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 نظارت برآن حبس هاي خارج از زندان و
 )15/06/1397، تاريخ تصويب 15/02/1397دريافت  تاريخ (

 1 *كوثردانشوروزيري

 **دكترمحمدعلي حاجي ده آبادي
 

 چكيده 
هاي  زندان مكاني است كه اشخاص از نظر فيزيكي، محدود و توقيف و معموالً از آزادي

هايي هستند كه بخشي از نظام  زندانها به طور قراردادي، سازمان. شوند شخصي محروم مي
عنوان يك مجازات  شوند و به منظور اجراي كيفر حبس، به ضائي يك كشور محسوب ميق

است، به دليل ارتكاب جرم بكار  قانوني كه به صورت حكم از سوي دادگاه صادر شده
حبس خارج از زندان، نوعي جايگزين حبس محسوب ميشود كه شامل حبس خانگي  .روند مي

اين دو، .مواره با نظارت الكترونيكي همراه هستند اين دو مجازات ه .و الكترونيكي است 
. قانون مجازات اسالمي به آن اشاره شده است 62نظامي نوپا هستند كه بطور صريح در ماده 

بخاطر نوپايياش مخالفان و موافقان . همواره آثار مثبت و منفي بر اين نوع مجازات بار است
لف زياد تاب توانايي در برابر نظر موافقان را اما نظر مخا. زيادي را با خود همراه كرده است

ندارد و اين نظام جديد تحولي نو براي نيل به اهداف اصلي مجازات كه همان اصالح و 
  . باشد بازپروري است مي

  
 
  
  

    رونيكي، نظارت الكترونيكيالكتحبس خانگي، حبس  زندان،:  كليدي واژگان
  

                                                             
  نويسنده مسئول 1
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 كليات : بخش اول
انتقاد نسبت به مسائلي . ر،انتقادات زيادي را بر خود ديده استهاي اخي حقوق كيفري دهه

زندان از مجازاتهايي . » زندان « از جمله .كه در قديم باعث افتخار حقوق كيفري بوده است 
است كه در روزگاران  قديم در نظام حكومتي دولتها وجود داشته است و وسيلهاي براي دور 

اين زندانها به شكلها و  كاربردهاي مختلفي بوده . اعي بودكردن افراد ناهنجار از زندگي اجتم
در تاريخ . است و گفته شده كه در اسالم نيز نظام زندان در زمان حضرت امير بنا گذاشته شد

هم اگر نگاهي بيندازيم متوجه ميشويم كه گاه خانههاي وحشتي وجود داشته كه زندان نام 
چهارديواري تنگ و تاريك فروگذاري ميگرفت و حاكمان از هيچ شكنجهاي در يك 

با اين حال زندان بعنوان مجازات رايج نبود بلكه مجازاتهاي ديگري مثل شكنجه . نميكردند
با شكلگيري جوامع و متمدن شدن زندگي بشري رفته رفته ارزشهاي جديدي روي . رايجتر بود

 ......  كارآمد ارزشهايي همچون آزادي، بيان عقيده، برابري و

و اين به . راين حكومت ها بايد بر اساس ارزشهاي جديد مجازات را در نظر ميگرفتندبناب
درستي مشخص است كه در جامعهاي كه آزادي مهمترين ارزش براي افراد آن باشد گرفتن 

از اين روي . اين حق نيز ميتواند بدترين و عذاب آورترين شكنجه و محدوديت براي فرد باشد
وزي روي كار آمد و اين خود يك تحول عظيم در حقوق كيفري به نظام زندان به شكل امر

شمار ميرفت اما رفته رفته دريافتند كهاهداف جديدي روي كار آمده است و ديگر مجازات 
زندان بدون اصالح ساختار آن جامعه را ارضاءنميكند زيرا امروزه افكار به اين جهت سوق 

ه حكومت استكه زمينه اصالح و بازپروري مجرمين دارد كه افراد بايد اصالح شوند و اين وظيف
حال كه اين هدف پديد آمد، حقوق كيفري متوجهيك خطر جدي شد و آن . را فراهم كند

زندانها نه تنها به اين هدف جديد جامه عمل نميپوشانيدند بلكه بهوخيمتر شدن . زندان بود
د تحت عنوان جايگزينهاي اينجا بود كه انديشهها و نظريههاي جدي. اوضاع كمك ميكردند
جايگزينهاي حبس معموالً شامل مواردي است كه مجازات حبس .  حبس روي كار آمد
اما باز زنگ خطري به صدا درآمد و آن زنگ خطر ،اين بود كه گاهي .راكامال منتفي مي كند

خارج از محيط زندان بودن مجرم نيز ضروري است، از اينرو .مجازات حبس ضرورت دارد
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در اين مقاله شيوههاي حبس خارج از زندان و مواد قانوني . خارج از زندان ايجاد شد حبسهاي
 . گذارد، مورد بررسي قرار گرفته است-آن و همچنين آثاري كه بر جاي مي

 فلسفه و چرايي روي آوردن به حبس خارج از زندان  :اول بند 
زندان كه روزگاري به . شوددر سياست كيفري امروز، از زندان به عنوان يك معضل ياد مي  

آييننامه  3ماده . عنوان ابزار كيفري سودمند براي دور نگهداشتن مجرم از جامعه بكار برده ميشد
زندان محلي است كه در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده « : سازمان زندانها ميگويد 

بهطور دايم به منظور است با معرفي مقامات صالحيتدار قضايي و قانوني براي مدت معين يا 
همچنين ماده » .تحمل كيفر، با هدف حرفهĤموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري ميشوند 

بازداشتگاه، محل نگهداري متهماني است كه با قرار كتبي « : آييننامه مذكور اشعار دارد 4
ان محلي است زند» .مقامهاي صالحيتدار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي ميشوند 

كه اشخاص محكوم به مجازات حبس يا اشخاص متهم كه در انتظار محاكمه هستند، در آنجا 
در ادبيات كيفري به زبان فارسي دو لفظ زندان و حبس براي نشان دادن . نگهداري ميشوند

مفهوم مجازات سلب آزادي به عنوان مجازات سالب آزادي به عنوان مجازات بيش از همه 
در ادبيات كيفري عالوه بر اين دو واژه، گاهي از لفظ سجن و ندامتگاه، استفاده . مرسوم است

زندان يا ندامتگاه اسم محلي است كه محكومين به مجازات سالب آزادي در آن . ميشود
نگهداري ميشوند و مساحمتا به محل نگهداري هر دو دسته محكومين و متهمين هم گفته 

نداني در زندان، از كردهي خود پشيمان ميشود به اين محل ميشود و شايد از اين جهت كه ز
شايد امروزه از « ميشل فوكو ميگويد (.  122،ص1386صفاري،)ندامتگاه نيز گفته ميشود 

زندانهايمان شرم داشته باشيم ليكن سده نوزدهم از اينكه دژهاي مستحكمي در اطراف و گاه 
داليل ). 143،ص1380نجفي ابرندابادي،( » در مراكز شهر ساخته ميشده به خود ميباليده 

وجود : حال بايد ديد اين داليل نشأت گرفته از . مختلفي براي ناكارآمدي زندانها وجود دارد
در روزگاري نظام زندان، بسيار مفيد بوده . زندان، ساختار آن و يا اساساً پيشرفت جوامع است

براي . توانند منشأ ناكارآمدي زندان باشندتمام موارد مذكور مي. است، اما امروزه اينگونه نيست
اگرچه . انتقامجويي، سزادهي، ارعاب و اصالح: مجازات چهار هدف در نظر گرفته شده است
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اما امروزه بر ترجيح . باور گذشتگان بر ترجيح كاركرد انتقام جويي و سزادهي بوده است
هم چنين از ميان دو هدف  .كاركرد ارعاب و اصالح بر انتقام جويي و سزادهي تأكيد ميشود

ارعاب و اصالح، اصالح بر ارعاب، ترجيح دارد و بهتر و آرمانيترين هدف مجازات به شمار 
بنابراين مالحظه ميكنيم كه پيشرفت و تحول حقوق (.  48،ص1390حاجي ده آبادي،)ميرود 

را در  بنابراين بايد رويكردي اصالحي و ارعابي. كيفري باعثتغيير هدف مجازات شده است
و امروزه نيز . هدفي كه در گذشته مالك و معيار اوليه نبوده است. مجازات زندان جستجوكرد

زندان، هدف اصالحي آنچنانيندارد بلكه تنها به دنبال اين است كه مجرم را از جامعه دور نگه 
پس تا اينجا مشخص شد پيشرفت جوامع . دارد تا جامعه در معرض خطر اين فردقرار نگيرد

منشاء . عث تغيير اهداف مجازات شده است، در نتيجهزندان با هدف جديد سازگاري نداردبا
، باعث شده ... دوم، ساختار زندان است كه نبود امكانات كافي، جاي كافي ،نظارت كافي 

است ساختار زندان زير سؤال برود و مطالعات نشان ميدهد با تمام اصالحاتي كه در رژيم 
با . ها بهتر شود-اخير انجام گرفته است كه باعث شده شرايط فيزيكي زندانزندانها طي دو قرن 

اين حال نتايج مثبتي نسبت به اصالح مجرمين و كنترل و پيشگيري از ارتكاب جرم را در پي 
-ازدحام جمعيت آثار بدي بر محيط زندان مي(. 158،ص1393ناظرزاده كرماني،) نداشته است

. ازدحام بر رفتار زنداني اثر ميگذارد -2.براي توزيع كم است در زندان هر چيزي  -1.گذارد 
تركيبي از ناتواني سيستم  -3بطالت،  تنبلي، ترس، ناتواني حفظ هويت شخصي : از جمله 

اصالحي و ترتيبي در مواجهه با تقاضاي رو به افزايش براي فضاي بيشتر و آسيبهاي وارد شده 
: فاني به دنبال دارد كه ميتوان آنها را در قالبهاي مختلزندان، مشكالت فراو.بر زندانيان است 

از نظر اقتصادي، زندان آثار سوئي بر بودجه . خانوادگي، اقتصادي، فرهنگي، اخالقي گنجاند
اختصاص هزينه زياد براي ساخت زندان ،تامين وسايل رفاهي زنداني در . كشور به بار ميĤورد

همچنين در بند كردن يك نيروي كار، همگي از آثار زندان، حقوق كارمندان شاغل در زندان ،
از نظر خانوادگي، به زندان رفتن اشخاص اگر كه مرد باشد . اقتصادي منفي وجود زندانها است

عالوه بر ايجاد مشكالت اقتصادي . و نانĤور خانواده، باعث قطع درآمد يك خانواده ميشود
از نظر فرهنگي و اخالقي، امروزه . ي داردبراي خانواده، مشكالت روحي و عاطفي را نيز در پ
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از زندان با عنوانهايي همچون دانشگاه فساد يا مجرمپروري ياد ميشود، زيرا معاشرت زندانيان 
كم خطر و پرخطر و حرفهاي و غير حرفهاي باعث يادگيري ترفندهاي مجرمانه بيشتر ميشود و 

اثر معاشرت با چنين افرادي قبح  عالوه بر اينكه در مجرم هيچ اصالحي صورت نميگيرد ،در
از نظر سالمت جسمي . بسياري از مسائل برايش از بين ميرود و دچار انحطاط اخالقي نيز ميشود

و روحي نيز به دليل وجود بسياري از امراض واگيردار از جمله ايدز و هپاتيت، مجرم در 
منفي زندان بر روي  يكي از مشكالت ديگر زندان اين است كه آثار. معرض خطر قرار دارد

