه اف نرارت الوتیونیوی ،پس از م ت ان کی متیوک نگیدد.

واژگان کلیدی

بزهواران کم خطی ،جیائم سبک ،دستگاه ردیابی ،نرالارت الوتیونیوالی ،نرالارت پالی
محاکمه.

و پالس از

)1. Electronic Monitoring (EM
Synonyms: Electronic ball and chain; Electronic bracelet; Electronic incarceration; Electronic
tagging; Electronic tracking of offenders; Prison without bars; Virtual prison.

در نرال ال کیفیی فیانسه واژهها و مخففهای دیگیی بهکار میرود:
) Placement sous surveillance électroniaue (PSEقیار گیفتن تح نطارت الوتیونیوی
) Placement sous surveillance électroniaue mobile (PSEMقیار گیفتن تح نرارت الوتیونیوی همیاه
Email: forughi@shirazu.ac.ir
* نویسن ۀ مسئول؛ فاکس07931267399 :
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مقدمه
از دهۀ 9110ل تاکنون قای فیاوانی لیه مجازات حالبس ابالیاز شال ه اسال  ،ازهمالینرو بالیای
بیونرف از معایب زن ان گیایی و توسل بی از ح به مجالازات حالبس ربالیای مطالعالۀ بیشالتی
وامل ملی ناکارآم ی حبس ،ر.ک .حاجی تبار فییوزجالائی ،9361 ،ص00-52؛ بالیای مطالعالۀ
بیشتی در خصوص دالیل مخالفان و موافقان زن ان ،ر.ک .آشوری ،9362 ،ص31-07؛ همچنالین
همو ،9312 ،ص ،)17-16بهتال ریج جالایگزینهالایی ر )Alternativesبالیای مجالازات حالبس در
سیاس جنایی کشورهای جهان بهرسمی شناخته ش رقادری ینگیکنال  ،9312 ،ص)22-23
که از جملۀ آنها آزادی تحال نرالارت سالامانههالای الوتیونیوالی یالا بالهطالور مختصالی نرالارت
الوتیونیوی میباش  .ممک و رویوید حاکم بی جایگزینها ،ازجمله نرالارت الوتیونیوالی ،کالاه
حبس مجیمان در موانی خاص یا به تعبییی دقیقتی توسل به شیوههای مح ودکننال ۀ آزادی و
نه محیولکنن ه میباش  .حتی به تعبیی بیخی ،در نرال ال کیفیی امییوا ،امالیوزه اریبخشالی
سیاسالال هالالای سالالخ گییانالاله ر )Get toughبالالا تیدیالال روبالالیو شالال ه اسالال و بالاله همالالین دلیالالل
سیاس گذاران بای با اتخاذ جایگزینهایی اق ال به تغییی سیاس خود نماین ر S. Yeh, Stuart,
 .)2015, P.61-62در نرارت الوتیونیوی به نوان شیوهای از جالایگزین حالبس ،مجالیل در الین
ادامۀ زن گی در اجتمار ،مجازات مل خوی را نیز تحمل میکن .
در نرارت الوتیونیوی ،بُع استفاده از فناوری یک ویژگی متمایزکننال ه در قیالاب بالا دیگالی
پاسخ های کیفیی اس  .در این ت بیی ،مجیمان /محوومان از سوی دسالتگاههالا یالا فنالاوریهالای
ارسال فیکانس رادیویی ر) )Radio frequency (RFدر اجتمار و محل زن گی خوی محال ود و
تح نرارت قیار می گیین  .نرارت الوتیونیوی در اروپا به م ت ربع قین در حال اجیاسال و در
این راستا از تونولوژی های نرارت از راه دور در راستای تعیین موالان دقیالق مجیمالان اسالتفاده
می شود و در حال حاضی به پیشیف هایی رسی ه اس  .9قانون ج ی مجازات اسالممی در مالادۀ
 12نهاد نرارت الوتیونیوی را پی بینی نموده اس  .ب یهی اس که نور ایالن نهالاد باله شالولی
اس که اجیایی ش ن این مقیره به ت وین جزئیات ملی در قالب آییننامه وابسته اس  ،که در
همین راستا آییننامۀ اجیایالی بنال «و» تبصالیۀ  97قالانون بودجالۀ سالال 9313ش مصالوب 97
فیوردین  9313هیئ وزییان 2در قالب هش ماده به نوات اجیایی مهمی اشالاره داشالته اسال
 .9از میان کشورهای اروپایی ح اقل در ح ود بیس و هف کشور از ت بیی نرارت الوتیونیوی در فیاین دادرسی
استفاده میکنن  .بیخی از این کشورها نیز با دامنهای بسیار گستیده در مقایسه با حبس و دیگی مجازاتهای
اجتما ی به نرارت الوتیونیوی متوسل میشون .
 .2بن «و» تبصیۀ  97قانون بودجۀ 9313ش کل کشور مصوب  1اسفن « :9312به سازمان زن انها و اق امات
تأمینی و تیبیتی کشور اجازه داده میشود ،زن انیانی که به میخصی ا زال میشون یا در زن انهای باز،
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که در این اری بهدق تحلیل میشود .از طیفی دیگی ،قانون ج ی آیین دادرسی کیفالیی نیالز در
فصل پنجم از بخ ششم راجیای احوال کیفیی و اق امات تأمینی و تیبیتی) ،با نوان «اجالیای
قیار تعلیق اجیای مج ازات ،آزادی مشیوط ،قیار تعویق ص ور حوم ،نیماله آزادی و آزادی تحال
نرارت سامانههای الوتیونیوی» ربهویژه در مواد  553تا  556این قانون) به این نور از مجالازات
و اجیای آن اشاره کیده اس  .همچنین ،قانون یادش ه نحالوۀ اجالیای نرالارت الوتیونیوالی را بالا
مقیرات میبوط به دادرسی الوتیونیوی مطابق دانسته اس رمادۀ .)557
بنابی ممحرات پی گفته ،سعی خواه ش که بالا بیرسالی ابعالاد حقالوقی مجالازات نرالارت
الوتیونیوی ،جنبه های فنی میتبط با اجیای این مجازات نیز تحلیالل شالود .در همالین خصالوص
اینگونه بهنری میرس که از لحاظ نور وسیلۀ مورداستفاده ،امییوا پیشیفتهتی از اییان اس  .باله
لحاظ حقوقی نیز از حیث دامنۀ ص ور نرارت الوتیونیوی بهنری میرس که هالم از لحالاظ نالور
مجیمانی که از این نهاد بیخوردار میشون و هم نور جیائم و همچنین از منری نحوۀ پی بینالی
مستقل این نهاد ،کشور امییوا با رویوید اجیایی وسیعتیی مل میکنال  9.بنالابیاین ،افالزون بالی
تمش در اربات این فیضیه ها ،رویوید دیگی مقاله آن اس که در راستای اجیایالی شال ن هیچاله
دقیق تی و بهتیِ این نهاد در نرال کیفیی اییان ،نوات ملی و مفی ی ارائه شود .بی همین اسالاب
در بحالالثهالالای بعالال ی بالاله پیشالالینه و ماهیالال شناسالالی و سالالپس بستیشالالناختی اجیایالالی نرالالارت
الوتیونیوی در اییان و امییوا پیداخته می شود.
ملسسه های صنعتی ،کشاورزی و خ ماتی اشتغال دارن و همچنین محوومان واج شیایط را تح نرارت و
میاقب الوتیونیوی قیار ده  .بیخورداری زن انیان از امتیاز مذکور و نیز ص ور حوم نرارت و میاقب
الوتیونیوی موه بی سپیدن تأمین های من رج در قانون آیین دادرسی کیفیی منوط به تودیع ودیعه باب
تجهیزات میبوطه میباش  .خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیۀ استفادهکنن گان از محل
ودیعههای مأخوذه تأمین می گیدد .تعیفۀ استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار ریال تعیین میشود که
توسط سازمان زن انها و اق امات تأمینی و تیبیتی کشور از استفاده کنن ه أخذ و به حساب درآم مومی نزد
خزانهداری کل کشور موضور ردیف درآم ی  ...واریز میشود .دول موظف اس ص درص وجوه حاصله را
باب هزینههای جاری به سازمان زن ان ها و اق امات تأمینی و تیبیتی کشور اختصاص داده و پیداخ نمای .
زن انیانی که به تشخیص قاضی ناظی زن ان یا اجیای حوم یا رئیس زن ان و ملسسۀ میبوط قادر به پیداخ
تمال یا بخشی از وجوه مزبور نباشن از پیداخ آن بخ از پیداخ هزینه معاف میباشن  .آییننامۀ اجیایی
این بن به پیشنهاد وزیی دادگستیی به تصویب هیأت وزییان میرس ».
هیئ وزییان نیز بنا به پیشنهاد وزارت دادگستیی و به استناد بن «و» تبصیۀ  97ماده واح ۀ قانون بودجه
سال 9313ش کل کشور ،آییننامۀ ن رارت و میاقب الوتیونی زن انیان واج شیایط را در هش ماده و ش
تبصیه در تاریخ  97فیوردین  9313تصویب و بیای اجیا ابمغ کید.
 .9در این مقاله سعی میشود که بیای جامعتی ش ن تحلیلها ،افزون بی امییوا به تجیبۀ کشورهای اروپایی که بالغ
بی ربع قین از این مجازات بهیه میگیین  ،اشاره شود.
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ناتاد نظتارت الکترونیکتی در نظتار کیفتری ایتران و

امریکا
کنواش بیای یافتن جایگزینهایی مناسب بیای حبس ،از گفتمالانهالای االالب سیاسال گالذاران
جنایی کشورهاس  ،که دو رویوید بالینی و اجتمارمحور به مجازات ،ایالن گفتمالان را در کالانون
توجه روزافزون قیار داده اس « .نرارت الوتیونیوی» شایعتیین کیفی اجتمارمحوری اسال کاله
با کاه تورل جمعی کیفیی زن انها و هزینههالای مجالازات ،گفتاله مالیشالود کاله بالا اصالول
کیفیرسانی ادالنه و منصفانه نیز همسو اسال رخاقالانی ،9310 ،9ص .)933بنالابیاین در اینجالا
میتوان در راستای ارائۀ مفهول شناسی جامعی از نهاد نرارت الوتیونیوی به تبیین تعییف آن در
هی دو نرال کیفیی اییان و امییوا و پی از آن ،به شناسایی پیشینۀ طیح این نهالاد در ایالن دو
نرال کوشی .