در حيطه اصالح و بهبود، زندانها بر پايه نيازها و . زنان زنداني، ناگوارتر از مردان است
از تمام مشكالتي (.  15،ص1387طغرانكار،)  مقتضيات زنان، توجه كافي صورت نگرفته است

بزرگي كه گفته شد اين نتيجه گرفته ميشود كه وجود زندان و جمعيت موجود در آن، بحران 
براي خروج از بحران تراكم جمعيت كيفري زندانها، موضوع سياستهاي مربوط به . است

كاهش جمعيت كيفري زندانها مورد توجة قوه قضاييه قرار گرفته است و در بند چهاردهم از 
و بند دوازده از سياستهاي كلي قضايي پنج سال مصوب  1383سياستهاي كلي قضايي مصوب 

مصلحت نظام ،كاهش استفاده از مجازات زندان و نيز اتخاذ تدابير الزم ، مجمع تشخيص 1388
زدايي، مورد تصويب مجمع تشخيص مصلحت -در استفاده از مجازات زندان با رويكرد حبس

بنابراين جايگزينهاي حبس راه حل مناسبي براي (.  45،ص1393محمدي،)نظام قرار گرفت 
مالك و رويكرد حاكم بر جايگزينها از جمله . كاهش جمعيت كيفري زندانها به شمار ميرود

نظارت الكترونيكي، كاهش حبس مجرمان در مكاني خاص يا به تعبيري دقيقتر توسل به 
در واقع ( 602ص1395فروغي،.)شيوههاي محدود كننده آزادي و نه محروم كننده ميباشد 

جاي داده است و  جايگزينهاي حبس دو رويكرد اصالحي و تنبيهي را هر دو به خوبيدر خود
و رابطي مجرم را به كلي باجامعه قطع نميكنند . اين هدف، هدفي مناسب براي مجازات است

اعتقاد ما بر اين است كهمجازات حبس نه . بلكه تنها رابطهاش را داراي ضابطه و محدود ميكند
وساختار اما انتقاد ما بر تشكيالت . تنها خوب، بلكه براي برخي جرايم و مجرمين الزم است

بنابراين اصطالحاتي نظير . كنوني غير همسان زندان با نيازهاي جامعه امروزي است
حبسالكترونيكي و خانگي وارد ادبيات كيفري شد كه بصورت كلي به حبسهاي خارج از 

اما امروزه بر ترجيح . باور گذشتگان بر ترجيح كاركرد انتقام جويي و سزادهي بوده است
هم چنين از ميان دو هدف  .كاركرد ارعاب و اصالح بر انتقام جويي و سزادهي تأكيد ميشود

ارعاب و اصالح، اصالح بر ارعاب، ترجيح دارد و بهتر و آرمانيترين هدف مجازات به شمار 
بنابراين مالحظه ميكنيم كه پيشرفت و تحول حقوق (.  48،ص1390حاجي ده آبادي،)ميرود 

را در  بنابراين بايد رويكردي اصالحي و ارعابي. كيفري باعثتغيير هدف مجازات شده است
و امروزه نيز . هدفي كه در گذشته مالك و معيار اوليه نبوده است. مجازات زندان جستجوكرد

زندان، هدف اصالحي آنچنانيندارد بلكه تنها به دنبال اين است كه مجرم را از جامعه دور نگه 
پس تا اينجا مشخص شد پيشرفت جوامع . دارد تا جامعه در معرض خطر اين فردقرار نگيرد

منشاء . عث تغيير اهداف مجازات شده است، در نتيجهزندان با هدف جديد سازگاري نداردبا
، باعث شده ... دوم، ساختار زندان است كه نبود امكانات كافي، جاي كافي ،نظارت كافي 

است ساختار زندان زير سؤال برود و مطالعات نشان ميدهد با تمام اصالحاتي كه در رژيم 
با . ها بهتر شود-اخير انجام گرفته است كه باعث شده شرايط فيزيكي زندانزندانها طي دو قرن 

اين حال نتايج مثبتي نسبت به اصالح مجرمين و كنترل و پيشگيري از ارتكاب جرم را در پي 
-ازدحام جمعيت آثار بدي بر محيط زندان مي(. 158،ص1393ناظرزاده كرماني،) نداشته است

. ازدحام بر رفتار زنداني اثر ميگذارد -2.براي توزيع كم است در زندان هر چيزي  -1.گذارد 
تركيبي از ناتواني سيستم  -3بطالت،  تنبلي، ترس، ناتواني حفظ هويت شخصي : از جمله 

اصالحي و ترتيبي در مواجهه با تقاضاي رو به افزايش براي فضاي بيشتر و آسيبهاي وارد شده 
: فاني به دنبال دارد كه ميتوان آنها را در قالبهاي مختلزندان، مشكالت فراو.بر زندانيان است 

از نظر اقتصادي، زندان آثار سوئي بر بودجه . خانوادگي، اقتصادي، فرهنگي، اخالقي گنجاند
اختصاص هزينه زياد براي ساخت زندان ،تامين وسايل رفاهي زنداني در . كشور به بار ميĤورد

همچنين در بند كردن يك نيروي كار، همگي از آثار زندان، حقوق كارمندان شاغل در زندان ،
از نظر خانوادگي، به زندان رفتن اشخاص اگر كه مرد باشد . اقتصادي منفي وجود زندانها است

عالوه بر ايجاد مشكالت اقتصادي . و نانĤور خانواده، باعث قطع درآمد يك خانواده ميشود
از نظر فرهنگي و اخالقي، امروزه . ي داردبراي خانواده، مشكالت روحي و عاطفي را نيز در پ
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حبس خارج از زندان براي مجرميني است كه حبس براي آنها الزم و . زندان شهرت يافتند
دان برايش مخرب، بنابراين خارج از محيط زنداني كه در ابتداي ضروري است اما محيط زن

يكي از اهداف اصلي سازمان زندانها، مشاركت در . شود-بحث تعريف آن بيان شد حبس مي
ايجاد جامعه برخوردار از عدالت، آرامش و امنيت از طريق اجراي مجازاتهاي سلب آزادي به 

زندانيان و كمك به اجتماعي شدن و ادغام مجدد شيوههاي انساني و اطمينانبخش و نظارت بر 
و حبس خارج از زندان ( 45رضايي،ص) آنها در جامعه به عنوان شهروندان مطيع قانون است 

 . راهكار بسيار خوبي براي نيل به اين اهداف است

شرايط واحكام نگهداري حبس هاي خارج از زندان وارزيابي : دوم بخش 
 آن 
اين نكته حائز اهميت است كه حبس خانگي و حبس الكترونيكي  قبل از شروع اين مبحث 

اما بين اين دو بايد تمايز قائل شد . دو اصطالحي هستند كه گاهاً به يك معنا بكار برده ميشوند
زيرا حبس خانگي به آن دسته از حبس خارج از زندان گفته ميشود كه منحصر به خانه يا 

حال حبس الكترونيكي به حبس . الكترونيكي محل سكونت مجرم است، همراه با نظارت
تواند باشد و همواره با كنترل و نظارت -خارج از زنداني گفته ميشود كه در هر مكاني مي

در . رابطهي حبس الكترونيكي و خانگي عموم خصوص مطلق است. الكترونيكي همراه است
س الكترونيكي، واقع هر حبس خانگي، يك حبس الكترونيكي هم محسوب ميشود اما هر حب

بنابراين هر كدام از اين دو اصطالح در دو گفتار مورد بررسي قرار . يك حبس خانگي نيست
 .خواهد گرفت

 همربوط وقوانين خانگي حبس نگهداري واحكام تعريف،شرايط : اول بند
حبس خانگي، يك حبس در خارج از محيط زندان است كه مجرم دوران : تعريف)الف

و داراي محدوديتهايي است، از . نزل يا محل سكونت خود ميگذراندمجازات خود را در م
منع رفت و آمد آزادانه ،منع ارتباط آزادانه با افراد، منع خروج از خانه در ساعات غير : جمله

در اين مجازات ،مأموران و سيستمهاي نظارتي و مراقبتي حضور دارند كه در هر ..... كاري و 
تحت كنترل قرار ميدهند، مجرم بايد براي هر كار خارج از  ساعت از شبانه روز مجرم را
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حبس خانگي يك سلسله : به عبارت ديگر ميتوان گفت . برنامهي خود، مأموران را مطلع كند
ضمانت اجراي محدود كنندهاي است كه از تحميل منع رفت و آمد شبانه تا حبس در منزل در 

كاران تحت اين برنامه، اجازه داده ميشود براي به بزه. ساعات غير كاري مجرم را در برميگيرد
مقاصد ضروري از جمله كار كردن، معالجه يا بهرهمندي از خدمات اجتماعي منزل را ترك 

 شرايط و احكام نگهداري حبس خانگي  ) ب(   85،ص1388شمس زاده علوي،)كنند 

ستفاده از ا. مجازات حبس خانگي در كشورهاي مختلف در چند مرحله انجام گرفته است
مجازات حبسخانگي منحصر به  ايالت متحده نيست در كشور سوئد نيز اين طرح ابتدا به شكل 

به اجرا گذاشته شد كه به موجب آن تعدادي از بزهكاران نوجوان  1994آزمايشي در سال
انتخاب شدند تا به جاي زندانتحت مراقبت الكترونيكي قرار بگيرند و در شش منطقهي 

فاني كه محكوم به دو ماه زندانيا كمتر بودند، انتخاب شدند تا در خانه بمانند و آزمايشي متخل
سه سال بعد اين برنامه تا آنجا . مچبندي الكترونيكي ببندند تا نتايج حاصله فراتر ازانتظار بود

گسترش يافت كه در سراسر كشور، تمام بزهكاراني كه به سه ماه زندان يا كمتر محكوم شده 
در مرحله دوم اجراي طرح شامل مجرماني محكوم به بيش از چهار ماه . در برگرفتبودند را 

بنابراين مجازات حبس خانگي همهي مجرمين را ). 149،ص1380نجفي ابرندابادي،(زندان بود 
در برنميگيرد بلكه تنها مجرميني را در برميگيرد كه كمخطر باشند و جرايم بزرگي انجام نداده 

بطور وسيعي بسط و گسترش  1980حبس خانگي در ابتداي نيمهي دهه  هاي برنامه. باشند
هاي آغازين نوعاً محدود بودند و اغلب براي جرائم رانندگي همراه با مستي و  برنامه.يافتند 

مرتكبان جرائم مالي كوچك به كار ميرفتند برنامههاي، رشد و تكثير پيدا كردند و بزرگترين 
به حبس خانگي محكوم  1993هزار بزهكار در سال  13آن برنامه در فلوريد است كه در 

مجازات حبس خانگي در مورد همهي زندانيان قابل اعمال )  203،ص1387صديق فر،.(شدند
نيست بلكه صرفا در خصوص محكومان به حبسهاي كوتاه مدت كه مجرماني غير خطرناك به 

وم، دوران محكوميت خود در اين سيستم مجازاتي، شخص محك. شمار ميروند، قابل اجراست
او در كنار تحمل مجازات حبس، امكان حضور . را با هزينهي خود در منزل خود سپري ميكند

 . در كنار خانواده و سرپرستي و انجام فعاليتهاي اجتماعي را دارد

حبس خارج از زندان براي مجرميني است كه حبس براي آنها الزم و . زندان شهرت يافتند
دان برايش مخرب، بنابراين خارج از محيط زنداني كه در ابتداي ضروري است اما محيط زن

يكي از اهداف اصلي سازمان زندانها، مشاركت در . شود-بحث تعريف آن بيان شد حبس مي
ايجاد جامعه برخوردار از عدالت، آرامش و امنيت از طريق اجراي مجازاتهاي سلب آزادي به 

زندانيان و كمك به اجتماعي شدن و ادغام مجدد شيوههاي انساني و اطمينانبخش و نظارت بر 
و حبس خارج از زندان ( 45رضايي،ص) آنها در جامعه به عنوان شهروندان مطيع قانون است 

 . راهكار بسيار خوبي براي نيل به اين اهداف است

شرايط واحكام نگهداري حبس هاي خارج از زندان وارزيابي : دوم بخش 
 آن 
اين نكته حائز اهميت است كه حبس خانگي و حبس الكترونيكي  قبل از شروع اين مبحث 

اما بين اين دو بايد تمايز قائل شد . دو اصطالحي هستند كه گاهاً به يك معنا بكار برده ميشوند
زيرا حبس خانگي به آن دسته از حبس خارج از زندان گفته ميشود كه منحصر به خانه يا 

حال حبس الكترونيكي به حبس . الكترونيكي محل سكونت مجرم است، همراه با نظارت
تواند باشد و همواره با كنترل و نظارت -خارج از زنداني گفته ميشود كه در هر مكاني مي

در . رابطهي حبس الكترونيكي و خانگي عموم خصوص مطلق است. الكترونيكي همراه است
س الكترونيكي، واقع هر حبس خانگي، يك حبس الكترونيكي هم محسوب ميشود اما هر حب

بنابراين هر كدام از اين دو اصطالح در دو گفتار مورد بررسي قرار . يك حبس خانگي نيست
 .خواهد گرفت

 همربوط وقوانين خانگي حبس نگهداري واحكام تعريف،شرايط : اول بند
حبس خانگي، يك حبس در خارج از محيط زندان است كه مجرم دوران : تعريف)الف

و داراي محدوديتهايي است، از . نزل يا محل سكونت خود ميگذراندمجازات خود را در م
منع رفت و آمد آزادانه ،منع ارتباط آزادانه با افراد، منع خروج از خانه در ساعات غير : جمله

در اين مجازات ،مأموران و سيستمهاي نظارتي و مراقبتي حضور دارند كه در هر ..... كاري و 
تحت كنترل قرار ميدهند، مجرم بايد براي هر كار خارج از  ساعت از شبانه روز مجرم را
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پس حبس خانگي از جهت جرم و مجرم تنها اشخاص خاص را )123،ص1384محمدنسل،(
شرايطي را براي صدور  1991نون عدالت كيفري انگلستان مصوب قا 12ماده . در بر ميگيرد

محكوم عليه داراي شانزده سال سن يا بيشتر باشد  -1.حكم حبس خانگي در نظر گرفته است 
ممنوعيت خروج از منزل در هر  -3.حداكثر مدت زمان اجراي مجازات شش ماه باشد  -2.

بر اساس رويهي  -4ه ساعت بيشتر باشد شبانه روز نميتواند از دو ساعت كمتر و از دوازد
قضايي، اين مجازات صرفاً در مورد جرايم سبك يا كوچك و نه جرايم شديد، قابل اعمال 

، دامنه اعمال اين نوع مجازات گسترش 1997با تصويب قانون جرايم و مجازاتها در سال . است
حكوماني كه داراي م -2.كساني كه مرتكب جرايم متعدد سبك شدهاند  -1از جمله . يافت

، 1998قانون جرايم و تخلفات مصوب  100و  99برابر مواد . سال يا بيشتر باشد 10حداقل سن 
افرادي كه حداكثر مجازات آنها، كمتر از چهار سال است و حداقل سه ماه از مجازات خود را 

نجفي (گذرانده باشند، ميتوانند به مدت دو ماه از اين شيوه استفاده كنند 
 ) 150،ص1380دابادي،ابرن

سبك بودن جرم  -2كم خطر بودن مجرم  -1از مواد مذكور سه نكته مهم برداشت ميشود 
از شرايط اساسي براي مجازات حبس خانگي . عدم تهديد جامعه بوسيلهي ارتكاب جرم -3

در واقع قانون، با دور نگه داشتن مجرمين كم خطر از زندان، بين مجرمين خطرناك و . است
و امكان اصالح و تنبيه مجرمين كم خطر را در جوي آرام و . ر، تفكيك قائل ميشودكم خط

از نكات مثبت اين مواد، قائل شدن شرايط حداقل سني . مناسب براي اين كار، فراهم ميسازد
براي مجرمين و هم چنين تعيين حداكثر مجازات است اما نكته منفي مورد اشاره اين است كه 

بلكه تنها از لفظ . دقيق اشاره نشده است كه چه جرايمي را در برميگيرد در اين مواد، بصورت
 . باشد-سبك و سنگين بودن جرم استفاده شده است كه معيار و مالك مناسبي نمي

در قوانين ايران، موضوع حبس : شرايط و احكام نگهداري حبس خانگي در قوانين ايران)ج
رت صريح به آن اشارهنشده است و اين خانگي آنچنان انعكاس پيدا نكرده است و بصو

ليكن در همه جاييكه به اين .موضوع بخاطر تازگي و جديد بودن اين مجازات در قانون ماست 
 . مجازات پرداخته شده است، به تفضيل بيان ميكنيم
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دربارهي نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري ميشوند و « : قانون مجازات اسالمي 89ماده -1
ن ارتكاب بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي است، مجازاتهاي زير اجرا سن آنهادر زما

نگهداري در كانون اصالح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرايمي كه ( الف. ميشود
نگهداري در كانون اصالح و تربيت از )ب. مجازات قانوني آنها تعزير درجه يك تا سه است

از ده ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا انجام يكصد و  يك تا سه سال يا پرداخت جزاي نقدي
هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرايمي كه مجازات قانوني 

ساعات ارائه خدمات عمومي، بيش از چهار :  1تبصره . آنها تعزير درجه هفت و هشت است
و جرم ارتكابي، به جاي صدور حكم به  با توجه به وضع متهم: 2تبصره . ساعت در روز نيست

اين ماده، به اقامت در منزل در . مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي الف تا پ
ساعاتي كه دادگاه معين ميكند يا به نگهداري در كانون اصالح و تربيت در دو روز آخر هفته 

سياق ماده برداشت ميشود و ، همانطور كه از »حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حكم دهد
ماده، قانونگذار، لفظ اقامت در منزل را بكار برده است كه مترادف حبس خانگي  2در تبصره 

  .است

جرم ارتكابي،  -1: شروط اعمال مجازات حبس خانگي بر اساس ماده فوق عبارت است از
تا هجده سال  سن مرتكب در زمان ارتكاب، بين پانزده -2مشمول عنوان جرايم تعزير باشد 

حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال  -4.دادگاه در اين مورد اختيار دارد  -3.تمام شمسي باشد 
از جمله مجازاتهاي بندهاي الف تا پ باشد كه به جاي  -5.شود -حكم به اين مجازات داده مي

ده، ماده با شروطي كه بيان شد، اين ما. حكم مجازات نگهداري يا جزاي نقدي ،اعمال ميگردد
خوبي است و الزم، اما كافي نيست زيرا داراي شرايط سني محدودي است و مهمترين اشكال 

 . ماده اين است كه دادگاه را براي دادن حكم به اقامت در منزل داراي اختيار دانسته است

در جرايم تعزيري از درجة پنج تا درجة هشت، دادگاه « :قانون مجازات اسالمي 62ماده -2
ند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در ميتوا

تبصره دادگاه در . محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي قرار دهد
صوررت لزوم، ميتواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي 

پس حبس خانگي از جهت جرم و مجرم تنها اشخاص خاص را )123،ص1384محمدنسل،(
شرايطي را براي صدور  1991نون عدالت كيفري انگلستان مصوب قا 12ماده . در بر ميگيرد

محكوم عليه داراي شانزده سال سن يا بيشتر باشد  -1.حكم حبس خانگي در نظر گرفته است 
ممنوعيت خروج از منزل در هر  -3.حداكثر مدت زمان اجراي مجازات شش ماه باشد  -2.

بر اساس رويهي  -4ه ساعت بيشتر باشد شبانه روز نميتواند از دو ساعت كمتر و از دوازد
قضايي، اين مجازات صرفاً در مورد جرايم سبك يا كوچك و نه جرايم شديد، قابل اعمال 

، دامنه اعمال اين نوع مجازات گسترش 1997با تصويب قانون جرايم و مجازاتها در سال . است
حكوماني كه داراي م -2.كساني كه مرتكب جرايم متعدد سبك شدهاند  -1از جمله . يافت

، 1998قانون جرايم و تخلفات مصوب  100و  99برابر مواد . سال يا بيشتر باشد 10حداقل سن 
افرادي كه حداكثر مجازات آنها، كمتر از چهار سال است و حداقل سه ماه از مجازات خود را 

نجفي (گذرانده باشند، ميتوانند به مدت دو ماه از اين شيوه استفاده كنند 
 ) 150،ص1380دابادي،ابرن

سبك بودن جرم  -2كم خطر بودن مجرم  -1از مواد مذكور سه نكته مهم برداشت ميشود 
از شرايط اساسي براي مجازات حبس خانگي . عدم تهديد جامعه بوسيلهي ارتكاب جرم -3

در واقع قانون، با دور نگه داشتن مجرمين كم خطر از زندان، بين مجرمين خطرناك و . است
و امكان اصالح و تنبيه مجرمين كم خطر را در جوي آرام و . ر، تفكيك قائل ميشودكم خط

از نكات مثبت اين مواد، قائل شدن شرايط حداقل سني . مناسب براي اين كار، فراهم ميسازد
براي مجرمين و هم چنين تعيين حداكثر مجازات است اما نكته منفي مورد اشاره اين است كه 

بلكه تنها از لفظ . دقيق اشاره نشده است كه چه جرايمي را در برميگيرد در اين مواد، بصورت
 . باشد-سبك و سنگين بودن جرم استفاده شده است كه معيار و مالك مناسبي نمي

در قوانين ايران، موضوع حبس : شرايط و احكام نگهداري حبس خانگي در قوانين ايران)ج
رت صريح به آن اشارهنشده است و اين خانگي آنچنان انعكاس پيدا نكرده است و بصو

ليكن در همه جاييكه به اين .موضوع بخاطر تازگي و جديد بودن اين مجازات در قانون ماست 
 . مجازات پرداخته شده است، به تفضيل بيان ميكنيم
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جرم، از جمله جرايم تعزيري درجه پنج  -1: داراي شرايطي است از جمله اين ماده » .قرار دهد
شرايط مقرر در تعويق  -3.شخص ،محكوم به حبس شده باشد  -2.تا درجه هشت باشد 

قانونگذار در اين بند از ( قانون مجازات اسالمي 41بند ب، ماده )مراقبتي وجود داشته باشد 
قبتي، عالوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد ميگردد، مقرر داشته كه در تعويق مرا 41ماده 

ي دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجرا  دستورها و تدابير مقرر شده بوسيله
گذارد، لذا شرطي خاص در اين بند وجود ندارد و به نظر ميرسد منظور قانون گذاز وجود 

بيني -پيش -2جهات تخفيف  -1: عبارتند از براي تعويق باشد كه 40شرايط مقرر در ماده 
 فقدان سابقه كيفري موثر -4جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران  -3اصالح مرتكب 

نظارت در محدوده مكاني مشخص باشد  – 3.محكوم بايد به اين كار، رضايت داشته باشد  – 2
حضور او در اين محدوده  يعني محكوم حق خروج از يك محدوده مكاني مشخص را ندارد و