 .1پیشینۀ طرح نظارت الکترونیکی
بهطورکلی اساب و منشأ نرارت الوتیونیوی باله دهالۀ 9110ل بالاز مالیگالیدد .در سالال 9110ل
پژوهشگیی امییوایی به نال رالف شویتزگِبل ر،)Ralph Schwitzgebelکه امیوزه از وی بهاختصار
به نال گابل ) (Gableیاد می شود ،بیای اولین بار این سیستم ملوید را در دانشگاه هاروارد اب ار
نمود .نرارت الوتیونیوی در آااز نسب به اطفال بزهوار بهکار گیفتاله شال ؛ باله ایالن تعبیالی کاله
مناطق جغیافیایی مورد تجویز بیای رف و آم ِ اطفال بههمیاه دستگاههای تویارکننال ه 2مجهالز
ش ن  .در این نرال اجیایی هی شخص یک دستگاه یککیلویی ردیابی را میپوشی کاله قالادر باله
ردیابی تا  000متی دورتی از دستگاههای سیگنالدهی بود .پالس از وی بالیادرش ،رابالیت شالویتز
گِبل ،فیکانس رادیویی و ردیابی را در این دسالتگاه هالا اصالمح نمالود .امالا ناله شالول اولیالۀ ایالن
دستگاههای ردیابی و نه شول اصمح ش ۀ آن نتوانس موقعیتی راب و پابیجا ایجاد کن و ایالن

 .9این نویسن ه همچنین ا تقاد دارد که این کیفی ال یا به تعبیی بهتی ،کیفیگونه ال نقطۀ طف حقوق کیفیی به
فناوری اطم ات و ارتباطات از جنبۀ ابعاد حقوق بشیی اس  .باوجود مزایایی چن  ،نرارت مجازی از گذر
نصب دستبن الوتیونیوی یا کاش ریزتیاشه رمجهز به سامانۀ  )GPSنگیانیهایی در خصوص نقض حقوق
محوومان و در افق وسیع تی ،کاه نیخ دستیسی به ال کیفیی با معیار اسناد الزالآور بینالمللی و
آموزههای سیاس جنایی اسممی به همیاه دارد .این ا تقاد را میتوان در اینجا ارزیابی نمود.
 .2به ل ق رت ان ک سیگنالدهی این دستگاهها ،نیاز به دستگاه هایی بیای تقوی این ردیابی احساب ش تا
موان دقیق اشخاص شناسایی و تعیین شود.
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 9ر Burrell WD, Gable RS, 2008,

امی م تاً ریشه در مشومت اجیایالی و اقتصالادی داشال
.)p.101–118
در ادامالاله در سالالال 9163ل بالالود کالاله یالالک قاضالالی در ایالالال نیوموزیوالالو ر Jack Love in
 )Albuquerque, New Mexicoامییوا قابلیال و اموالان اسالتفاده از نرالارت الوتیونیوالی بالیای
ردیابی مجیمان را دوباره مورد توجه قیار داد 2رآشوری ،9362 ،ص .)002-003این اولین بالاری
بود که نرارت الوتیونیوی در امییوا به نوان مجالازات بالهکالار مالیرفال  .وی در آوریالل ،9163
به نوان اولین حوم ،از نرارت الوتیونیوی بهمنرور حبس خانگی سه مجیلِ تحال نرالال آزادی
مشیوط استفاده کید .دو نفی از آنان بهگونالهای موفقیال آمیالز ایالن بینامالۀ نرالارتی را باله پایالان
رسان ن  ،اما پس از م تی میتوب تویار جیل ش ن  .در دسالامبی  ،9163فالید دیگالیی در ایالال
فلوری ا به حبس پایان هفتۀ توأل با نرارت الوتیونیوی محوول ش  .بیابی بیآوردههای پنجساله تا
سال 9160ل 095 ،مورد نرارت الوتیونیوی صادر ش ه اس  .بی پایالۀ بیرسالی پژوهشالگیان17 ،
درص از اشخاص موضور نرارت ،نرارت الوتیونیوی را به پایان رسان ن و تقییبالاً  60درصال از
این اشخاص دورۀ پیوبیشن یا میاقب ر )Probationخالود را گذران نال  .در طالول دهالۀ 9160ل،
نرارت الوتیونیک بهسی در تمال ایاالت متح ۀ امییوا گستیش یاف  :بالهگونالهای کاله تعال اد
اشخاص موضور نرارت الوتیونیک از  621نفی در سال 9167ل تا تقییباً  92هالزار نفالی در سالال
9110ل رسالی ر.)Bruinsma, Gerben & David Weisburd (Eds), 2014, P.1330-1331
امیوزه نرارت الوتیونیوی در تمال  50ایال امییوا اجیا 3و بیآورد میشود کاله در سالال 2001ل
ص تا ص و بیس هزار نفی موضور این نهاد قیار گیفتهان  .0بههیحال از زمالان آخالیین مطالعالۀ
 .9گیان بودن ،سنگین بودن و نیز پیچی ه بودن.
 .2قاضی جک الو دستور نصب یک وسیلۀ الوتیونیوی را به پای مجیمی صادر نمود .پی از آن به ا تقاد بسیاری،
این روش میاقبتی از انیمیشن مید نوبوتی الهال گیفته ش ه اس  .شایان ذکی اس که بهطور معمول از
نرارت الوتیونیوی به نوان اب ار بیجستۀ کیفیی در پایان دهۀ 9160ل یاد میشود.
 .3بیای مثال در ایال تگزاب ذیل نوان کلی نرارت جامعوی ر ،)COMMUNITY SUPERVISIONنرارت
الوتیونیوی را بهرسمی شناخته اس .
 .0استفاده از نرارت الوتیونیوی در امییوا نه بیای بازپیوری اجتما ی و کاستن از میزان تویار جیل ،بلوه با ه ف
کاه تیاکم جمعی زن ان ،کاستن از هزینههای اجیای مجازاتها و حتی به نوان مجازاتی مستقل استفاده
میشود .هماکنو ن استفاده از نرال میاقب الوتیونیوی در ایاالت متح ۀ امییوا با اه اف یادش ه در حال
توسعه اس  ،بهگونهای که از سال  9113تاکنون 50 ،تا  70هزار نفی تح نرال میاقب الوتیونیوی قیار
گیفته ان  .شیوۀ استفاده از این نرال در آن کشور همچون شیوۀ معمول در دیگی کشورها به این صورت اس
که دستبن ی رشبیه سا ) به مچ دس یا قوزک پای شخص میبن ن  .فیستن ۀ تعبیهش ه در این دستبن ،
به مقال قضایی یا ضابطان دادگستیی یا ادارۀ زن ان اموان میده تا شخص موردنری را به صورت میتب مورد
نرارت زمانی و موانی قیار دهن .
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کامل در سال 9110ل ،اطمر جامعی از حجم و میزان صال ور نرالارت الوتیونیوالی در امییوالا و
دیگی کشورها مانن فیانسه در دس نیس .
بسیاری از کشورها از م ل امییواییِ نرارت الوتیونیوی اقتبالاب کالیدهانال  ،بالهگونالهای کاله
استفاده از این نهاد در زمینههایی بهت ریج المگیی ش  .اولالین پالیوژۀ نرالارتی مالیتبط ،پالس از
امییوا از سوی کشورهایی چون کانادا ر9167ل) ،و استیالیا ،انگلستان و ولز ر9161ل) راهانال ازی
ش  .در امییوای جنوبی نیز آرژانتین در اواخی دهۀ  9110این نهاد را پالذییف و اجیایالی کالید.
نیوزیلن نیز میان سالهای  9115و 9117ل ،این نهاد را تنها در شهی آکلن ر )Aucklandبهکار
بید و پس از آن در سال 9111ل آن را به نوان ت بییی ملی در سیاسی کشور پذییف  .در آسالیا
نیز سنگاپور راوایل دهۀ 9110ل) و تایوان ر2001ل) بینامههای نرارت الوتیونیوالی را راهانال ازی
نمودن ؛ درحالی که نور ا مال و گیوه ها و افیاد موضور نرارت الوتیونیوالی تفالاوت بسالیاری بالا
نرال کیفیی اروپایی و بهویژه امییوایی دارد.9
با توجه به آمار موجود در بیخی منابع در خصالوص میالزان صال ور نرالارت الوتیونیوالی باله
تناسب میزان جمعی زن انیان ر ،)Pinto S, Nellis M, 2011, P.13میزان بهیهگییی از نرالارت
الوتیونیوی در مقایسه با جمعی زن انیان بسیار قابالل توجاله اسال ؛ بالهگونالهای کاله در بیخالی
نرال های حقوقی بی از یک سول از میزان زن انیان با چنین ت بییی آزاد شال هانال  .باله همالین
تیتیب ،ضیورت بیرسی جامع بیای به کارگییی این نهاد نسب به زن انیان در کشالور مالا بسالیار
زیاد و قابل توجه می باش  .این درحالی اس که در نرال کیفیی اییان ،نرارت الوتیونیوی بالیای
نخستین بار با تصویب قانون مجازات اسممی 9312ش و در مادۀ  12از این قالانون پالی بینالی
ش  .بهموجب این ماده «در جیائم تعزییی از درجۀ پنج تالا درجالۀ هشال  ،دادگالاه مالیتوانال در
صورت وجود شیایط مقیر در تعویق میاقبتی ،محوول باله حالبس را بالا رضالای وی در محال ودۀ
موانی مشخص تح نرارت سامانه رسیستم) های الوتیونیوی قالیار دهال  .تبصالیه -دادگالاه در
Kuhn André /Madignier Bertrand, Surveillance électronique: La France dans une perspective
Internationale, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, vol. 4, 1998, p. 671-686.

 .9در بسیاری از کشورهای اروپایی ایبی ،نرارت الوتیونیوی در اوایل قین بیس و یوم راهان ازی ش
ر)Bruinsma, Gerben & David Weisburd, Opcit, P. 1333؛ در حالی که از پی این نهاد در
انگلستان و ولز ،سوئ و هلن تأسیس ش ه بود ،اما این تجیبهها در دیگی کشورهای اروپایی چون بلژیک ردر
سال 9116ل)  ،فیانسه ر2000ل)  ،آلمان ر2000ل) ،ایتالیا ر2009ل) ،پیتغال ر2002ل) ،سوئیس ردر ش
استان از سال 9111ل) و اسپانیا ردر کاتالونیا  2000ل) چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه ای مورد
استقبال قیار گیف  .در ینحال ،دیگی کشورهای اروپایی شیقی و ایبی بهت ریج پذییش و استفاده از نرارت
الوتیونیوی را آااز کیدهان  :اتیی ر2090ل) ،دانمارک ر2005ل) ،استونی ر2007ل) ،جمهوری چک ر-2090
2001ل) ،فنمن ر2090ل) ،آلمان رسال 2099ل در تمال کشور) ،اییلن ر2001ل) ،لوگزامبورگ ر2001ل)،
نیوژ ر2006ل) ،لهستان ر2001ل) و اسواتلن ر 2001ل).
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صورت لزول می توان محوول را تابع ت ابیی نرارتی یا دستورهای ذکی ش ه در تعویق میاقبتی قیار
ده » .همان طور که مشخص اس  ،این مالاده دارای پیشالینۀ تقنینالی نیسال  .امالا پالی از آن
بهموجب بن  0از قسم ح مادۀ  299قانون بینامۀ پنجسالۀ پالنجم توسالعۀ جمهالوری اسالممی
اییان ،سازمان زن انها و اق امات تأمینی و تیبیتی موظف ش ه اس نسب به ایجاد سامانههالای
الوتیونیوی بیای اجیای محوومی های حبس و قیارهای تأمینی اق ال نمای .

 .2ماهی

نظارت الکترونیکی

همانگونه که پی تی اشاره ش  ،نرارت الوتیونیوی به نوان ابزاری کیفیی بالیای اولالین بالار در
سال 9163ل در ایاالت متح ۀ امییوا معیفی و شناسایی ش و از ح ود سی سال پی تالاکنون
استفاده از آن ادامه دارد .ازهمینرو با توجه به دالیل مختلف توسل به نرارت الوتیونیوالی ،مالی
توان اَشوال متفاوتی از آن را در تمال دنیا شاه بود .همچنین اد ا مالیشالود ازدحالال جمعیال
زن ان ر )Prison Overcrowdingو نیز هزینۀ گزاف ساختن زن انهالای نالوین بالهشال ت زمینالۀ
پذییش این نهاد را فیاهم آورده اس  .همسو با چنین است اللهایی بود که نرالارت الوتیونیوالی
به نوان ابزار مقیون به صیفهای که ارزانتی از مجازات حبس مالیباشال  ،قلمال اد شال  .از منرالی
ممحرۀ اصمح محوومان نیز ،نرارت الوتیونیوی به نوان رویوید انسالانیتالییر More humane
 ) approachنسب به مجیمان درنری گیفته ش  .ه ف اصاللی ایالن نهالاد خالودداری مجیمالان از
ارتواب جیل ،و در طوالنیم ت کاه تویار جیل ر )Recidivismاس .
نرارت الوتیونیوی میتوان اه اف بازداش  ،ایجاد مح ودی و یا نرالارتگیایالی مالیتبط بالا
تح نرارت قیار دادن مجالیل را تالأمین کنال  9رتال ین ،9367 ،ص)57-51؛ ازهمالینرو بینامالۀ
نرارت الوتیونیوی میتوان گوناگون باش و حتی ممون اس در میاحل مختلالف نرالال ال ال
کیفیی ا مال شود :میحلۀ پی از دادرسی ،در میحلۀ تعیین مجازات ،به هنگال تحمل حبس و
یا پس از تحمل حبس ر .)In prison and post prisonهمچنین نحالوۀ ا مالال آن مالیتوانال باله
میزان نیاز تح نرارت قیار دادن هی دو دستۀ مجیمان کم خطی و پیخطی بستگی داشته باشال .
زییا اولین نسخۀ رنسل اولیه) فناوری نرارت الوتیونیوی که مبتنی بی ارسال فیکالانس رادیالویی
ر )RFبود ،تنها به تعیین موان و موانیابی بیای احیاز حضور مجیمان کالمخطالی در موالانهالای
خاص ر م تاً محل سوون ) بهکار می رف  ،اما دومین نسل این فناوری ،یعنی سیسالتم جهالانی
تعیین موان ر )GPSامی ردیابی و تغییی موان مجیمان را تال اول بخشالی و حتالی با الث توسالعۀ
 .9نویسن گان این اه اف را بیای نرارت الوتیونیوی بیشمیدهان  :کاه تیاکم جمعی زن ان ،کاه
اجتمار نگهداشتن مجیمان و حفظ ارتباط اجتما ی آنان و حضور آنان در خانواده.

هزینهها ،در
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دامنۀ ا مال آن نسب به مجیمان خطیناک نیز شال  .امالیوزه بهالیهگیالیی از فنالاوری تجهیالزات
ر ،) GPSنخس در امییوا و سپس در دیگی کشورها جالایگزین ردیالابی از طییالق فیکالانسهالای
رادیویی ش ه اس  .اگیچه میزان اریبخشی نرالارت الوتیونیوالی در حجالم وسالیعی از مطالعالات
بیرسی ش ه اس  ،اما هنوز خأل تمال این پژوه ها ،نبود شواه و م ارک دقیق بهشمار میرود
ر.)Nellis M, Beyens K, Kaminski D, 2013, p.25-29
به رام فق ان تحقیقات قوی و قابل ا تماد در خصوص اریبخشی نرارت الوتیونیوی بی توالیار
جیل ،نرارت بی گیوه های مختلفی از مجیمان همچنان ادامه دارد .همچنالین ،باله لحالاظ مبنالای
نریی نرارت الوتیونیوی ،معایب و کاستیهایی وجود دارد .بسیاری از ان یشمن ان دستبن های
الوتیونیوی ر )Electronic braceletرا به نوان نمادی از گستیش جامعۀ کنتیلش ه مالیداننال ؛
وسیلهای در میان م لهای سهگانۀ «سزاگیایی -مجالازات»« ،انسالانی -اصالمحی»« ،مال یییتی-
نرارتی»؛ یا به نوان یک پیچی گی جهانی «تجاری-اصمحی» .افالزون بالی ایالن ،پالژوه هالای
تجیبی مناسبی در راستای مبناشناسی واح ی از نرارت الوتیونیوی وجود ن ارد.
در حقوق کیفیی اییان ،نرال نرارت الوتیونیوی در میحلۀ ص ور حوم و به نوان مجالازات،
در مادۀ  12و همچنالین بالهطالور تلالویحی در تبصالیۀ  2مالادۀ  61ق.ل.ا .ردر خصالوص اطفالال و
نوجوانان) پی بینی ش ه اس  .بیابی مادۀ  ،12نرارت الوتیونیوی نهالادی اسال کاله نسالب باله
محوول به حبسِ تعیینش ه در اری جیل تعزییی درجۀ پنج تا درجۀ هش صادر میشود کاله در
نتیجۀ آن محوول در مح وده موانی مشخص تح نرارت سالامانههالای رسیسالتم) الوتیونیوالی
قیار میگیید .این ماده در زییمجمو ۀ فصل آزادی مشیوط آم ه ،اما ارتباطی بالا مقالیرات آزادی
مشیوط ن ارد ،بلوه نهاد حقوقی ج ی ی بیای اجیای مجازات حبس اس و جایگزینی بیای آن
شمیده میشود؛ بهنحوی که به دادگاه اجازه داده اس بهجای محوومی به حالبس ،میتوالب را
به نگه اری در یک مح ودۀ خاص جغیافیایی یا در منالزل بالا ا مالال نرالارتهالای الوتیونیوالی
محوول نمای  .موان مقیر در ماده ا م اس از منزل شخصی یا مح ودههای موانی دیگی .در هالی
دو حال  ،رضای محوول لیه مبنی بی«تح نرارت سامانههای الوتیونیوی قیار گیفتن» شالیط
اس  .ممک و معیار در اجیای این ماده ،مجازات قانونی جیل ارتوالابی اسال کاله بایال تعزیالیی
درجۀ پنج تا هش باش  ،نه مجازات و محوومی من رج در دادنامه .در ادامه بهتفصیل شالیایط
این نهاد تبیین خواه ش .
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بسترشناختی اجرایی نااد نظارت الکترونیکی در حقوق کیفتری ایتران
و امریکا
در االب نرالهای حقوقی دنیا ،بهویژه در نرالهالای حقالوقی آنگلوساکسالون ،اسالتفاده از شالیوۀ
میاقب الوتیونیوی معمول و در حال توسعه میباش که از جملۀ آنها میتالوان باله کشالورهای
انگلستان ،سوئ و هلن  9اشاره کید .کشور امییوا نیز از کشورهایی اس که اسالتفادۀ فیاوانالی از
این شیوه به مل میآورد .در اینجا با نری به اقتضائات اجیا ،باله تحلیالل مقال مات اجالیا و دامنالۀ
اجیای نرارت الوتیونیوی در اییان و امییوا پیداخته میشود.