بلكه از . دادگاه، تكليفي به اعمال اين ماده ندارد – 4.تحت نظارت الكترونيكي است 
درست است كه اين ماده در زير مجموعه . است 1392نوآوريهاي قانون مجازاتاسالمي مصوب 

بس عنوان آزادي مشروط آمده استاما هيچ ارتباطي با آن ندارد بلكه ماهيتاً جايگزين ح
اين ماده تنها مادهاي است كه به صورت . محسوب ميشود و مكانش در قانون داراياشكال است

. صريح به حبس خانگي و الكترونيكي اشاره كرده است و نوآوري خاصي محسوب ميشود
عبارت در محدوده مكاني مشخص كه در ماده از آن ياد شده است حبس خانگي و 

اجراي اين ماده در جرائم تعزيري از درجهي پنج تا هشت . الكترونيكي هر دو را در برميگيرد
اين قانون، حبس درجة هشت نخواهيم داشت  65تجويز شده است در حاليكه بر اساس ماده 

،چون كليهي مجازاتهاي مربوط به درجهي هشت الزاماً بايد به مجازات جايگزين حبس تبديل 
تعزيري درجة پنج تاهفت امكانپذير خواهد بود بنابراين اجراي اين ماده عمالً در جرائم . شوند

از اشكاالت اين ماده اين است كه مشخص نكرده است كه مجازات  )619ص1395فروغي،(
به نظر ميرسد كه تصريح ممنوع بودن جرائم . چه نوع جرائمي مشمول نظارت الكترونيكي است

در اين . ضروريات قلمداد نمود عليه امنيت اقتصادي را شايد بتوان در تدوين آييننامه اجرايي از

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


13
97

یز 
 پای

م-
هفت

ره 
شما

م-
دو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

83

 

قانون مجازات اسالمي بتواند  72، 71، 47راستا و براي تعيين جرائم منشأ چه بسا موادي چون 
 .در اين تدوين راهنما باشد 

اليحهي مجازاتهاي جايگزين زندان  14تبصره ماده : مجازاتهاي جايگزين زندان اليحه-3
ي است كه طي آن دادگاه فرد را با رعايت شرايط عبارت است از اينكه دوره مراقبت، دورها

اين قانون، حداكثر سه سال به اجراي يك يا چند مورد از دستورات زير ( 1)ياد شده در ماده 
 حرفه -3منع اقامت يا تردد در محلهاي معين  -2اقامت در محل معين  -1: محكوم مينمايد 

ئه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا ارا -4آموزي يا گذراندن دورههاي آموزشي و مهارتي 
معرفي نوبه اي خود به  -5كاهش آثار زيانبار مادي يا معنوي ناشي از جرم يا رضايت بزه ديده 

خودداري از تجاهر به  -6.كند -شخص يا مقام يا مراكز و يا نهادهايي كه دادگاه تعيين مي
دادگاه معاشرت با آنها را ترك معاشرت با اشخاص كه  -7ارتكاب محرمات و ترك واجبات 

براي محكوم عليه مضر تشخيص ميدهد يا منع اشتغال به كارهاي معيني كه زمينهي ارتكاب 
الزام به فراگيري آداب معاشرت خانوادگي و اجتماعي و پايبندي به  -8.جرم را فراهم ميكنند 

  .جسماني خود –رفتاري  –اقدام به درمان اختاللهاي رواني  -9آن 

داددگاه ميتواند با توجه به مالحظات شغلي و وضعيت محل سكونت، فرد را از پانزده  :تبصره
مدت . روز تا حداكثر شش ماه در روزها يا ساعتهاي مشخص به حبس در منزل محكوم كند

 . حبس مزبور در هر صورت نبايد از دوشبانه روز يا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز كند

يل ماده مربوط به دورهي مراقبت آورده شده است، بنابراين حبس خانگي تنها در ذ - 1
حبس خانگي تنها ميتواند در اجراي مجازات جايگزين حبس دوره مراقبت به آن حكم داده 

همانطور كه در  ماده پيش دادگاه اختيار دادن اين حكم را داشت در اين ماده نيز  -2.شود 
گي حداقل و حداكثر تعيين شده است كه در اين ماده براي حبس خان -3.همينگونه است 

حبس خانگي نبايد از دو شبانه روز يا چهل و هشت ساعت در  -4.پانزده روز تا شش ماه است 
اليحه چنانچه محكوم عليه از دستورهاي تعيين شده دادگاه  15مطابق ماده  -5.هفته تجاوز كند 

ازاتهاي اجتماعي جايگزين خودداري نمايد، با راي بار نخست با تصميم قاضي اجراي مج
ماه بر دورهي مراقبت او افزوده خواهد شد و در صورت تكرار ،بنا به  6زندان، حداكثر تا 

جرم، از جمله جرايم تعزيري درجه پنج  -1: داراي شرايطي است از جمله اين ماده » .قرار دهد
شرايط مقرر در تعويق  -3.شخص ،محكوم به حبس شده باشد  -2.تا درجه هشت باشد 

قانونگذار در اين بند از ( قانون مجازات اسالمي 41بند ب، ماده )مراقبتي وجود داشته باشد 
قبتي، عالوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد ميگردد، مقرر داشته كه در تعويق مرا 41ماده 

ي دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجرا  دستورها و تدابير مقرر شده بوسيله
گذارد، لذا شرطي خاص در اين بند وجود ندارد و به نظر ميرسد منظور قانون گذاز وجود 

بيني -پيش -2جهات تخفيف  -1: عبارتند از براي تعويق باشد كه 40شرايط مقرر در ماده 
 فقدان سابقه كيفري موثر -4جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران  -3اصالح مرتكب 

نظارت در محدوده مكاني مشخص باشد  – 3.محكوم بايد به اين كار، رضايت داشته باشد  – 2
حضور او در اين محدوده  يعني محكوم حق خروج از يك محدوده مكاني مشخص را ندارد و

بلكه از . دادگاه، تكليفي به اعمال اين ماده ندارد – 4.تحت نظارت الكترونيكي است 
درست است كه اين ماده در زير مجموعه . است 1392نوآوريهاي قانون مجازاتاسالمي مصوب 

بس عنوان آزادي مشروط آمده استاما هيچ ارتباطي با آن ندارد بلكه ماهيتاً جايگزين ح
اين ماده تنها مادهاي است كه به صورت . محسوب ميشود و مكانش در قانون داراياشكال است

. صريح به حبس خانگي و الكترونيكي اشاره كرده است و نوآوري خاصي محسوب ميشود
عبارت در محدوده مكاني مشخص كه در ماده از آن ياد شده است حبس خانگي و 

اجراي اين ماده در جرائم تعزيري از درجهي پنج تا هشت . الكترونيكي هر دو را در برميگيرد
اين قانون، حبس درجة هشت نخواهيم داشت  65تجويز شده است در حاليكه بر اساس ماده 

،چون كليهي مجازاتهاي مربوط به درجهي هشت الزاماً بايد به مجازات جايگزين حبس تبديل 
تعزيري درجة پنج تاهفت امكانپذير خواهد بود بنابراين اجراي اين ماده عمالً در جرائم . شوند

از اشكاالت اين ماده اين است كه مشخص نكرده است كه مجازات  )619ص1395فروغي،(
به نظر ميرسد كه تصريح ممنوع بودن جرائم . چه نوع جرائمي مشمول نظارت الكترونيكي است

در اين . ضروريات قلمداد نمود عليه امنيت اقتصادي را شايد بتوان در تدوين آييننامه اجرايي از
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پيشنهاد قاضي مزبور و تصميم دادگاه صادر كنندهي حكم، با رعايت تناسب جرم ارتكابي 
در خانه  چنانچه دادگاه فردي را به شش ماه حبس. ومجازات متضرر قانوني محكوم خواهد شد

محكومنمايد و محكون مرتكب تخلفي غير موجه از دستورات دادگاه شود، مشخص نيست 
حداكثر مدت  14كه چه اقدان قضاييقابل انجام است، با توجه به اينكه در تبصرهي مادهي 

حبس در خانه شش ماه تعيين شده است، در صورت تخلف وي از دستورات دادگاه، نميتوان 
يحه كه مقرر داشته است براي بار نخست با تصميم قاضي اجراي مجازاتهاي ال 15مقرران ماده 

شاه (جايگزن حبس حداكثر تا شش ماه به دورهي مراقبت او افزوده ميشود را اعمال نمود 
در صورتي : اليحه كه مقرر داشته است 15ماده  2با توجه به تبصرهي  -6)  53،ص1392كرمي،

كي از اصالح در رفتار محكوم عليه باشد، قاضي اجراي كه رعايت دستورهاي تعيين شده حا
مجازات اجتماعي جايگزين زندان ميتواند تنها براي يكبار باقيمانده دروة مراقبت را حداكثر تا 
نصف آن كاهش داده يا صرفاً از برخي دستورهاي تعيين شده صرف نظر كند و همچنين ماده 

راي مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان، براي بار بخست قاضي اج« كه بيان داشته  15
به نظر ميرسد قاضي اجراي احكام » حداكثر تا شش ماه بر دورة مراقبت او افزوده خواهد شد 

مجازاتهاي اجتماعي در تخفيف يا تبديل و يا تشديد مدت حبس خانگي داراي اختيارات 
 .وسيعي است 

جراي مجازاتهاي اجتماعي جايگزين قاضي ا« قانون مذكور  12حال آنكه با توجه به ماده 
تواند حسب مورد پيشنهاد تشديد يا تبديل يا تخفيف مجازاتهاي مزبور را وفق -زندان مي

به نظر ميرسد تعيين محدوده وظايف قاضي » مقررات اين قانون به قاضي صادر كننده رأي بدهد
ي تخفيف يا تبديل يا كه صرفاً پيشنهاد دهنده 12اجراي احكام مجازاتهاي اجتماعي در ماده 

و همچنين  15ماده  2با مقررات تبصر . تشديد حبس خانگي به قاضي صادر كننده رأي است
كه قاضي اجراي احكام كيفري مجازاتهاي اجتماعي را صالح براي تبديل، تشديد يا  15ماده 

و تخفيف مدت حبس خانگي بدون پيشنهاد آن به قاضي صادر كننده رأي ميداند، مغاير است 
چند نكته منفي در اين مواد وجود .اين مغايرت ميتواند رويههاي متفاوت را به دنبال داشته باشد 

در اينجا نيز به قاضي ،براي صدور حكم،اختيار داده شده است در حاليكه قانونگذار  -1: دارد
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رو بايد مواردي را پيشبيني كند و اين قدرت اختيار را از قاضي بگيرد و او را مكلف به صد
دليلي ندارد تنها در ذيل مجازاتهاي جايگزين زندان  -2.حكم مجازات حبس خانگي كند 

دورهي مراقبت حبس خانگي مطرح شود بلكه حبس خانگي خود بايد بعنوان يك جايگزين 
مستقل بيان شود و شرايط دقيق آن تعيين گردد حال كه در ذيل دورة مراقبت بيان شده، بهتر 

دادگاه ميتواند با توجه به : تبصره ميگويد -3مثل آزادي مشروط هم بيايد  بود براي موارد ديگر
حال اگر مجرم داراي محل سكونتي نباشد چه ... مالحظات شغلي، وضعيت محل سكونت و 

بايد كرد؟ در بسياري از ايالتهاي آمريكا، چنانچه فرد، محل اقامت نداشته باشد يا محل اقامت 
ه، كه با هزينهي دولت اداره ميشوند »خانههاي را« ي تحت عنوان وي مناسب نباشد در خانههاي