 .1مقدمات اجرای نظارت الکترونیکی
بیای اجیای هیچه بهتی یک نهاد نوین در نرالهای ال کیفالیی ،شناسالایی بیخالی مقال مات
اجیایی الزل بهنری می رس  .در همین راستا با توجه به ابزارم ار بودن این نهاد الزل اس کاله در
آااز ،دستگاه های نرارتی و سپس مقال اجیاکنن ه آن شناسایی ،و درنهای این امی تحلیل شالود
که بیای اجیا چه تعه ات و شیایطی الزل اس .
 .9 .9شناسایی دستگاه هاا ظااارتی .در دهالۀ گذشالته ،فنالاوریهالای متنالو ی از نرالارت
الوتیونیوی بهوجود آم ه اس ؛ دستگاهها و فناوریهای پیشیفتهای کاله از نمونالههالای پیشالین
خود بسیار پیشی گیفته ان رفناوری قابل ا تمادتیی هستن ) و بهسادگی قابل حمل مالیباشالن
ردستگاههالای کوچالک و سالبکتالی) ر) .) Portability (smaller and lighter devicesتجهیالزاتِ
معموالً مقاول در بیابی آب که بی مچ پالا یالا مالچ دسال بسالته مالیشالود .دیگالی اینواله هییالک از
سیستمهای فناوری ،سیاس های اجیایی را نیز تح تأریی قیار میدهن  .به ایالن تعبیالی کاله در
حقوق کیفیی امییوا ،بینامههای ردیابی مجیمان را میتالوان باله سیسالتمهالای فعالال و منفعالل
تقسیم کالید ر لالوی ،9366 ،ص61-10؛ احسالانپالور ،9367 ،ص )03-52کاله خالود از طییالق
سیستمهای فیکانس رادیویی ر )RFیا فنالاوری جهالانی تعیالین موالان ر )GPSمالل مالیکننال .
درحالی که سیستم فعال با سیگنالدهی م اول قابل شناسایی اس  ،سیستم منفعالل بالی تمالاب
بینامهریزیش ه مبتنی اس  .امیوزه بهنال رت از سیسالتم منفعالل فیکالانس رادیالویی و بیقالیاری
تماب از طییق تلفن راب بیای نرارت بی شخص موضور این ت بیی و اطمینان از حضالور وی در
 .9بیای مطالعۀ بیشتی ،ر.ک .مجمو ه ک های قوانین آیین دادرسی کیفیی کشورهای مختلف جهان ،کتابخانۀ ادارۀ
کل ت وین قوانین و مقیرات معاون حقوقی قوۀ قضائیه.
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محل تعیین ش ه رمعموالً محل سوون ) استفاده مالی شالود .باله همالین دلیالل مموالن اسال در
راس تای تعیین هوی افیاد موردنری ابزارهای مختلفی ازجمله قیار دادن دستبن در جعبالههالای
تأیی آن ر ،)Inserting of a bracelet into a verification boxارائۀ یک رمالز بالور یالا صال ا بالا
استفاده از تأیی بیومتییک راسون شبویه چشم ،اری انگش ر ) Fingerprint, retinal scanبهکار
گیفته شود .این فناوریها صیفاً به تأیی حضور افیاد در زمانهای مشخص یالا تصالادفی محال ود
میباشن و به همین دلیل این دستگاهها نمیتوانن موقعیال موالانی افالیاد یالا نقالض احتمالالی
شیایط تعیینش ه در یک مال ت زمالان را مشالخص نماینال ر Renzema M, Mayo-Wilson E,
.)2005, P.215–237
از زمان طیح نرارت الوتیونیوی ،سیستمهای فیکانس رادیالویی فعالال ،باله پُیاسالتفادهتالیین
فناوریها تب یل ش ه انال  .در اصالل دسالتگاه فیسالتن های کاله فالید مالیپوشال  ،بالهطالور مال اول
سیگنالهایی را به واح گیین ۀ سیگنال که در منزل وی تعبیه ش ه اس  ،ارسال میکنال  .ایالن
واح گیین ه به خط تلفن منالزل مجالیل متصالل بالوده ،سالبب بالازپخ شال ن سالیگنال بالیای
کامپیوتیی که در ایستگاه نرارت قیار دارد میشالود .ایالن کالامپیوتی نیالز وقفاله در سالیگنالهالا،
اختمل در بینامههای تعیین ش ه بی افیاد و حتی دستواری در دستبن الوتیونیوی را به مقامات
ذیربط هش ار میده ر .) Black M, Smith RG, 2003, P.2-3ت ابیی و اموانات م رن نالهتنهالا
بی حضور داشتن یا ن اشتن یک شخص در موان معین رمعموالً محالل سالوون ) نرالارت دارنال ،
بلوه موقعی و وضعی فید را در موانی خاص بهرب میرسانن ر )Drive-bysربیای مثالال اگالی
شخص مورد نرارت در یک بینامۀ زمانبن ی در موانی خاص باش  ،مثل محل کار).
در مقایسه ،دستگاههای  GPSدر نرارت الوتیونیوی ،دادهها و اطم ات میتبط با موقعیال و
جابهجایی فید را بهطور لحرهای دریاف میکنن ؛ بنابیاین سیستمهای فعال به افزای نرالارت
بی سا ات رف و آم  ،نیفتن به موانهای ممنورش ه ،ن اشتن تماب با اشخاص ممنورشال ه یالا
بزهدی گان احتمالی متمایل میباشن  .9ردیابی فعال ماهواره ای در مقایسه بالا فنالاوری فیکالانس
رادیویی ر ،)RFحوای از پیشیف قابلممحره و م های در نرارت بی رویههالا و رفتالار مجالیل
دارد؛ چیاکه نرارت مستمی و م اول ،افزای ت ابیی جامعه محور و نرارت بیشالتی بالی گالیوههالای
میتبط با مجیل را ممون میسازد .از زمان طیح نرارت از طییق  GPSدر فلوری ا ،مالوارد صال ور
نرالارت از طییالق  RFکالاه قاباللممحرالهای یافال رDhungana K, Bales, 2010, P.16
 .9در بن  0از مادۀ  2ک  02.92از قانون ایالتی تگزاب ،تعییف موسعی از وسایل و ابزار نرارت الوتیونیوی ش ه
اس «:نرارت الوتیونیوی« شامل سیستمهای صوتی ردیابی ،سیستمهای ردیابی موقعی  ،سیستمهای موان
و موقعی  ،سیستمهای ردیابی بیومتییک ،و هی سیستم الوتیونیوی یا ارتباط از راه دور دیگیی که ممون
اس مورد استفاده قیار گیید ،بیای کمک به نرارت افیاد مشمول ماده اس .
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 .)McManusاین امی ،یعنی استفادۀ مطلق از ردیالابی از طییالق  GPSباله جالای  ،RFباله نالو ی
استقبال از ایجاد مح ودی و ا مال نرارت را بیای تمال گونههای مجیمان بیجسته میسازد.
 .6 .9مقام اجراکنندۀ ظاارت الکتروظیکی .ب یهی اس که اجالیای همالۀ احوالال بی هال ۀ
مقال اجیای احوال ذیل ریاس دادسیا و دادستان اس  9.در نرال کیفیی کشوری مثل فیانساله،
قاضی اجیای مجازاتها می توان بالا توجاله باله شخصالی محوالول ،قالیار گالیفتن تحال نرالارت
الوتیونیوی را جایگزین ت بیی نرال نیمه آزادی یا نگه اری در خارج از زن ان نمای  .باله الموه در
بیخی نرال های کیفیی ،اجیای مجازات نرارت الوتیونیوی از سوی سازمانهالای مالیدلنهالاد یالا
جامعوی پی بینی ش ه اس  .استفاده از دسالتگاه فنالی کاله اجالازۀ کنتالیل از راه دور را فالیاهم
می سازد ،ممون اس به یک شخص حقوق خصوصی معتم سپیده شود .این درحالی اس کاله
خصوصی سازی اجالیای احوالال از مال ییی زنال ان گیفتاله تالا اجالیای نهادهالایی چالون نرالارت
الوتیونیوی در اییان پی بینی نش ه اس  .حال آیا نییوهای پلیس در اجیای نرارت الوتیونیوی
میتوانن نقشی ایفا کنن  .بهنری می رس که این نییوها تنها در مقال نرارت بی موارد حضالور یالا
ایب در موانهای مشخص می توانن نق داشته باشن  .این امی نیز در فیانسه پی بینی ش ه
اس که این نییوها میتوانن موارد ایب محوول را گزارش دهن .
در اییان اجیای نرارت الوتیونیوی به موجب آییننامۀ میاقب الوتیونیوی از زن انیان واجال
شیایط مصوب 9313ش ،وزارت دادگستیی و سازمان زن انها و اق امات تأمینی و تیبیتی کشور
مولفان در م ت دو ماه مق مات و زییساخ های اجیایی ش ن این آییننامه را فالیاهم سالازن .
بی اساب بن د مادۀ  9این آییننامه ،ناظیین اینگونه تعییف ش هان  :فید یا افیادی که ملوالید
و فعالی زن انی را تح نری و کنتیل دارن و نسب به گزارش تخلفات احتمالالی آنالان و سالایی
موارد اق ال میکنن .
 .3 .9تعهدات محکوم در اجرا ظااارت الکتروظیکای .بالهماننال االالب مجالازاتهالای
اجتما ی ،قیار گیفتن متهمان یا محوومان تح نرارت الوتیونیوی نیز نمیتوانال بال ون جلالب
رضای آنان از سوی مقال قضایی صادرکنن ه یا مجیی حوم صورت بگیالید .2منرالور از شالیایط
 .9مادۀ  22قانون آیین دادرسی کیفیی 9312ش« :بهمنرور کشف جیل ،تعقیب متهم ،انجال تحقیقات ... ،اجیای
احوال کیفیی ،انجال امور حسبی و سایی وظایف قانونی ،در حوزۀ قضائی هی شهیستان و در معی دادگاههای
آن حوزه ،دادسیای مومی و انقمب  ...تشویل میشود».
 .2در بیخی نرال های حقوقی ازجمله فیانسه ،این شیوۀ اجیای نرارت نسب به محوول بهنو ی شامل ا مال و
تعه اتی از این قبیل اس  :ممنو ی خیوج از خانه ربازداش خانگی) یا اماکن تعیینش ه از سوی قاضی
اجیای مجازاتها؛ خیوج در طی دورههای مشخصش ه؛ الزال به پاسخگویی به احضار مقال مومی تعیینش ه
از سوی قاضی اجیای مجازاتها؛ ر ای تعه ات ضمن تعلیق همیاه با آزمون درصورتی که دادگاه تصمیم
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مقیر در مادۀ  12قانون مجازات اسممی ،شیایط مقیر در مادۀ  00این قانون اس که بارتانال
از :وجود جهات تخفیف پی بینی اصمح میتوالب ،جبالیان ضالیر و زیالان یالا بیقالیاری تیتیبالات
جبیان ،و فق ان سابقۀ کیفیی ملری .منرور از ت ابیی نرارتی من رج در تبصالیۀ مالادۀ  ،12همالان