ابهام موجود . هزينههاي جانبي مانند نظارت مونيتورينگ با فرد زنداني است.،نگهداري ميشوند 
در اليحهي مجازاتهاي اجتماعي از اين حيث كه آيا در مورد افراد فاقد محل اقامت قابل 

بيني چنين مقرراتي خالف عدالت كيفري است و با اجراست، جاي ايراد داردو عدم پيش
  .فلسفهي وضع مجازات هاي اجتماعي در تعارض است 

مجازاتهاي مربوط به جرايم «  بيان مي دارداليجهي مجازاتهاي جايگزين زندان  30ماده 
امنيتي و  همچنين مجازاتهاي مذكور در قانون مجاراتهاي جرايم نيروي مسلح از شمول اين 

باشد و مجازاتهاي جايگزين زندان حبس و ساير مقررات مربوط به نحوي -ستثنا ميقانون م
بنابراين بر اساس اين ماده مجازاتهاي جرايم » .خواهد بود كه قوانين مربوط ذكر شده است

) امنيتي و نيروهاي مسلح مشمول حبس خانگي نميباشد بهتر بود جرايم اقتصادي نيز ذكر ميشد 
حبس خانگي نهادي بسيار نوپا در قانون ما به شمار ميرود و انجام آن (  620،ص1395فروغي،

برخي اين نهاد را مغاير با . بصورت آزمايشي است و مخالفان و موافقاني در اين زمينه دارد
يكي از حقوقدانان در باب . فرهنگ و جامعه ما ميدانند و برخي اعتقاد به عملي شدن آن دارند

بعد از تصويب قانون بايد مانند قانون . ميكنم حاالها اجرا نشود فكر« : حبس خانگي ميگويد
دو . اجرا شد 1994تصويب و در سال  1992قانون جديد فرانسه در سال . فرانسه صبر ميكردند

اين . سال براي تدارك اجراي قانون و آموزش و رفع اشكاالت صبر كردند و عجله نكردند
 )1392شيخ االسالم،(» . ابزار اجرايي آن فراهم نيست قانون تحوالتي را ايجاد كرد ولي هنوز

پيشنهاد قاضي مزبور و تصميم دادگاه صادر كنندهي حكم، با رعايت تناسب جرم ارتكابي 
در خانه  چنانچه دادگاه فردي را به شش ماه حبس. ومجازات متضرر قانوني محكوم خواهد شد

محكومنمايد و محكون مرتكب تخلفي غير موجه از دستورات دادگاه شود، مشخص نيست 
حداكثر مدت  14كه چه اقدان قضاييقابل انجام است، با توجه به اينكه در تبصرهي مادهي 

حبس در خانه شش ماه تعيين شده است، در صورت تخلف وي از دستورات دادگاه، نميتوان 
يحه كه مقرر داشته است براي بار نخست با تصميم قاضي اجراي مجازاتهاي ال 15مقرران ماده 

شاه (جايگزن حبس حداكثر تا شش ماه به دورهي مراقبت او افزوده ميشود را اعمال نمود 
در صورتي : اليحه كه مقرر داشته است 15ماده  2با توجه به تبصرهي  -6)  53،ص1392كرمي،

كي از اصالح در رفتار محكوم عليه باشد، قاضي اجراي كه رعايت دستورهاي تعيين شده حا
مجازات اجتماعي جايگزين زندان ميتواند تنها براي يكبار باقيمانده دروة مراقبت را حداكثر تا 
نصف آن كاهش داده يا صرفاً از برخي دستورهاي تعيين شده صرف نظر كند و همچنين ماده 

راي مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان، براي بار بخست قاضي اج« كه بيان داشته  15
به نظر ميرسد قاضي اجراي احكام » حداكثر تا شش ماه بر دورة مراقبت او افزوده خواهد شد 

مجازاتهاي اجتماعي در تخفيف يا تبديل و يا تشديد مدت حبس خانگي داراي اختيارات 
 .وسيعي است 

جراي مجازاتهاي اجتماعي جايگزين قاضي ا« قانون مذكور  12حال آنكه با توجه به ماده 
تواند حسب مورد پيشنهاد تشديد يا تبديل يا تخفيف مجازاتهاي مزبور را وفق -زندان مي

به نظر ميرسد تعيين محدوده وظايف قاضي » مقررات اين قانون به قاضي صادر كننده رأي بدهد
ي تخفيف يا تبديل يا كه صرفاً پيشنهاد دهنده 12اجراي احكام مجازاتهاي اجتماعي در ماده 

و همچنين  15ماده  2با مقررات تبصر . تشديد حبس خانگي به قاضي صادر كننده رأي است
كه قاضي اجراي احكام كيفري مجازاتهاي اجتماعي را صالح براي تبديل، تشديد يا  15ماده 

و تخفيف مدت حبس خانگي بدون پيشنهاد آن به قاضي صادر كننده رأي ميداند، مغاير است 
چند نكته منفي در اين مواد وجود .اين مغايرت ميتواند رويههاي متفاوت را به دنبال داشته باشد 

در اينجا نيز به قاضي ،براي صدور حكم،اختيار داده شده است در حاليكه قانونگذار  -1: دارد
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 شرايط واحكام نگهداري در حبس الكترونيكي :دومبند 
براي نخستين بار در . به اجرا در آمد 1980هاي الكترونيكي در پايان دهه  نظارت سامانه 

براي در امريكا از نظارت الكترونيكي تنها . از نظارت الكترونيكي استفاده شد 1984سال 
وارد  1997نظارت الترونيكي در دسامبر . نظارت بر بهرهوران تعليق مراقبتي استفاده ميشد

در . حقوق فرانسه شد و از آن تاريخ تاكنون دامنه كاربرد آنها دچار دگرگوني شده است
دادگاهها ميتوانند به مدت حداكثر يك سال نسبت به  2004مارس  9نهايت با تصويب قانون 

. حكومت قرار داشتن تحت نظارت الكترونيكي مبادرت كنيدصدور حكم م
 )23،ص1387طغرانكار،(

ي جهات شبيه حبس خانگي است و همانطور كه در صدر مبحث  حبس الكترونيكي از همه
بنابراين حبس الكترونيكي عبارت است از . گفته شد تنها وجه افتراقشان مكان نگهداري است

دوديتها و سلسله ضمانت اجراهايي است و شخص حبس خارج از زنداني كه داراي مح
محكوم از هر گونه رفت و آمد وارتباط و اظهار نظر و حضور آزادنه در اجتماع محروم است و 

نظارت الكترونيكي .در يك مكان مشخص تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي قرار ميگيرد 
معناي كنترل و نظارت بر  بعنوان يك ضمانت اجراي جايگزين مجازات زندان ميباشد كه به

اشخاص از طريق ابزار و وسايل الكترونيكي در محيط خارج از زندان 
حبس الكترونيكي با دور نگه داشتن فرد از محيط زندان كه ) 58،ص1384محمدنسل،.(است

آموزشگاه عالي فساد ميباشد و از طرفي ديگر با حفظ پيوندهاي خانوادگي و جلوگيري از 
برخي از . نواده نقش عمدهاي در تأمين امنيت اجتماعي ايفا ميكندفروپاشي كانون خا

نظارت الكترونيكي اساساً براي رعايت قواعد حبس در منزل استفاده « حقوقدانان معتقدند كه 
 ) 60تا59،ص1387تدين،(ميشود 

نظارت الكترونيكي نوعي محروميت از حقوق اجتماعي محسوب ميشود و نظارت 
به اينكه هر فردي در شرايط رضايتبخش و برابر كار كند و براي كار الكترونيكي با توجه 

و ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و  6كه مواد )يكسان، دستمزد برابر دريافت كند 
نيز نوعي محروميت از برخي حقوق اجتماعي به شمار (. فرهنگي نيز به اين مطالب اشاره دارد
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قانون مجازات اسالمي هم در مورد حبس خانگي و  62ماده . )122،ص1387نيازپور،( ميĤيند 
اشعار ميدارد  62ماده . هم حبس الكترونيكي صادق است و صريحترين ماده، در اين باب است

در جرايم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت ،دادگاه ميتواند در صورت وجود شرايط مقرر « .
وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت  تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت

عبارتهاي در محدوده مكاني مشخص و تحت نظارت » .هاي الكترونيكي قرار دهد  سامانه
هاي الكترونيكي، حكايت از تأسيس جديدي در حقوق كيفري ايران دارد بنام حبس  سامانه

ايي را براي مصوب به فروردين نكات اجر 1393قانون سال  17تبصره  49بند . الكترونيكي
داراي پيشينه تضميني نيست اما  62ماده . قانون مجازات اسالمي در بردارد 62عملي كردن ماده 

ي پنجم توسعهي  قانون برنامه پنج ساله 211از قسمت ج ماده  4بيش از آن به موجب بند 
به جمهوري اسالمي ايران سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف شده است نسبت 

) ايجاد سامانههاي الكترونيكي براي اجراي محكوميتهاي حبس و قرارهاي تأمين اقدام نمايد 
قانون مجازات اسالمي، حبس الكترونيكي بعنوان مجازات  62در ماده (. 606،ص1395فروغي،

اصلي، قلمداد ميشود اما مدتي براي اين مجازات مشخص نشده است كه از عيوب اين ماده 
مدت آن بسته به نوع درجهي « خصوص يكي از حقوقدانان پيشنهاد ميدهد كه در همين . است

براي مثال چنانچه . مجازات تعزيري و ميزان يا مدت مجازات اصلي مورد حكم تعيين شود
 درجة هشت باشد، دو برابر مدت حداكثري مجازات حبس آن جرم به همين ترتيب در درجه

 )613،ص1395فروغي،.(هاي ديگر ميتوان اقدام نمود 

  مثبت و منفيارزيابي  :سومبند
  آثار مثبت)الف

كاهش جمعيت  -1استفاده از حبس خانگي و الكترونيكي آثار مثبت فراواني دارد از جمله  
اصالح و  -4عدم جدايي مجرم از جامعه  -3عدم معاشرت با مجرمان حرفهاي  -2زندانها 

روش موثر براي گرفتن  -6جه كشور صرفهجويي در بود -5بازپروري مجرم در درون اجتماع 
در حبس الكترونيكي،  -7) رد بزهكاراني كه در حال گذراندن حكم خود در جامعه هستند 

 .بسياري از مضرات محيط زندان بر مجرم باالخص مجرمين اتفاقي و بالسابقه تحميل نميشود 

 شرايط واحكام نگهداري در حبس الكترونيكي :دومبند 
براي نخستين بار در . به اجرا در آمد 1980هاي الكترونيكي در پايان دهه  نظارت سامانه 

براي در امريكا از نظارت الكترونيكي تنها . از نظارت الكترونيكي استفاده شد 1984سال 
وارد  1997نظارت الترونيكي در دسامبر . نظارت بر بهرهوران تعليق مراقبتي استفاده ميشد

در . حقوق فرانسه شد و از آن تاريخ تاكنون دامنه كاربرد آنها دچار دگرگوني شده است
دادگاهها ميتوانند به مدت حداكثر يك سال نسبت به  2004مارس  9نهايت با تصويب قانون 

. حكومت قرار داشتن تحت نظارت الكترونيكي مبادرت كنيدصدور حكم م
 )23،ص1387طغرانكار،(

ي جهات شبيه حبس خانگي است و همانطور كه در صدر مبحث  حبس الكترونيكي از همه
بنابراين حبس الكترونيكي عبارت است از . گفته شد تنها وجه افتراقشان مكان نگهداري است