ت ابیی چهارگانه ای اس که در مادۀ  02ق.ل.ا .پالی بینالی شال ه اسال و منرالور از دسالتورهای
ذکیش ه در تعویق میاقبتی همان دستورهای من رج در مادۀ  03ق.ل.ا .اس .
بی اساب آییننامۀ مصوب 9313ش ،درخواس کتبی زن انی ،سپیدن تأمینهالای الزل نالزد
قاضی ناظی زن ان یا قاضی اجیای احوال و تعیین مح ودۀ تیدد مجاز زنال انیان بالا نرالی شالورای
طبقهبن ی و ابمغ کتبی به زن انی پس از موافق میجع قضایی میبوط و پی از نصب دسالتگاه
به زن انی ،از میاحل پذییش و نحوۀ نرارت بی زن انیان مشمول این آیینناماله اسال  .همچنالین،
زن انی متقاضی استفادهکنن ه از این امتیاز مولف اس افزون بی ارائۀ تالأمین یادشال ه در بنال 2
مادۀ  0این آییننامه ،معادل دو بیابی قیم روز دستگاه نصبش ه را که بهطور سالاالنه مبلالغ آن
از سوی سازمان زن انها و اق امات تأمینی و تیبیتی کشور تعیین میشود ،به نوان ودیعاله نالزد
زن ان قیار ده  .ودیعۀ یادش ه در زمالان آزادی پالس از کسالی هزینالههالای میبالوط یالا خسالارت
احتمالی وارده به تجهیزات یادش ه از ناحیۀ زن انیان استفادهکنن ۀ مشمول ایالن آیالینناماله باله
زن انی بازگیدان ه میشود.9
حال ،م ت این تعهال ات شالخص در نرالارت الوتیونیوالی چاله میالزان اسال ج بالا توجاله باله
دامنههای اجیایی مختلفی که می توان از نرارت الوتیونیوی در اداماله تیسالیم نمالود ،بسالته باله
هییک از انوار اجیای نرارتهای الوتیونیوی ،م تهای متغیالیی قابالل ارائاله و پیشالنهاد اسال .
چنانچه این نهاد بیای میحلۀ پی از محاکمه یا همان تحقیقات صادر شود ،بهنری میرس کاله
ن اشتن م ت اگیچه بهموجب قانون قابل پذییش اس  ،ولی با اصول ناظی به حقوق متهمالان در
دادرسی معارض میباش  .بههیحال بهموجب مادۀ  259قانون آیالین دادرسالی کیفالیی «هیگالاه
متهم یا محوول لیه در موا مقیر حاضی شود ،یا پس از آن حاضی و ذر موجه خالود را اربالات
کن  ،با شیور به اجیای حبس و تبعی یا اقام اجباری و یا اجیای کامل سایی مجالازاتهالا و یالا
ص ور قیارهای من ع و موقوفی و تعلیق تعقیب ،تعلیق اجیای مجازات و مختومه ش ن پیون ه باله
هی کیفی  ،قیار تأمین و نرارت لغو میشود» .بنابیاین نرارت الوتیونیوی چنانچه در قالب یالک
گیفته باش ؛ ر ای تعه ات میبوط به نرارت الوتیونیوی و  ...رمادۀ  723-7-9قانون آ.د.ک .فیانسه).
 .9بیابی این تصویبنامه ،تعیفۀ استفاده از تجهیزات یادش ه روزانه سیهزار ر )30/000ریال تعیین میشود که از
سوی سازمان زن انها و اق امات تأ مینی و تیبیتی کشور از زن انیان مشمول این آییننامه أخذ و به حساب
درآم مومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود .ص درص وجوه حاصله باب هزینههای جاری به
سازمان زن انها و اق امات تأمینی و تیبیتی کشور اختصاص مییاب .
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قیار تأمین ربن چ مادۀ  291ق.آ.د.ک) و یا نرارت قضایی صادر ش ه باش راموانسالنجی آن در
قالب نرارت قضایی در ادامه دقیقتی بیرسی میشود) ،با صمح ی میجالع قضالایی صالادر شال ه،
ب ون لزول تعیین م ت بیای آن تا خاتمه یافتن د وا ادامه مییاب  .ب یهی اسال کاله قالیار منالع
تعقیب یا دیگی قیارهای نهایی به حیات نرارت الوتیونیوی پایان میده  .در خصوص قیار جلب
به دادرسی نیز میتوان اینچنین بیان داش که اگیچه با ص ور این قیار و ارسالال پیونال ه نالزد
دادگاه با قیارِ ختم تحقیقات به قیار نرارت قضایی خاتمه میده  ،ولی شای بتالوان بالا نرالی باله
مختول نش ن پیون ه ،بیای مقال تحقیق و تعقیب حقی قائل ش که با قیار مالوجهی مالتهم را تالا
حضور او نزد دادگاه تح نرارت الوتیونیوی قیار ده .
صورت دیگی از نرارت الوتیونیوی اِ مال آن به صورت مجازات اصلی اس کاله در مالادۀ 12
ق.ل.ا .م تی بیای آن مشخص نش ه اس  .در همین خصوص میتوان اینگونه پیشنهاد داد کاله
م ت آن بسته به نور درجۀ مجازات تعزییی و میزان یا م ت مجازات اصلی مورد حوالم تعیالین
شود .بیای مثال ،چنانچه درجۀ هش باش  ،دو بیابی م ت ح اکثی مجازات حبس آن جیل و باله
همین تیتیب در درجههای دیگی میتوان اق ال نمود .یا در قالب پیشنهاد دیگالی اینواله ،چنانچاله
نرارت الوتیونیوی بهمانن نرال آزادی مشیوط و در قالب جایگزین مجازات اصاللی مالورد حوالم
واقع شود ،شای بتوان مانن نرال آزادی مشیوط از این اصالل اسالتفاده کالید کاله مال ت نرالارت
الوتیونیوی شامل بقیۀ م ت مجازات حبس اس  9.چنانچه نرارت الوتیونیوی به نالوان نهالادی
از سوی قاضی اجیای حوم تعیین شود ،بهنری میرس که بتوان احوال آن را در قالب جالایگزین
حبس و بهمانن آزادی مشیوط ،تعیین و اجیا نمود .بنابیاین ،چنانچه قاضی اجیای احوالال حالق
ص ور این مجازات را داشته باش  ،این مجازات و م ت آن را میتوان ،بسته به پیون ۀ شخصیتی
که بیای شخص تشویل ش ه اس  ،پیشنهاد و تعیالین نمالود .در ایالن خصالوص الزل اسال کاله
قانونگذار در قالب آییننامهای ،ح اقل و ح اکثیی بیای آن تعیین نمای 2.
 .9بهموجب مادۀ  51قانون مجازات اسممی «م ت آزادی مشیوط شامل بقیۀ م ت مجازات میشود ،لون دادگاه
میتوان م ت آن را تغییی ده و درهیحال آزادی مشیوط نمیتوان کمتی از یکسال و بیشتی از پنجسال باش
جز در مواردی که م ت باقیمان ه کمتی از یک سال باش که در این صورت م ت آزادی مشیوط معادل بقیۀ
م ت حبس اس ».
 .2در حقوق فیانسه ،بهموجب مادۀ  723-7قانون آ.د.ک :درصورت محوومی به یک یا چن مجازات سالب آزادی
که م ت کلی آن از  2سال تجاوز نون یا هنگامی که بیای محوول یک یا چن مجازات سالب آزادی که م ت
کلی آنها از دوسال تجاوز نمیکن باقی مان ه اس  ،قاضی اجیای احوال میتوان نرارت الوتیونیوی را صادر
نمای  .در این نرال  ،م ت زمان اولیه در نگه اری تح نرارت لوازل الوتیونیوی همیاه بههنگامی که این
نگه اری با توجه به شیایط تعقیب اجتما ی -قضایی ،نرارت قضایی از اشخاص خطیناک و آزادی مشیوط
باش  2 ،سال خواه بود .همچنین به هنگامی که نرارت یادش ه با توجه به شیایط نرارت تأمینی باش  ،م ت
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 .2دامنۀ نظارت الکترونیکی
دلیل م های که به ایجاد اقبال و گستیش بهیهگییی از نرارت الوتیونیوی در طول دهۀ اخیالی
انجامی ه ،همانا ازدحال جمعی زن ان و تمش بیای کاه این جمعی و همچنالین جلالوگییی
از اح اث زن انها اس  .افزون بی این ،ممحرۀ مهم دیگیی که در گستیش بهالیهگیالیی از نهالاد
نرارت الوتیونیوی بسیار ملری اس  ،همانا حیک به سم کاه هزینههای نرال اصمحی ،آن
هم به دلیل بحیانهای مالی و مح ودی های موجود در بودجهها میباش  .با وجود توسعۀ نهالاد
نرارت الوتیونیوی به نوان ابزاری مقیونبهصیفه ر ،)Cost-effectiveبایسالتی نالوان نمالود کاله
معیفی نرارت الوتیونیوی ریشه در یافتن جایگزینی انسانی بیای حبس دارد؛ چیاکه بالهموجالب
این نهاد ،اصمح و بازسازگاری مجیمان با جامعه به نحوی مطلوب تضمین میشود.
در حقوق کیفیی امییوا ،گستیه و تنور نور ا مال نرارت الوتیونیوالی بالی ساله منطالق زیالی
مبتنی اس  :توقیف ،مح ودی و نرارت ر .) Detention, restriction, and surveillanceتوقیف
از طییق طیحهای حبس خانگی حاصل می شود .شخص مورد نرارت بایستی در طالول سالا ات
تعیینش ه در منزل حضور داشته باش  .بینامههای حبس خانگی یوی از اولین گونههای نرالارت
الوتیونیوی اس و رایجتیین آن نیز شمیده میشود 9.مح ودی نیز از طییق بیقیاری ممنو ی
در ورود به مناطق ممنو ه یا ارتباط با اشخاصی که مقال قضایی ممنور کیده اس ربیای مثالال
بزهدی گان احتمالی ،مسا ت کنن گان در جیل) در راستای پیشگییی از جیل گال بالی مالیدارد.
نرارت نیز از طییق ردیابی مستمی مجیل حاصل میشود ،بیآنوه در مل مح ودیتی بی رفال و
آم های آنان ا مال گیدد .گاهی نیز حوزۀ تأکی و تمیکز نهاد نرالارت الوتیونیوالی باله سالاختار
اِ مال آن به نوان مجالازاتی اجتمالا ی و یالا تال بییی پیشالگییانه بسالتگی دارد .کالارایی نرالارت
الوتیونیوی به آن دسته از ابزارهای فنی بستگی دارد که بیای تضمین اطم ات مجیل از شیایط
تحمیلی بی وی بهکار میرون ؛ بنابیاین نرارت الوتیونیوی مالیتوانال بالهطالور گسالتیده در تمالال
میاحل ال کیفیی و نرارت اصمحی ا مال شود.
 .9 .6دامنۀ مرحلهمدار اجرا ظاارت الکتروظیکی .در حقالوق کیفالیی امییوالا ،نرالارت
الوتیونیوی به ابزار همهکاره و قابل استفادهای تب یل ش ه اس که مالیتوانال در تمالال میاحالل
نرالال ال ال کیفالیی بالهکالار رود ر Bales W, Mann K, Blomberg T, Gaes G, Barrick K

تعیینش ه  9سال خواه بود.
 .9به همین دلیل اس که پی از گستیش یافتن نرارت الوتیونیوی به تمال زمینهها ،از آن به نوان ضمان
اجیایی تبعی و وابسته به حبس خانگی راساساً بیای ر ای قوا حبس در منزل) یا تعلیق آزمایشی یاد
میش رت ین ،9367 ،ص.)51
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 .)Dhungana K, McManus B, Opcit, P 19,.تنور بینامالههالای نرالارت الوتیونیوالی باله ایالن
معناس که میتوان در میحلۀ پی از دادرسی ،میحلۀ ص ور حوم ،در خالمل ا مالال مجالازات
زن ان و در طالول میحلالۀ پالس از زنال ان اسالتفاده شالود .باله ا تقالاد آلبیشال  ،جایگالاه نرالارت
الوتیونیوی در بازداش پی از محوومی یا در حبس خانگی و یا پس از ا مال مجالازاتهالایی
مثل زن ان همیاه با آزادی مشیوط ریعنی زن انیِ مشمول آزادی مشیوط کاله زودتالی از مو ال از
زن ان خارج میشود) قابل اِ مال اس رآلبیش  ،9313 ،ص.)7
از دهۀ 9110ل ،یعنی نخستین باری که نرارت الوتیونیوی از سوی کشالورهای انگلسالتان و
ولز ،سوئ و هلن وا رد سیاس مقابله با جیل در اروپالا شال  ،باله شالول بسالیار گسالتیده در ایالن
کشورها بهکار رف  :به نوان مجازات ،بیای ا مال در دورۀ پس از مجازات ،به نوان ابزاری بالیای
آزادی پی از مو  ،و همچنین باله نالوان جالایگزینی بالیای بازداشال هالای پالی از محاکماله
ر .)Albrecht, Hans-Jörg, 2008, P.37ایتالیا ،فیانسه ،بلژیک و اسواتلن در ح ود سال 2000ل
اق ال به پذییش نهاد نرارت الوتیونیوی نمودهان  .9در گزارشی که در سال 2000ل در خصالوص
وضعی زن ان ها و میاکز نگه اری پی از دادرسی اروپا تق یم شورای اروپا ش ه اس  ،2نرارت
الوتیونیوی در کنار خ مات الالمنفعه ،در قالب یک ت بیی جایگزین حالبس ،باله نالوان راهبالید
امی بخشی معیفی ش ه اس که می توان از ازدحال جمعی زن انها و وخام آنها جلالوگییی
نمای  .به هیحال در اروپا ،یا نرارت الوتیونیوی به نوان یک اق ال منفید و یا اق ال مال ه و الال
ربیای مثال در حقوق انگلستان و هلن ) ،یا به نوان یک اق ال تومیلالی بالیای افالزای نرالارت و
ی
ا مال شیایطی بی مجیمان که زن ان آن ها موقت ًا معلالق مانال ه اسال رباله شالول حالبس خالانگ ِ
جایگزین زن ان) و یا به صورت اق امی پس از آزادی و بهجای زن ان رمثل سوئ ) بهکار میرود.
 .9 .9 .6در رسیدگیها کیفار قبا از دادرسای ( ،)Pre-trialنرالارت الوتیونیوالی
میتوان یا به نوان شیط اضافهای مبنی بی آزادی با سپیدن وریقه و یالا در بیابالی وریقالۀ سالنتی،
آنهم بیای افیاد فقییی که درایی اینصورت در بازداش باقی میماننال  ،بالهکالار رود .هال ف در
این روش از ا مال نرارت الوتیونیوی ،کاه خطی تویار جیائم ج ی از سالوی شالخص اسال .
ن تبعیال مالتهم از شالیایط
افزون بی این ،بای دانس که مفالیوض نرالارت الوتیونیوالی ،تضالمی ِ
تحمیلش ه میباش  .در طیحی که اصطمحاً طیح « دربِ جلو» ر )front-doorریعنی دربی کاله
به زن ان ختم میشود) نال دارد ،بای تالا حال مموالن از زنال ان دوری کالید و همچنالین از ورود
شخص به محیط جیل زای باف بازداشتگاه نیز پیشگییی نمود .در این شیوه ،نرارت الوتیونیوی
 .9بیای مطالعۀ بیشتی در خصوص تفاوت در پذییش نهاد نرارت الوتیونیوی در اروپا ،ر.ک.
Albrecht, Hans-Jörg, Opcit, P.37-38
2. Report submitted to the Committee on Legal Affairs and Human Rights of the Council of Europe on
the Situation of European Prisons and Pre-Trial Detention Centres published in 2004.
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به نوان یک مجازات فوری و زودرب قلم اد میشود؛ از یک طیف سبکتی از زن ان و از طیفالی
دیگی ش ی تی از پیوبیشن اس  .این بینامه از نرارت الوتیونیوی معموالً ناظی به گونههای حبس
خانگی اس ؛ آن هم از طییق ا مال مح ودی هایی نسب به آزادی افالیاد .در اروپالا توسالل باله
نرارت الوتیونیوی به نوان جایگزینی بیای بازداش های پی از محاکمه م نرالی بالوده اسال ؛
راهبیدی که یک نور اخطار به دستگییی ر )Arrest warrantبه شخص متهم شمیده میشود تالا
در صورت انجال ن ادن توالیف مقیر ،به بازداش محوول گیدد.
نرارت الوتیونیوی در میحلۀ تحقیقات مق ماتی به نوان هفتمالین قالیار از قیارهالای تالأمین
کیفیی بیای نخستین بار در نرال کیفالیی ایالیان ،در بنال چ مالادۀ  297قالانون آیالین دادرسالی
کیفیی 9312ش ،با نوان قیار التزال به ل خیوج از منزل یا محل اقام ِ مشخص با موافقال
متهم و با تعیین وجه التزال از طییق نرارت با تجهیزات الوتیونیوالی یالا بال ون نرالارت بالا ایالن
تجهیزات ،پی بینی ش ه اس  .بهموجب بن چ ،نو ی قیار آنهم از طییق کنتیل حضالورش در
منزل به وسیلۀ دستبن یا پابن الوتیونیوی ایجاد میگیدد که به آن حالبس خالانگی نیالز گفتاله
می شود .در این بن  ،افزون بی خارج نش ن از منزل یا محل اقام شخص متهم ،التزال به حضور
نزد مقال قضایی تعه دیگی متهم اس  .وجه التزال مقیر نیز ضالمان اجالیای هییالک از ایالن دو
تعه بوده ،با نقض یوی از آنها مبلغ یادش ه قابل وصول مالیباشال رخالالقی ،9310 ،ص 201و
 .)201نوتۀ مهم دیگی این اس که اجیایی ش ن این قیار تأمین بهموجالب مالادۀ  252از قالانون
آیین دادرسی کیفیی به تصویب آییننامه وابسته ش ه اس 9؛ زییاکه بهموجب مادۀ  2آییننامالۀ
9313ش هیئ وزییان ،به متهمان به نوان افیاد مشمول نرارت الوتیونیوی اشاره نش ه اس .
 .6 .9 .6در مرحلۀ دادرسی و صدور حکم ( .)Trialنرارت الوتیونیوی میتوان به نالوان
گزینۀ نخس مجازات قلم اد شود؛ درصورتی که دادگاه دسالتور باله تعلیالق مجالازات ب هال یالا
شیایط ا مال مجازات جامعهمحور وجود داشته باش  .2همچنین نرالارت الوتیونیوالی مالیتوانال
جایگزین مناسبی بیای حبس قلم اد شود 3رآقایی جن موان ،9312 ،ص)27؛ با این تعبیی کاله
 .9مادۀ  252قانون آیین دارسی کیفیی 9312ش« :شیوۀ اجیای قیارهای نرارت و بن های رج) و رچ) مادۀ ر)297
این قانون ،بهموجب آییننامهای اس که ظیف ش ماه از تاریخ الزلاالجیاء ش ن این قانون توسط وزرای
دادگستیی و کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوۀ قضائیه میرس ».
 .2در کشورهایی چون انگلیس و کشورهای کامنال مجازاتها را به اجتمار محول مینمودن  ،به این دلیل که به
ا تقاد آنها مجیمان از دل اجتمار بییون میآم ن  .از جملۀ این مجازاتهای جامعوی را همانا نرارت
الوتیونیوی دانستهان که در یض مجازاتهایی چون خ مات الالمنفعه قیار میگیید رآلبیش  ،همان،
ص.5-1
 .3بهکارگییی نرارت الوتیونیوی به نوان یک مجازات ج اگانه شایعتیین شیوۀ استفاده از نرارت الوتیونیوی
قلم اد میشود.
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پس از آنوه دادگاه مجازات حبس را نسب به فالید صالادر نمالود ،آن شالخص مالیتوانال پالس از
ارزیابی مناسب بودن ،بینامۀ حبس خانگی را از طییالق نرالارت الوتیونیوالی بپالذیید .در حقالوق
کیفیی امییوا« ،طیح  »indoorردرون ساختمان) نسب به رژیم زن ان آن کشور راهان ازی ش ه
اس  .در این کشور و کشورهای اروپایی ،نرارت الوتیونیوی در زن انهای بالاز ربالیای ردیالابی و
رهگییی زن انیان) ،حتی در خارج از زن ان و در طول میخصی از زن ان هم اسالتفاده مالیشالود.
این نوته در آیین نامۀ هیئ وزییان مبنی بی استفاده از نرارت الوتیونیوی نسالب باله میخصالی
زن انیان و زن انیان مشمول زن ان باز پی بینی ش ه اس .
طیح و بینامۀ معیوف به پش درب ربییون از زن ان) ،خود حاکی از رایالجتالیین اسالتفاده از
نرارت الوتیونیوی میباش و به دو قسم تقسیم میشود؛ آزادی پی از مو یا زودهنگالال ،و
بینامه های پس از آزادی در زن ان .بیای مثال ،نرارت الوتیونیوی به نوان شالیطِ ا طالای آزادیِ
قبل از مو و زودهنگال پی بینی میشود؛ مانن آزادی مشالیوط ،تالا بتوانال از ایالن طییالق در
سهول انتقالِ محوول از زن ان به جامعه مفی واقع گیدد .در خصوص اِ مال نرارت الوتیونیوی
در بستی بینامههای پس از آزادی از زن ان ،9بهویژه نسب به مجیمالان خطالیدار و دارای ریسالک
باال قابل ا مال اس  ،تا از این طییق نهتنها بی رفتار آنها نرارت شود ،بلواله آنالان را از ارتوالاب
جیائم ش ی باز دارد .فیاتی از دامنۀ نرالال سالنتیِ ال ال  ،نرالارت الوتیونیوالی را مالیتالوان در
حوزه های مختلف دیگیی نیز بازشناخ و ریشه یابی نمود .یک مثال بارزِ آن ،دستورات و ت ابیی
مح ود کنن ۀ دادگاه در خصوص پیشگییی از نزدیک ش نِ بزهواران بالقوه به بزهدی گان بالالقوه
اس  .بیای نمونه ،در پیون ههای خشون خانگی ،نرارت الوتیونیوی میتوان به نوان ابزاری در
حمای از بزه دی ه ایفای نق کن .؛ به این شول که چنانچه شخصی وارد منطقۀ ممنو ه شود،
مقامات میتوانن با شخص ارتباط بیقیار نموده ،به موه بزهدی گان نیز بهموجالب دسالتگاههالایی
که در منزل آنها ایجاد ش ه اس  ،از این موضور باخبی شالون  .یوالی دیگالی از مصالادیق ا مالال
نرارت الوتیونیوی و البته نادر ،این اس که بیای نرارت بی اتبار خارجهای که در معیض اخیاج
از کشور هستن  ،بهکار میرود .به طور کلی بایستی نوان نمود که نرارت الوتیونیوالی در نرالال
کیفیی بهخوبی به نوان یک نهاد مستقل و یا یک شیط اساسی در بینامههای متع د بهرسمی
شناخته ش ه اس .
 .9نوتۀ بسیار مهم نیز این اس که مقال قضایی نرارت الوتیونیوی را به همیاه دیگی نهادهای به اصطمح جایگزین
حبس و در راستای تقوی اجیایی ش ن یک نهاد نیز صادر میکن  .تعلیق میاقبتی فشیده االب از طییق
نرارت الوتیونیوی صورت میگیید .حبس خانگی میتوان با نرارت الوتیونیوی همیاه باش که در چنین
مواردی از آن به نوان «بازداش خانگی الوتیونیوی» یاد میشود .اصطمحات دیگی بارتان از «توانگییی
خانگی» ) (House incapacitationیا «حبس خانگی» ).(House confinement
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نرارت الوتیونیوی در میحلۀ ص ور حوم و به نوان مجازات جایگزین حالبس ،در مالادۀ 12
ق.ل.ا .و همچنالین باله نالوان یالالک اقال ال تالأمینی در تبصالالیۀ  2مالادۀ  61در خصالوص اطفالالال و
نوجوانان ،9پی بینی ش ه اس  .بیابی مادۀ  ،12محوول به حبس شیط اصلی رهنمون شال ن باله
سوی اموان ص ور این نهاد اس .
 .3 .9 .6در مرحلااۀ اجاارا حکاام ( .)Post-prisonبالالهموجالالب مالالادۀ  553قالالانون آیالالین
دادرسالالی کیفالالیی 9312ش« ،در جالالیائم مشالالمول  ...آزادی تحالال نرالالارت سالالامانههالالای
الوتیونیوی ،قاضی اجیای احوال کیفیی میتوان پالس از وصالول گالزارش شالورای طبقاله بنال ی
زن ان و نرییۀ مال دکاران اجتمالا ی معاونال اجالیای احوالال کیفالیی ،مبنالی بالی آنواله اجالیای
یک فعالی شغلی یا حیفهای ،آموزشی ،حیفالهآمالوزی ،مشالارک در تال اول زنال گی خالانوادگی
و یا درمان پزشوی ،از سالوی محوالول لیاله در خالارج از محالیط زنال ان ،در فیاینال اصالمح وی
و یا جبیان ضیر و زیان بزهدیال ه ماللری اسال  ،باله دادگالاه صالادرکنن ه حوالم ،پیشالنهاد اجالیای
 ...آزادی تح نرارت سامانههای الوتیونیوی را طبق مقالیرات راجالع باله دادرسالی الوتیونیوالی
ده و مطابق تصمیم این دادگاه اق ال کن » .با توجه به تصییح ایالن مالاده ،اموالان بالهکالارگییی
این نهاد در میحلۀ اجالیای حوالم نیالز وجالود دارد؛ بالا ایالن تفالاوت کاله در ایالن میحلاله قاضالی
اجیای احوال تنها زمانی می توان پیشنهاد ده کاله گزارشالی از نهالاد و مقالال دیگالیی دریافال
کنالال ؛ درحالالالی کالاله در میاحالالل دیگالالی ،نهالالاد قضالالایی میبوطالاله خالالود رأسالالاً اقالال ال مالالیکنالال  2.در
آییننامالۀ هیئال وزیالیان ،در خصالوص زمالان اجالیای حوالم ،بیخالی از محوومالان را الموه بالی
محوومان به درجات پنج تالا هشال پالی بینالی نمالوده اسال  :زنال انیان محوالول باله جالایگزین