دوديتها و سلسله ضمانت اجراهايي است و شخص حبس خارج از زنداني كه داراي مح
محكوم از هر گونه رفت و آمد وارتباط و اظهار نظر و حضور آزادنه در اجتماع محروم است و 

نظارت الكترونيكي .در يك مكان مشخص تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي قرار ميگيرد 
معناي كنترل و نظارت بر  بعنوان يك ضمانت اجراي جايگزين مجازات زندان ميباشد كه به

اشخاص از طريق ابزار و وسايل الكترونيكي در محيط خارج از زندان 
حبس الكترونيكي با دور نگه داشتن فرد از محيط زندان كه ) 58،ص1384محمدنسل،.(است

آموزشگاه عالي فساد ميباشد و از طرفي ديگر با حفظ پيوندهاي خانوادگي و جلوگيري از 
برخي از . نواده نقش عمدهاي در تأمين امنيت اجتماعي ايفا ميكندفروپاشي كانون خا

نظارت الكترونيكي اساساً براي رعايت قواعد حبس در منزل استفاده « حقوقدانان معتقدند كه 
 ) 60تا59،ص1387تدين،(ميشود 

نظارت الكترونيكي نوعي محروميت از حقوق اجتماعي محسوب ميشود و نظارت 
به اينكه هر فردي در شرايط رضايتبخش و برابر كار كند و براي كار الكترونيكي با توجه 

و ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و  6كه مواد )يكسان، دستمزد برابر دريافت كند 
نيز نوعي محروميت از برخي حقوق اجتماعي به شمار (. فرهنگي نيز به اين مطالب اشاره دارد
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  آثارمنفي)ب
اين نظام نوپا داراي نواقصي  هاي خارج از زندان گفته شد، با وجود مزايايي كه براي حبس
براي حكم دادن به مجازات حبس خانگي،مجرم  -1از جمله . است كه بايد به آنها توجه كرد

حال در صورت عدم وجود خانه، چه بايد كرد؟ . بايد داراي يك منزل يا محل سكونت باشد
است حال اگر قانون مجازات اسالمي، تنها به رضايت محكوم عليه اشاره شده  62در ماده  -2

اجراي حبس  -3خانواده او رضايت به حضور مجرم در منزل نداشته باشند، چه بايد كرد؟ 
الكترونيكي ممكن است به اندازه حبس با روش فعلي ،در تنبيه مجرم كافي نباشد، زيرا يكي از 
اهداف اصلي مجازات، اصالح مجرم ميباشد و اين اصالح با تربيت مجدد بزهكار امكانپذير 

ست و اين نيز از طريق آشنا نمودن مجرمين با حداكثر ارزشهاي مذهبي، اخالقي و فرهنگي ا
 امكان خود و دور نمودن از انحطاط اخالقي ميسر ميگردد كه اين هدف در حبس الكترونيكي

 ) 1392،25پاشازاده،.(ندارد اجرا

 حفظ حريم خصوصي،يكي از اصول مهم در فرهنگ وو مذهب ماست كه با وجود-4
بر اساس اصل شخصي بودن مجازات، مجرم فقط بايد اين  -5.نظارت الكترونيكي نقض ميشود 

درست  -6.مجازات را متحمل شود اما ناخواسته براي خانواده او نيز محدوديتهايي ايجاد ميشود 
است كه عدم وجود زندان، باعث كاهش هزينههايي ميشود كه دولت براي وجود زندان صرف 

نكته مهمي كه در -7.فاده از ابزار الكترونيكي و ماموران ناظر،خود هزينه بر استميكند،اما است
اين راستا وجود دارد اين است كه زمينه الزم به معناي واقعي براي اجرايي شدن اين برنامهها 
وجود ندارد، چه از نظر مهارت مأموران چه پيشرفت الكترونيكي،چه ميزان پذيرش نزد 

بسياري -9.احتمال دستكاري در سيستم ها وجود دارد-8.اهم نشده استمردم،مقدمات الزم فر
امواج  -10.از جرايم،علي رغم وجود نظارت الكترونيكي،انجامشان امكان پذير است

شود، ممكن است -الكترونيكي كه از ابزارهاي مورد استفاده در حبس الكترونيكي ساطع مي
 . سالمت شخص را به خطر اندازد

اي خارج از زندان و نظارت بر آن، اين ترس را در آحاد جامعه بوجود بصورت كلي حبسه
آورده است كه دولتها به دنبال اين هستند كه آزادي افراد را كم رنگتر كنند و بصورتي كنترلي 
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اما با اتخاذ تدابير و سياستهاي معقوالنه ميتوان بهترين . و نظارتي در تمام جامعه عمل كنند
نظارت سامانههاي الكترونيكي « : دكتر آشوري در اين باب ميگويد.رنامه برد استفاده را از اين ب

بايد ساختار معقول و متناسب با موازين حقوق بشر داشته باشد تا ديدگاهها بتوانند با اعتماد 
براي تأمين اين اهداف، مقررات مربوط به .كامل به مفيد و موثر بودن، آن را اعمال كنند 

بس بايد به خوبي تهيه و با استفاده از تجربيات ساير كشورها از لحاظ اينگونه جايگزين ح
فرهنگ ملي و اوضاع و احوال هر كشور تدوين شود تا كاهش جمعيتكيفري مقرون 

 )23،ص1382آشوري،(.باشد

از طريق سامانه هاي  نظارت بر زندانيان در خارج از زندان، :سوم بخش
 الكترونيكي  

سيستم نظارت الكترونيكي، نظامي پيچيده است و مجموعهاي از با توجه به اينكه يك    
لذا در . ابزارهاي الكترونيكي را با توجه به ابزار مدار بودنش و مأموران نظارتي را در بر ميگيرد

اين مبحث ابتدا پيشينه و تعريفي از نظارت الكترونيكي سپس سيستمهاي فعال در آن و شيوهي 
  . ح داده خواهد شدنظارت در قوانين ايران توضي

 علمي موضوعپيشينه و تعريف : بند اول
استفاده از . نظارت الكترونيكي از مهمترين دستاوردهاي علمي مرتبط با حقوق كيفري است

مطرح شد به نظر ميرسد اين روش، از انيميشن  1984نظارت الكترونيكي نخستين بار در سال 
جك ال از نيومكزيكو، دستور نصب يك  مرد عنكبوتي الهام گرفته شده كه در آن، قاضي

) وسيلهي الكترونيكي به مچ پاي مجرمي را براي نظارت بر رفت و آمدهاي او صادر كرد
  )403،ص1382آشوري،

اصطالح نظارت الكترونيكي كه تركيبي از دو واژهي نظارت و الكترونيك است :تعريف) ب
اين نحوه از نظارت كاربردهاي . است به مفهوم كنترل و مراقبت از طريق ابزارهاي الكترونيكي

وسيعي در كنترل منابع انساني در كارخانهها و ادارات و كنترل اجتماعي نظير كنترل ترافيك يا 
در نظارت ( 120،ص1384محمدنسل) .تجمعات يا حفاظت از اماكن و تأسيسات دارد 

ا ديگر پاسخهاي الكترونيكي بعد  استفاده از فناوري يك ويژگي متمايز كننده در قياس ب

  آثارمنفي)ب
اين نظام نوپا داراي نواقصي  هاي خارج از زندان گفته شد، با وجود مزايايي كه براي حبس
براي حكم دادن به مجازات حبس خانگي،مجرم  -1از جمله . است كه بايد به آنها توجه كرد

حال در صورت عدم وجود خانه، چه بايد كرد؟ . بايد داراي يك منزل يا محل سكونت باشد
است حال اگر قانون مجازات اسالمي، تنها به رضايت محكوم عليه اشاره شده  62در ماده  -2

اجراي حبس  -3خانواده او رضايت به حضور مجرم در منزل نداشته باشند، چه بايد كرد؟ 
الكترونيكي ممكن است به اندازه حبس با روش فعلي ،در تنبيه مجرم كافي نباشد، زيرا يكي از 
اهداف اصلي مجازات، اصالح مجرم ميباشد و اين اصالح با تربيت مجدد بزهكار امكانپذير 

ست و اين نيز از طريق آشنا نمودن مجرمين با حداكثر ارزشهاي مذهبي، اخالقي و فرهنگي ا
 امكان خود و دور نمودن از انحطاط اخالقي ميسر ميگردد كه اين هدف در حبس الكترونيكي

 ) 1392،25پاشازاده،.(ندارد اجرا

 حفظ حريم خصوصي،يكي از اصول مهم در فرهنگ وو مذهب ماست كه با وجود-4
بر اساس اصل شخصي بودن مجازات، مجرم فقط بايد اين  -5.نظارت الكترونيكي نقض ميشود 

درست  -6.مجازات را متحمل شود اما ناخواسته براي خانواده او نيز محدوديتهايي ايجاد ميشود 
است كه عدم وجود زندان، باعث كاهش هزينههايي ميشود كه دولت براي وجود زندان صرف 

نكته مهمي كه در -7.فاده از ابزار الكترونيكي و ماموران ناظر،خود هزينه بر استميكند،اما است
اين راستا وجود دارد اين است كه زمينه الزم به معناي واقعي براي اجرايي شدن اين برنامهها 
وجود ندارد، چه از نظر مهارت مأموران چه پيشرفت الكترونيكي،چه ميزان پذيرش نزد 

بسياري -9.احتمال دستكاري در سيستم ها وجود دارد-8.اهم نشده استمردم،مقدمات الزم فر
امواج  -10.از جرايم،علي رغم وجود نظارت الكترونيكي،انجامشان امكان پذير است

شود، ممكن است -الكترونيكي كه از ابزارهاي مورد استفاده در حبس الكترونيكي ساطع مي
 . سالمت شخص را به خطر اندازد

اي خارج از زندان و نظارت بر آن، اين ترس را در آحاد جامعه بوجود بصورت كلي حبسه
آورده است كه دولتها به دنبال اين هستند كه آزادي افراد را كم رنگتر كنند و بصورتي كنترلي 
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در اين تدبير، محكومان از سوي دستگاهها يا فناوريهاي ارسال فركانس . كيفري است
-راديويي، در اجتماع و محل زندگي خويش محدود و تحت نظارت قرارمي

بنابراين نظارت الكترونيكي به يك نوع خاص از نظارت گفته ) 652،ص1395فروغي،.(گيرند
هاي جديد و پيشرفت تكنولوژي و از طريق ابزار الكتريكي انجام ميشود كه با استفاده از شيوه

حدود سي سال است كه نظارت . ميگيرد و به مجرماني با شرايط خاص تعلق ميگيرد
الكترونيكي با توجه به نيازهاي مختلف نظارتي حقوق كيفري در زمينههاي مختلف بكار گرفته 

 . ت متحده آمريكا بوده استميشود و پايگاه ابداعي اين نوع نظارت نيز اياال

 هاي نظارتي   سيستم بررسي :دوم بند
با توجه به ابزار مدار بودن نظارت الكترونيكي، آشنايي با سيستمهاس الكترونيكي مورد 

با توجه به پيشرفت هر روزه فناوري و تكنولوژي اين . استفاده در اين زمينه حائز اهميت است
همچنين ابزار مورد استفاده در . والتي به خود ديده استنوآوري از بدو ايجاد تا االن تح

در . كشورهاي پيشرفته نسبت به كشورهاي در حال توسعه ،از توانايي بيشتري برخوردار است
وسايل  -1حقوق كيفري وسايل الكترونيكي در حوزههاي مختلف بكار گرفته ميشوند 