حالالبس ،زن ال انیانی کالاله بالاله میخصالالی ا الالزال مالالیشالالون و زن ال انیانی کالاله مشالالمول مالالادۀ 227
آییننامۀ اجیایی سازمان زن انها 3بالوده ،باله میخصالی ا الزال مالیشالون  . ...شالخص زنال انی بالا
 .9بهموجب این تبصیه« :دادگاه می توان با توجه به وضع متهم و جیل ارتوابی ،به جای ص ور حوم به مجازات
نگه اری یا جزای نق ی موضور بن هایرالف) تا رپ) این ماده ،به اقام در منزل در سا اتی که دادگاه معین
می کن یا به نگه اری در کانون اصمح و تیبی در دو روز آخی هفته حسب مورد بیای سه ماه تا پنج سال
حوم ده ».
 .2مادۀ  557قانون آیین دادرسی کیفیی 9312ش« :نحوۀ اجیای قیار تعلیق اجیای مجازات ... ،و آزادی تح
نرارت سامانه های الوتیونیوی مطابق مقیرات راجع به دادرسی الوتیونیوی و نیز نحوۀ اجیای مجازاتهای
جایگزین حبس بهموجب آییننامه اس ».
 .3مادۀ  « :227دادستان یا شورای طبقهبن ی میتوانن بیای زن انیانی که به میخصی ا زال میشون توالیفی
ازقبیل معیفی نوبه ای به میاجع انترامی ،ل حضور در بیخی از اماکن در حین میخصی مقیر دارد و چنانچه
زن انیان دستورات صادره را ر ای ننماین  ،باقیمان ۀ میخصی آنان ملغی و از یک نوب میخصی بع ی محیول
خواهن ش ».
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وجود شیایط این ماده و به نری قاضی دادگالاه و گالاه شالورای طبقالهبنال ی مالیتوانال از نرالارت
الوتیونیوی بهیهمن شود.
 .6 .6دامنۀ مجازاتمدار اجرا ظاارت الکتروظیکی .اجیای مادۀ  12در جیائم تعزیالیی
از درجه های پنج تا هش تجویز ش ه اس  ،درحالی که بی اساب مالادۀ  15ایالن قالانون ،حالبس
درجۀ هش نخواهیم داش ؛ چون کلیۀ مجازاتهای میبالوط باله درجالۀ هشال الزامالاً بایال باله
مجازات جایگزین حبس تب یل شون  .بنابیاین اجیای این ماده مالمً در جالیائم تعزیالیی درجالۀ
پنج تا هف اموانپذیی خواه بود؛ همانگونه که در نرال نیمهآزادی موضور مادۀ  57این قانون
حبسهای تعزییی درجههای پنج تا هف بیان شال ه اسال ؛ یعنالی در مالل ا مالال ایالن نرالال
میبوط به حبسهای تعزییی از  19روز تا  5سال میباش  .نوتۀ دیگی اینوه بهنری میرسال کاله
در این ماده ممک مجازات قانونی میباش  ،چیاکه استفاده از لفظ جالیائم تعزیالیی بالی مجالازات
قانونی دالل دارد .بنابیاین چنانچه مجازات جیمی به حبسهای درجۀ پنج تالا هشال تخفیالف
یاف  ،اموان توسل به این نهاد وجود ن ارد .9آییننامۀ هیئ وزییان نیز به نحوی اس که جالیل
تعزییی را ممک قیار داده اس  ،نه مجازات قضایی .بههیحالال ،دیال گاه قالانونی ایالن اسال کاله
نرارت الوتیونیوی در مقال جایگزینی حبس و کاه زیانهای آن مطیح ش ه اس  ،ولی بهتالی
آن بود که بیان شود که جایگزین حبس بودن نرارت الوتیونیوی تنها مبنای طالیح آن اسال و
نه سیاس اجیایی آن ،به همین دلیل نبای این نهاد را صیفاً در ح یک جایگزین حبس تنالزل
داد  .در حقوق کیفیی امییوا نیز با توجه به قالوانین کال فال رال و ایالالتی ،ایالن نهالاد باله شالولی
ج اگانه و نه صیفاً در قالب جایگزین حبس م نری قیار گیفته اس .
در خصوص اینوه مجازات چه نور جیائمی مشمول نرارت الوتیونیوی میشود ،محال ودیتی
مشخص نش ه اس و هی جیمی که مجازات قانونی آن تعزییی از درجۀ پنج تا هش باشال  ،بالا
وجود شیایط میتوان از این نهاد بهیه من شود .این درحالی اس که دامنۀ دیگی جایگزینهالا و
یا تع یلکنن ه های حبس در قانون مجازات اسممی مح ود ش ه اس و مجازات بیخالی جالیائم
استثنا ش هان  .بیای مثال در خصوص تعلیق اجیای مجازات و تعویق صال ور حوالم در مالادۀ 07
 .9این دی گاه در میان مسئوالن قضایی نیز حاکم اس که استفاده از نرارت الوتیونیوی تنها به نوان جایگزین
حبس مطیح اس  .رئیس سازمان زن انها و اق امات تأمینی و تیبیتی کشور نوان نمود :در فاز نخس این
طیح از  90هزار دستبن و پابن الوتیونیک بیای ا طای میخصی به زن انیان یا ا زال آنها به کارگاهها
استفاده میشود .به گفتۀ وی ،قیار اس مجلس و دول دربارۀ بودجۀ اجیایی این طیح با سازمان زن انها
همواری کنن رمنبع خبی :سای تابناک) .شایان ذکی اس که این سخن به دلیل ل ت وین آییننامۀ
اجیایی شای قابل قبول باش و بتوان گف که سیاس استفاده از این نهاد تا ت وین آییننامۀ میبوط سیاستی
ح اقلی اس  ،ولی مغاییت ت اول این سیاس با متون قانونی کاممً ب یهی اس .
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ممنو ی پی بینی ش ه اس  .با توجه به این جیائم و میزان مجازات آنهالا و ال ل ممنو یال
قانونی بیای بهیهمن ساختن مجیل از نرارت الوتیونیوی ،باله لحالاظ ال ل ممنو یال مالیتالوان
جیائمی همچون بیخی از جیائم لیه امنی یا جالیائم اقتصالادی ،کاله مجالازات آنهالا در حالوزۀ
درجه های پنج تا هش اس  ،مشمول این نرال قیار داد ،ولی اینوه تا چه ان ازه شخص میتوان
پایبن تعه ات خوی باش  ،موضو ی اس که مقال قضایی بای بتوان بالا توجاله باله شخصالی
مجیلِ موضور این نهاد بسنج  .افزون بی این ،بهنری میرس که تصییح ممنور بودن این جالیائم
را شای بتوان در ت وین آییننامۀ اجیایی از ضیوریات قلم اد نمود .در این راستا و بالیای تعیالین
جیائم مستثنا ،چهبسا موادی چون مواد  79 ،07و  72ق.ل.ا .بتوان در این ت وین راهنما باشن .
 .3 .6دامنۀ بزهکارمدار اجرا ظاارت الکتروظیکی .در نرال کیفیی امییوالا ،گونالههالای
متفاوت مجیمان راز قبیل مصیف کنن گان مواد مخ ر ،اطفال و نوجوانان) باله نالوان گالیوههالای
مناسبی بیای ا مال و ص ور نهاد نرارت الوتیونیوی قلم اد میشون  9.بنابیاین میتوان دریافال
که به کارگییی حقوقی و فنی نرارت الوتیونیوی به میزان خطالیِ شالخص محوالول بسالتگی دارد
ر .)Renzema M, Mayo-Wilson E, Opcit, p.215–237شای باله همالین دلیالل اسال کاله باله
ن جالیائم خوالید و یالا بزهوالاران
ا تقاد بیخی این مجازات در درجۀ اول تنها نسالب باله بزهوالارا ِ
جنسی ا مال می ش ه اس  .بیخی دیگی از نویسن گان با دی گاه موسعی کاله حاصالل مطالعالات
تجیبی اس  ،ا تقاد دارن که نرارت الوتیونیوالی بالیای تمالال انالوار بزهوالاران ماللری و مناسالب
میباش ر–Kathy G. Padgett, William D. Bales, and Thomas G. Blomberg, 2006, p.61
.)91.
به هیحال ،به موجب بیخالی مطالعالات در نرالال امییوالا ،بسالیاری از بزهوالاران مشالمول نرالارت
الوتیونیوی اد ا نمودهان که نرارت الوتیونیوی تأریی بسالیار میقالی بالی حفالظ زنال گی آنالان و
تغییی رفتار آنها داشته و باله بیالان بیخالی دیگالی ،در مقایساله بالا زنال ان ،تالأریی مثبال نرالارت
الوتیونیوی بسیار بیشتی اس ر.) Randy R. Gainey, and Brian K. Payne, 2000, p.84–96.
ازاینرو بای دانس کاله ت عیالین بزهوالاران مشالمول نرالارت الوتیونیوالی ،االالب بالا ر ایال
احتیاطهایی همیاه اس ؛ درنتیجه گیوههای کم خطی نیز االب نخستین اولویال بهالیهگیالیی از
این مجازات قلمال اد مالیشالون کاله از جملالۀ آنهالا مالیتالوان باله ایالن بزهوالاران اشالاره کالید:
 .9نرارت از راه دور بی الول را نیز می توان در خصوص رانن گان مصیفکنن ۀ مواد مخ ر به بینامههای نرارت
الوتیونیوی اضافه نمود تا از این طییق میزان الول مصیفش ه را با دستگاههای قابلحمل یوبار مصیف و یا
چن بار مصیف ان ازهگییی نمای  .سیستمهای فیکانس رادیویی منفعل صیفاً به اه اف بازداشتن و ایجاد
مح ودی منحصی میباشن  ،و سیستم های فیکانس رادیویی فعال نیز در وهلۀ اول به همین منرور استفاده
ش هان .
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مصیفکنن گان مواد مخ ر ،رانن گان ب ون گواهینامه یا با گواهینامۀ منقضی ،بزهوالاران جالیائم
خوید و درنهای بزهوارانی که بیای اولین بار میتوالب جالیل شال هانال ر Gable RK, Gable RS,
 .)2005, P.21–25البته بای درنری داش که مح ودی های فناورانۀ نسالخۀ نخسال نرالارت از
طییق فیکانس رادیویی ر ،)RFخود دلیلی بالی بالهکالارگییی محال ود نرالارت الوتیونیوالی تلقالی
میشود .در امییوا در پایان دهۀ 9110ل ،بینامههای متع دی بیای م نری قیار دادن بزهوالاران
متوسط و معمولی ردر مواردی که خطی تویار جیل وجود داشته اسال ) اجالیا شال ر Black M,
.)Smith RG, Opcit.
از زمان بهوجود آم ن نرارت از طییق  ،GPSگیوههای پُیخطی رازجملاله بزهوالاران جنسالی،
تویار کنن گان یا اصیارکنن گان بی جیل یا بزهواران پُیتویار) نیز مشمول نرارت الوتیونیوی قیار
گیفتهان ؛ بهنری میرس توجه به مجیمان خطیناک خود از نالو ی پالارادایم بالالینیشال ۀ حقالوق
کیفیی حوای دارد رشاملو و پاکنی  ،9310 ،ص 292و  .)296درحالی کاله هال فِ بازداشالتن
افالیاد نسالب باله افالیاد کالالمخطالی دنبالال مالیگالیدد ،اهالال اف دیگالی نرالارت الوتیونیوالی یعنالالی
اِ مال مح ودی و نرارت االالب بالیای ردیالابی افالیاد پُیخطالی نیالز مال نرالی اسال  .بالی همالین
اسالالاب ،مالالیتالالوان دریافالال کالاله نحالالوه و سالالطح م اخلالالۀ بینامالالۀ نرالالارت الوتیونیوالالی بالالیای
بزهواران کمخطی االب به نالوان یالک تال بیی اصاللی و بالهتنهالایی مالورد حوالم قالیار مالیگیالید
رالبته گاهی نیز از نرارت الوتیونیوالی در تلفیالق بالا دیگالی گونالههالای نرالارتِ تالوأل بالا انال کی
لزول بیقیاری ارتباط متقابل با ملسسات وابسته به نرال ال کیفیی به کار گیفتاله مالی شالود).
امالالا نسالالب بالاله بزهوالالاران دارای میالالزان متوسالالط خطینالالاکی و یالالا مجیمالالان پُیخطالالی مالال تاً بالالا
بینامههالای چن گانالۀ دیگالیی همالیاه اسال  9تالا از ایالن طییالق سالبب افالزای میالزان تمالاب،
نرارت بیشتی ،درمان ا تیاد به مواد مخ ر یا مواردی از این قبیل شون  .بنابیاین ،میزان دخالال
کاممً به مجیل بستگی دارد .چنانچه میزان خطی در بزهوار شال ی ارزیالابی شالود ،یالک نرالارت
الوتیونیوی ش ی تی ،شامل نگه اری روزانۀ طوالنی م ت و تحمیالل نرالارت انجالال خواهال شال
رردیابی مستمی یا بیقیاری مناطق مح ود با ممنور ش ه) .امیوزه درواقع در ایال های متع دی2
 .9در اییان نیز به ا تقاد بیخی ،ا مال نرارت الوتیونیک با مح ودی هایی روبیو اس و لذا تنها میتوان این شیوه
را در جیائم خاصی ا مال نمود؛ بنابیاین شامل جیائم خشن و مجیمان خطیناک نمیشود ربیای مطالعۀ
بیشتی ،ر.ک .ت ین ،9367 ،ص10؛ رحیمی ،9312 ،ص.)19
 .2در ایال کالیفینیا نیز مادۀ  3090ک جزایی »نرارت مستمی الوتیونیوی« ممون اس مستلزل استفاده از
تونولوژی سیستم ردیابی رادیویی در سیاسی جهان که به نوان سیستم موقعی یابی جهانی یا  GPSشناخته
ش ه اس  ،باش  .مجلس قانون گذاری بای الزامات الزل بیای افزای توانایی نرارت مستمی در دیگی نقاط
کشور را فیاهم آورد .در این ماده ضوابط دقیقی بیای نحوۀ افزای اریبخشی این نرارت پی بینی ش ه
اس ....
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از امییوالالا نرالالارت مالالادالالعمالالی از طییالالق  GPSبالالیای مجیمالالان جنسالالی بالالهتصالالویب رسالالی ه
اس .9
در این شیوه از ا طای آزادی ،رضای بزهوار نق اساسی در ص ور آن ایفا میکنال  .بالیای
ملری بودن نرارت ،رضای بای ب ون اجبار و ته ی و بالا آگالاهی کامالل باشال  .بالهطالور معمالول
بزهواران از تحصیمت کافی بیخوردار نیستن و ازهمینرو الزل اس کاله توضالیحات روشالنی از
ابزار نرارتی و کارکید آن به بزهوار ارائه شود .همچنین این نوته بای به بزهوار تفهیم شود کاله
استفاده از ابزار نرارتی صیفاً یک جایگزین بیای حبس اسال  .بنالابیاین نقالض مقالیرات میبالوط،
پیام هایی دارد و این پیام ها بای بهدق به وی گوشزد شود .بزهوار بایال مفهالول آزادی تحال
نرارت الوتیونیک را درک کن و الزل اس با آن موافق باش رمص ق ،9310 ،ص 200و .)209