وسايل  -2لمات تلفني الكترونيكي براي رهگيري اطالعات اشخاص مانند شنود مكا
وسايل الكترونيكي به منظور تعيين  -3الكترونيكي به منظور ضبط صوت و تصوير اشخاص 

از ابزار نوع اول و دوم عمدتاً با هدف پيشگيري از وقوع جرم و . محل موقعيت مكاني مشخص
كشف جرم استفاده ميشود و نوع سوم كهفناوري جديدتري است براي نظارت و مراقبت 

اين نوع سوم فناوري گفته شد خود (  184،ص1391عظيمي،) .رونيكي استفاده ميشودالكت
از آنجا . اولين فناوري، شناسايي هويت از طريق صداست -1: متشكل از چند نوع فناوري است

كه هر شخص پرينت صداي مشخص و واحدي دارد لذا در ابتداي ثبتنام شخص بزهكار در 
براي مقايسهي رايانهاي با تماسهاي بعدي مورد استفاده قرار برنامه، نمونه صداي وي ضبط و 

اساس اين سيستم بر انطباق تصوير شخص . فناوري دوم شناسايي تصويري است -2.ميگيرد  
تماس گيرنده با تصوير موجود در حافظهي دستگاه استوار است، هنگام تماس بزهكار با رايانه 

ي عكس از او گرفته شده و از طريق خط تلفن به با استفاده از دوربين نصب شده در خانه و
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سومين  -3و . ي مركزي ارسال و با عكس موجود در حافظه رايانه مطابقت داده ميشود رايانه
فناوري، شناسايي از طريق امواج ارسالي از طريق دستگاه همراه بزهكار است در اين فناوري، 

هنگام . دست يا پاي خود ببندد شخص بزهكار، ملزم ميشود كه دستگاه كوچكي را بر مچ
برقراري تماس يا پاسخ دادن به تماس رايانهي مركزي، شخص بزهكار ملزم به فعال كردن 
دستگاه مورد نظر ميشود و دستگاه كد معيني را از طريق تلفن براي رايانه مخابره ميكند، كه 

( ي رايانه دريافت  و تماس گيرنده شناسايي ميشود  مورد نظر بوسيله
تري داشته باشد و از  به نظر ميرسد نوع سوم فناوري شكل رايج)127،ص1384حمدنسل،م

سيستمهاي نظارتي به دو . فناوري راحتتري برخوردار است و هزينه كمتري را نيز در برميگيرد
نظارت الكترونيكي فعال بر اساس : سيستم نظارتي فعال . سيستم فعال و منفعل تقسيم ميشوند

اين . ستلزم برقراري تماس تلفني پيوسته و اغلب اتفاقي با منزل بهرهور استنظامهاي تماس، م
ي خود مأمور مربوط انجام  ارتباط تلفني ممكن است بطور خودكار، توسط دستگاه يا بوسيله

دستگاههاي تعيين حضور يك شخص در مكان معين، يكي از )408،ص1382آشوري،( شود 
اما همهي آنها . يان ابزارهاي نظارت الكترونيكي استدستگاههاي مورد استفاده فراوان در م

 .مشابه هم كار نميكنند 

سيستمهاي تماس رايانهاي سيستمهايي هستند كه در آنها، رايانهي مركزي تماسهاي تلفني را 
با شمارهي تلفن شخص بزهكار بر اساس برنامهي زمانبندي شده يا بطور تصادفي برقرار ميكند 

ميرود كه در محلي كه طبق برنامه تنظيم شده بايد در زمان تماس در آنجا و از بزهكار انتظار 
معموالً اين تماسهاي تلفني با منزل شخص بزهكار صورت ميگيرد تا . باشد، به تلفنها پاسخ دهد

اين تماسها ممكن است در هر وقت از . اطمينان حاصل شود كه او در مواقع مقرر در منزل است
اما شامل زمانيكه محكوم براي موارد معالجه يا كاري ديگر كه ضروري  شبانه روز انجام گيرد

 ) 130تا126،ص1384محمدنسل،(. داست، محل را ترك ميكند نميشو

 چگونگي نطارت در قوانين ايران : سوم  بند
همانطور كه مباحث و گفتارهاي پيش گفته شد، نظارت الكترونيكي در مراحل مختلف 

قانون مجازات اسالمي نظارت الكترونيكي  62در ماده  -1. فته شوددادرسي مي تواند بكار گر

در اين تدبير، محكومان از سوي دستگاهها يا فناوريهاي ارسال فركانس . كيفري است
-راديويي، در اجتماع و محل زندگي خويش محدود و تحت نظارت قرارمي

بنابراين نظارت الكترونيكي به يك نوع خاص از نظارت گفته ) 652،ص1395فروغي،.(گيرند
هاي جديد و پيشرفت تكنولوژي و از طريق ابزار الكتريكي انجام ميشود كه با استفاده از شيوه

حدود سي سال است كه نظارت . ميگيرد و به مجرماني با شرايط خاص تعلق ميگيرد
الكترونيكي با توجه به نيازهاي مختلف نظارتي حقوق كيفري در زمينههاي مختلف بكار گرفته 

 . ت متحده آمريكا بوده استميشود و پايگاه ابداعي اين نوع نظارت نيز اياال

 هاي نظارتي   سيستم بررسي :دوم بند
با توجه به ابزار مدار بودن نظارت الكترونيكي، آشنايي با سيستمهاس الكترونيكي مورد 

با توجه به پيشرفت هر روزه فناوري و تكنولوژي اين . استفاده در اين زمينه حائز اهميت است
همچنين ابزار مورد استفاده در . والتي به خود ديده استنوآوري از بدو ايجاد تا االن تح

در . كشورهاي پيشرفته نسبت به كشورهاي در حال توسعه ،از توانايي بيشتري برخوردار است
وسايل  -1حقوق كيفري وسايل الكترونيكي در حوزههاي مختلف بكار گرفته ميشوند 

وسايل  -2لمات تلفني الكترونيكي براي رهگيري اطالعات اشخاص مانند شنود مكا
وسايل الكترونيكي به منظور تعيين  -3الكترونيكي به منظور ضبط صوت و تصوير اشخاص 

از ابزار نوع اول و دوم عمدتاً با هدف پيشگيري از وقوع جرم و . محل موقعيت مكاني مشخص
كشف جرم استفاده ميشود و نوع سوم كهفناوري جديدتري است براي نظارت و مراقبت 

اين نوع سوم فناوري گفته شد خود (  184،ص1391عظيمي،) .رونيكي استفاده ميشودالكت
از آنجا . اولين فناوري، شناسايي هويت از طريق صداست -1: متشكل از چند نوع فناوري است

كه هر شخص پرينت صداي مشخص و واحدي دارد لذا در ابتداي ثبتنام شخص بزهكار در 
براي مقايسهي رايانهاي با تماسهاي بعدي مورد استفاده قرار برنامه، نمونه صداي وي ضبط و 

اساس اين سيستم بر انطباق تصوير شخص . فناوري دوم شناسايي تصويري است -2.ميگيرد  
تماس گيرنده با تصوير موجود در حافظهي دستگاه استوار است، هنگام تماس بزهكار با رايانه 

ي عكس از او گرفته شده و از طريق خط تلفن به با استفاده از دوربين نصب شده در خانه و
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هم چنين ماده مذكور مجازات نظارت . در مرحله ي صدور حكم بكار برده مي شود
 . الكترونيكي را بعنوان مجازات اصلي قلمداد مي كند

و در جرايم مشمول نظام نيمه آزادي « قانون آيين دادرسي كيفري  553موجب ماده ه ب -2
آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي ، قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند پس از 
وصول گزارش شوراي طبقه بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام 
كيفري، مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه اي، اموزشي، حرفه آموزي ، مشاركت 

ادرمان پزشكي ،از سوي محكوم عليه در خارج از محيط زندان، در فرايند در تداوم زندگي و ي
اصالح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه ديد  موثر است،به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد 
اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع 

قاضي « نيز مي گويد  554ماده » . ابق تصميم دادگاه اقدام كندبه دادرسي الكترونيكي دهد ومط
اجراي احكام كيفري، پس از موافقت دادگاه با پيشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تامين 
متناسب ار محكوم عليه، دستوراجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعالم مي 

دادرسي كيفري مراحل پذيرش مجرم تحت نظارت  بنابر اين طبق مواد قانون آيين. » كند
نظر مددكاران  -2. گزارش شوراي طبقه بندي  -1: سامانه هاي الكترونيكي از قرار ذيل است

اخذ تامين متناسب از محكوم  -4موافقت دادگاه  -3. اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري 
و اعالم آن به زندان توسط صدور دستور اجرا  -5عليه توسط قاضي اجراي احكام كيفري 

  .قاضي اجراي احكام كيفري

ماده واحده  17هئيت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد بند و تبصره -3
كل كشور، آيين نامه نظارت و مراقبت الكترونيكي زندانيان واجد  1393قانون بودجه سال 

 8تا  5يين نامه ،زندانيان جرايم تعزيري از درجه بر اساس اين آ. شرايط را براي اجرا ،ابالغ كرد
با نظر دادگاه، زندانيان محكوم به جايگزينهاي حبس با نظر دادگاه، زندانياني كه به مرخصي 
اعزام ميشوند يا در زندانهاي باز، موسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند زندانيان 

كه به مرخصي اعزام ميشوند و بر اساس تصميم آيين نامه اجراي سازمان  227مشمول ماده 
دادستان يا شوراي طبقهبندي تكليفي مانند عدم خروج در برخي از اماكن در حين مرخصي 
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با تشخيص و تأييد شوراي طبقهبندي و موافقت  7تا  5دارند و زندانيان جرايم تعزيزي درجه 
نمودن شرايطيمانند فقدان سابقه مقام قضايي كه تمام يا بخشي از محكوميت خويش را با لحاظ 

، آييننامه اجرايي 221جرايم عمدي، اشتغال در محل كار و عدم مشموليت جرايم موضوع ماده 
بر اين اساس وزارت دادگستري . سازمان را سپري ميكنند، زندانيان مشمول اين آييننامه هستند

مدت دو ماه مقدمات و در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلفند در 
درخواست كتبي  -1: بر اساس اين آييننامه» .زيرساختهاي اجراييشدن اين آييننامه را فراهم كند

تعيين  -3سپردن تأمينهاي الزم نزد قاضي ناظر زندان يا قاضي اجراي احكام  -2زنداني 
ي پس از موافقت ابالغ كتبي به زندان -4محدوده تردد مجاز زندانيان با نظر شوراي طبقهبندي 

مرجع قضايي مبوط و قبل از نصب دستگاه، از مراحل پذيرش و نحوه نظارت بر زندانيان 
زنداني موظف است معادل  -5مشمول اين آييننامه است شرايط ديگري دارد از جمله اينكه 

 مبلغ دو برابر قيمت را كه به طور ساالنه قيمت آن توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و
وديعه پس از كسر هزينهها و  -6تربيتي كشور  تعيين ميشود، بعنوان وديعه نزد زندان قرار دهد

ريال  000/30تعرفه استفاده از تجهيزات روزانه  -7.خسارت به زنداني عودت داده مي شود 
است كه توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از زندانيان مشمول اخذ ميشود 

زندانياني كه قادر به  - 8. به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل كشور واريز ميشود و 
واحدهاي نظارت الكترونيكي،  -9.پرداخت نباشند از پرداخت چنين وجهي معاف ميشوند 

زندانيان را بصورت شبانه روزي تحت نظارت قرار داده و در صورت تخلف از تعهدات اخذ 
سط اين واحدها حسب مورد از طريق تلفن يا با كمك مأمورين شده، بالفاصله موضوع تو

چنانچه زنداني پس از احضار  -10.انتظامي محل، كنترل و متخلف به زندان احضار ميشود 
شفاهي يا كتبي ،ظرف مدت تعيين شده و حداكثر بيست و چهار ساعت خود را به زندان 

مربوط اعالم و مرجع مكلف است  معرفي نكند، موضوع ازسوي رئيس زندان به مرجع قضايي
 . نسبت به ضبط وثيقه و صدور دستور دستگيري زنداني توسط نيروي انتظامي اقدام كند 

هم چنين ماده مذكور مجازات نظارت . در مرحله ي صدور حكم بكار برده مي شود
 . الكترونيكي را بعنوان مجازات اصلي قلمداد مي كند

و در جرايم مشمول نظام نيمه آزادي « قانون آيين دادرسي كيفري  553موجب ماده ه ب -2
آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي ، قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند پس از 
وصول گزارش شوراي طبقه بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام 
كيفري، مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه اي، اموزشي، حرفه آموزي ، مشاركت 

ادرمان پزشكي ،از سوي محكوم عليه در خارج از محيط زندان، در فرايند در تداوم زندگي و ي
اصالح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه ديد  موثر است،به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد 
اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع 

قاضي « نيز مي گويد  554ماده » . ابق تصميم دادگاه اقدام كندبه دادرسي الكترونيكي دهد ومط
اجراي احكام كيفري، پس از موافقت دادگاه با پيشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تامين 
متناسب ار محكوم عليه، دستوراجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعالم مي 

دادرسي كيفري مراحل پذيرش مجرم تحت نظارت  بنابر اين طبق مواد قانون آيين. » كند
نظر مددكاران  -2. گزارش شوراي طبقه بندي  -1: سامانه هاي الكترونيكي از قرار ذيل است

اخذ تامين متناسب از محكوم  -4موافقت دادگاه  -3. اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري 
و اعالم آن به زندان توسط صدور دستور اجرا  -5عليه توسط قاضي اجراي احكام كيفري 

  .قاضي اجراي احكام كيفري

ماده واحده  17هئيت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد بند و تبصره -3
كل كشور، آيين نامه نظارت و مراقبت الكترونيكي زندانيان واجد  1393قانون بودجه سال 

 8تا  5يين نامه ،زندانيان جرايم تعزيري از درجه بر اساس اين آ. شرايط را براي اجرا ،ابالغ كرد
با نظر دادگاه، زندانيان محكوم به جايگزينهاي حبس با نظر دادگاه، زندانياني كه به مرخصي 
اعزام ميشوند يا در زندانهاي باز، موسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند زندانيان 

كه به مرخصي اعزام ميشوند و بر اساس تصميم آيين نامه اجراي سازمان  227مشمول ماده 
دادستان يا شوراي طبقهبندي تكليفي مانند عدم خروج در برخي از اماكن در حين مرخصي 
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 نتيجه گيري   
با وجود اينكه بدرستي نتايج حبس خانگي و الكترونيكي بعنوان دو حبس خارج از زندان 

از حقوقدانان غربي اثر  به عقيده يكي.  روشن شده است، هنوز در مرحلهي آزمون و خطاست
به ... بر توانايي طرح و استفاده از روش نظارت الكترونيكي «اصالحي و تربيتي چنين برنامهاي 

منظور تشويق به يك زندگي غير بزهكاري و تسهيل نهادينه كردن چنين تغييراتي به وسيله 
ترونيكي و نيز چنين طرحي ، بهبود استفاده از دانش در نظارت الك. بزهكاران متكي است 

استفاده گسترده از ساير برنامه ها نظير درمان استعمال مواد مخدر و آزمايش مواد مخدر در 
رايجيان ) رژيم آزادي تدريجي ، مراقبت فشرده پس از درمان را در بر ميگيرد 

بنابراين در كنار حبسهاي خارج از زندان بايد برنامههاي اصالحي  )108،ص1380اصلي،
« باومروفيلدسون اعتقاد دارند كه  . رسيدن به نتيجه مطلوب ،سياست گذاري شودديگري براي 

شده   اغراق   بسيار   شايد   خانگي   حبس نسبت به قابليت ناتوان سازنده و تأميني 
يعني ما نبايد اينگونه بپنداريم كه حبس الكترونيكي و . )204،ص1387فر، صديق(» است 

ر صد موثر واقع شود بلكه اين ضمانت اجراها نيز داراي خانگي و نظارت برآن ميتواند صد د
نواقصي است و نكته ديگر اينكه اين نهاد،يك نهاد خارجي است كه وارد كشور شده است و 

براي . ما بايد از بسياري از جوانب به آن توجه كنيم تا با ساختار فرهنگي ما مطابقت داشته باشد
حال ما بايد با استفاده از اين . پسند در فرهنگ ماستاموري نا.. مثال تفحص و استراق سمع و 

با وجود مسايلي كه گفته شد، بايد تالش شود اين . ابزار، مجرم را تحت نظارت قرار دهيم 
نواقص بر طرف شود زيرا نظريه هايي كه در مورد اين ضمانت اجرا گفتهاند و نتايج اوليه 

بنابراين اجرايي كردن اين . ما نهاده است اجراي آن كورسوي اميدي را فراروي  حقوق كيفري
Arc  . نهاد بهتر از عدم اجراست، به شرطي كه با ساختار فرهنگي جامعه ايران مطابقت داده شود
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 و ماخذمنابع  
، جايگزين هاي زندان يا مجازات هاي بنيامين، چاپ اول، ( 1382) آشوري، محمد -١

 تهران، نشر گرايش

ي، تحوالت، مباني و اجراي كيفرسالب آزادي، ، كيفر شناس( 1386) صفاري ، علي -٢
 چاپ اول، تهران، نشر جنگل 

، حبس الكترونيكي بايدها و نبايد ها ، ماهنامه اصالح و ( 1392) پاشا زاده، رسول -٣
 ، آذر139تربيت، شماره 

، تاملي پيرامون مجازات حبس در نظام حقوقي اسالم ( 1390) حاجي ده آبادي، احمد -٤
  تابستان ،4 شماره ،3 سال اسالمي، وقحق و فقه ،مطالعات

 مجله زندان، هاي جايگزين سوي به گامي: الكترونيكي نظارت ،) 1387(  عباس تدين،- 5
  پاييز ،64 شماره جديد، دوره دادگستري، حقوقي

 نظارت اجراي و شناسايي تطبيقي مطالعه)1395)امير  ايراني، - اهللا فضل فروغي،- 6
  2 شماره ، 7 دوره تطبيقي، حقوق مطالعات ، آمريكا و ايران ريكيف حقوق در الكترونيكي

بر  الكترونيكي مراقبت و نظارت حقوق - فقهي گستره ،(1391) ميثم سيد ، عظيمي- 7
 19 شماره ، پنجم سال دوم، دوره كارگاه، كيفري، حقوق مجرمين از

 ، دانش امهفصلن ، بزهكاران بر الكترونيك نظارت ،(1384( غالمرضا محمدنسل،- 8
 هفتم سال انتظامي

 و ها زندان سازمان اجرايي نامه آيين در ها واژه بررسي ،(1387) پرويز براد، محمد-9
 تربيت  و اصالح ماهنامه كشور، تربيتي و تاميني اقدامات

 عدالت نظام در حبس هاي جايگزين جايگاه(1387)حسن رجائي، فيروز تبار حاجي-10
 64 شماره جديد، دوره دادگستري، حقوقي مجله ،(آينده و حال( ايران كيفري

 خانگي حبس خالقي، محمدجعفر، زاده، حبيب حسين، علي ، ابرندآبادي نجفي،- 11

 نتيجه گيري   
با وجود اينكه بدرستي نتايج حبس خانگي و الكترونيكي بعنوان دو حبس خارج از زندان 

از حقوقدانان غربي اثر  به عقيده يكي.  روشن شده است، هنوز در مرحلهي آزمون و خطاست
به ... بر توانايي طرح و استفاده از روش نظارت الكترونيكي «اصالحي و تربيتي چنين برنامهاي 

منظور تشويق به يك زندگي غير بزهكاري و تسهيل نهادينه كردن چنين تغييراتي به وسيله 
ترونيكي و نيز چنين طرحي ، بهبود استفاده از دانش در نظارت الك. بزهكاران متكي است 

استفاده گسترده از ساير برنامه ها نظير درمان استعمال مواد مخدر و آزمايش مواد مخدر در 
رايجيان ) رژيم آزادي تدريجي ، مراقبت فشرده پس از درمان را در بر ميگيرد 

بنابراين در كنار حبسهاي خارج از زندان بايد برنامههاي اصالحي  )108،ص1380اصلي،
« باومروفيلدسون اعتقاد دارند كه  . رسيدن به نتيجه مطلوب ،سياست گذاري شودديگري براي 

شده   اغراق   بسيار   شايد   خانگي   حبس نسبت به قابليت ناتوان سازنده و تأميني 
يعني ما نبايد اينگونه بپنداريم كه حبس الكترونيكي و . )204،ص1387فر، صديق(» است 

ر صد موثر واقع شود بلكه اين ضمانت اجراها نيز داراي خانگي و نظارت برآن ميتواند صد د
نواقصي است و نكته ديگر اينكه اين نهاد،يك نهاد خارجي است كه وارد كشور شده است و 

براي . ما بايد از بسياري از جوانب به آن توجه كنيم تا با ساختار فرهنگي ما مطابقت داشته باشد
حال ما بايد با استفاده از اين . پسند در فرهنگ ماستاموري نا.. مثال تفحص و استراق سمع و 

با وجود مسايلي كه گفته شد، بايد تالش شود اين . ابزار، مجرم را تحت نظارت قرار دهيم 
نواقص بر طرف شود زيرا نظريه هايي كه در مورد اين ضمانت اجرا گفتهاند و نتايج اوليه 

بنابراين اجرايي كردن اين . ما نهاده است اجراي آن كورسوي اميدي را فراروي  حقوق كيفري
Arc  . نهاد بهتر از عدم اجراست، به شرطي كه با ساختار فرهنگي جامعه ايران مطابقت داده شود
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 نظارت با منزلي همراه هاي حبس و مخدر مواد درمان ،(1380)مهرداد رايجيان اصلي،- 12
 قضايي و حقوقي مجله زندان، جايگزين اجتماعي تدابير از يكي ارزيابي ؛ الكترونيكي
 36 شماره دادگستري،

 كيفري عدالت نظام قلمرو در حبس كيفر هاي جايگزين(1387) حسن طغرانكار،- 13
  75 شماره ، تربيت و  اصالح ماهنامه زنان،

 موانع شناسايي و بررسي ،)4931( محمدرضا ، بروجردي گودرزي- عليرضا نژاد، بهمن- 14
 ايران، حقوق در الكترونيكي نظارت كيفري شيوه اجراي حقوقي و فقهي هاي محدوديت و

 دهم شماره سوم، سال ، دانشنامه انتظامي فصلنامه

 حقوقي مجله آمريكا، متحد اياالت در محور اجتماع كيفرهاي ،(1387)مينا فر، صديق- 15
 جديد دوره دادگستري،

 در حبس هاي جايگزين ي توسعه و ظهور ،) 5831(ابوالقاسم سيد علوي، زاده شمس-16
   تربيت و اصالح ي ماهنامه متحده، اياالت
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