نتیجه
نرارت الوتیونیوی پس از طیح در حقوق کیفیی امییوا ،از ربع قینِ پی و بالیای اولالین بالار از
دهۀ 9110ل در کشورهای انگلستان و ولز ،سوئ و هلن بالهکالار گیفتاله شال  .در ایالن کشالورها
نرارت الوتیونیوی به شول بسیار گستیدهای استفاده ش  :باله نالوان مجالازات ،بالیای ا مالال در
دورۀ پس از مجازات ،به شول ابزاری بیای آزادی پالی از مو ال  ،باله صالورت جالایگزینی بالیای
بازداش های پی از محاکمه .در نرال کیفیی اییان نیز بهنری میرسال کاله بالهموجالب قالوانین
مجازات اسممی و آیین دادرسی کیفیی و آییننامالۀ هیئال وزیالیان در سالال 9313ش ،اموالان
ا مال نرارت الوتیونیوی در همۀ میاحل دادرسی از پی از محاکمه تا محاکمه و اجیای حوالم
وجود دارد .در قانون آیین دادرسی کیفیی 9312ش میتوان بیای میحلۀ پی از محاکمه و در
یوی از قیارهای تأمین مصیح در بن چ مادۀ  297یا حتالی در قالالب نرالارت قضالایی از نرالارت
الوتیونیوی استفاده نمود .در میحلۀ اجیای حوم نیز از یک طیف ،آیالیننامالۀ اجیایالی بنال «و»
تبصیۀ  97مادهواح ۀ قانون بودجۀ سال 9313ش رنرارت و میاقب الوتیونیوی زن انیان واجال
شیایط) مصوب  97فیوردین  9313هیئ وزییان در مقالال ا طالای میخصالی و نیالز نسالب باله
محوومان به زن ان های باز ،محوومانِ به اشتغال در ملسسات صنعتی ،کشاورزی و خ ماتی ،و از
طیف دیگی در قانون آیین دادرسی کیفیی ،مواد  559تا  ،557شایان ذکالی مالیباشال  .مالادۀ 12
ق.ل.ا .نیز ناظی به میحلۀ صال ور حوالم اسال ؛ اگیچاله ایالن دیال گاه صالحیح اسال کاله نرالارت
الوتیونیوی در مقال جایگزینی حبس و کاه زیانهای آن مطیح ش ه اس  ،بهتی آن بالود کاله
در حقوق کیفیی اییان ،جایگزین حبس بودن نرارت الوتیونیوی تنها مبنای طیح آن باش و نه
 .9بیای مثال ،قانون مصوب ایال فلوری ا در سال 2005ل با نوان .Jesica Lunsforg
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سیاس اجیایی آن.
در کشور امییوالا نالهتنهالا مالأموران خاصالی در ضالابطهمنال ی اجالیای نرییالات الوتیونیوالی
پی بینی ش هان  ،بلوه دامنۀ میحلهم ار و بزهوارم ار در کشور امییوا بسیار گستیدهتی از اییان
اس  .در کشور امییوا به دلیل پیشیف فناوری ،از نرییات الوتیونیوی بیای نرالارت بالی هالی دو
دستۀ مجیمان کمخطی و پُیخطی استفاده میشود و در مقایسه با حقوق اییان بسیار موسع اس .
نحوه و سطح م اخلۀ بینامۀ نرارت الوتیونیوی بیای مجیمان کم خطی االب به نوان یک تال بیی
اصلی و تنها یا گاهی در تلفیق با دیگی گونههای نرارتِ توأل با ارتباط کم بهکار گیفته میشالود،
اما نسب به مجیمانِ دارای میزان متوسط خطیناکی و یا مجیمان پُیخطی م تاً بالا بینامالههالای
چن گانۀ دیگیی همیاه اس تا از این طییق افالزای میالزان تمالاب ،نرالارت بیشالتی و تضالمین
درمان آنان رص شود .بنابیاین با توجه به میزان پیشیف فناوری در یک کشور ،میالزان دخالال
کاممً به مجیل بستگی دا رد .چنانچه خطی میتوب فیاوان ارزیابی شود ،یک نرالارت الوتیونیوالی
ش ی تی ،شامل نگه اری روزانۀ طوالنیم ت و تحمیل نرارتهایی بیشتی بی وی ا مالال خواهال
ش .
به ا تقاد بیخی ،نرارت الوتیونیوی در امییوا روزانه تقییباً بیس و یالک دالر هزیناله دارد و
این هزینه در مقایسه با اجیای حبس بسیار بهصیفهتی اس  .افزون بی ایالن ،نرالارت الوتیونیوالی
با ث ش ه اس که در بیخی ایال های امییوا بسیار از تویارکننال گان جالیل از ارتوالابِ دوبالارۀ
جیل بازداشته شون  .با وجوداین ،دی گاه ب بینانه این اس کاله در نرالال کیفالیی امییوالا پالس از
بیس سال استفاده از نرا رت الوتیونیوی ،هنوز نتیجۀ قاطعی مبنی بی اریبخ بودن ایالن نالور
کیفی در دس نیس و بیخی پژوه ها حاکی از آن اس که این مجازات را بایال بالا مطالعالات
تجیبی گستیده تیی مورد واکاوی قیار داد .حتی بیخی معتق ن که دولال هالا بایال بالیای ادامالۀ
بهکارگییی این رویوید به دنبال توجیهی منطقی باشن  ،چیاکه ادلۀ اریبخشی بسیار ان ک بالوده
و به همین دلیل تصوری در میان میدل مبنی بی بهه ر رفتن درآم های مالیات بالهوجالود آمال ه
اس  .بهموجب این دی گاه ب بینانه و البته تا ان ازه ای مهم بیای نرال ال ال کیفالیی ،چنانچاله
دول امییوا به نتایج مثب نرارت الوتیونیوی مطمئن نیس  ،بای هزینههای خود را در راههالا
و ت ابییی صیف نمای که به لحاظ تجیبی اریبخشی آنها در حفاظ از جامعه راب ش ه اس .
ازهمین رو در این خصوص پیشنهاد می شود که در نرال کیفیی اییان ،بهکارگییی ایالن رویوالید
همیاه با سنج های مستمی و دقیقی از اجیای آن باشال  .ایالن سالنج هالا نیالز بایال از سالوی
گیوهی از متخصصان و مستقل از نرال قضایی اجیای این حوم صورت بگیید .بههیحالال اگیچاله
در خصوص صیفه جویی در هزینه ها از طییق نرارت الوتیونیوی تیدیال وجالود دارد ،ولالی بایال
نوان کید که این تیدی به شول دقیق و تجیبی نیازمن بیرسی اس و کاممً راب ش ه نیسال .
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به موه در مقایسه با زنال ان ،حال اقل اینواله نرالارت الوتیونیوالی با الث ازدسال دادن زنال گی
اشخاص نمی شود و از این طییق نتایج مثبتالی از آن انترالار مالیرود .اگیچاله میالزان اریبخشالی
نرارت الوتیونیوی در حجم گستیدهای از مطالعات مورد بحث قیار گیفته اس  ،هنوز خأل تمالال
این تحقیقات ،نبود شواه و م ارک بهشمار میرود.
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