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 چکیده
ش، نهالاد نالوین نرالارت الوتیونیوالی وارد نرالال  ال ال        9312با تصویب قانون مجازات اسالممی 

تیی داش . این نهاد بالا بالی    کیفیی اییان ش ؛ نهادی که در نرال دیگی کشورها، سابقۀ ق یمی
ت ریج وارد قوانین سی کشور مختلف گیدی ه اسال . در  یوا بهاز پنج دهه سابقۀ خود در نرال امی

مانن  بسالیاری از ایالن نهادهالا،    قانون ج ی  مجازات اسممی، اجیایی ش ن نرارت الوتیونیوی به
نامۀ اجیایی اس . در خصوص اجیایی ش ن این نهالاد در آاالاز بایال  بالا توجاله باله       منوط به آیین

ف از آن، همچنین توجه باله تعال اد زنال انیان در زمالان     های مفهومی، بازۀ اجیایی و ه چارچوب
هالایی چالون نالور جالیل،     ص ور حوم به نرارت الوتیونیوی مشخص گیدد. سپس تبیالین مللفاله  

سالازی  نیاز در پیادههای بزهوار، میاحل دادرسی ا مال آن و همچنین شناسایی ابزار موردویژگی
تطبیقی این ممحرات در نرال حقالوقی   این نهاد، مباحث اجیایی مهمی هستن . از منری تحلیل

شود که در بیخی جزئیات، اجیایی ش ن این نهاد نیازمنال   اییان و امییوا، این فیضیه بیرسی می
های مهم در اجیایی ش ن این نهاد شود که چارچوببیقیاری بستیهایی اس . بنابیاین سعی می

 بالا  تالا  شود شناسایی آن اجیایی نامۀآیین ت وین در های مفی زمینهتیسیم، و از این طییق پی 
   .نگیدد متیوک ان کی م ت از پس الوتیونیوی، نرارت اه اف تحقق تضمین
 کلیدی واژگان

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

                                                           
1. Electronic Monitoring (EM) 

Synonyms: Electronic ball and chain; Electronic bracelet; Electronic incarceration; Electronic 
tagging; Electronic tracking of offenders; Prison without bars; Virtual prison. 

 رود:کار میهای دیگیی بهها و مخففدر نرال   ال  کیفیی فیانسه واژه
Placement sous surveillance  électroniaue (PSE) قیار گیفتن تح  نطارت الوتیونیوی 

(PSEM)rveillance électroniaue mobile Placement sous su قیار گیفتن تح  نرارت الوتیونیوی همیاه 
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 مقدمه
رو بالیای  همالین بالیاز شال ه اسال ، از   ل تاکنون  قای  فیاوانی  لیه مجازات حالبس ا 9110از دهۀ 

گیایی و توسل بی  از ح  به مجالازات حالبس ربالیای مطالعالۀ بیشالتی      رف  از معایب زن انبیون
؛ بالیای مطالعالۀ   00-52، ص9361تبار فییوزجالائی،  حاجی  وامل  ملی ناکارآم ی حبس، ر.ک.

؛ همچنالین  31-07، ص9362بیشتی در خصوص دالیل مخالفان و موافقان زن ان، ر.ک. آشوری، 
( بالیای مجالازات حالبس در    Alternativesهالایی ر تال ریج جالایگزین  (، به17-16، ص9312همو، 

( 22-23، ص9312کنال ،  رسمی  شناخته ش  رقادری ینگیسیاس  جنایی کشورهای جهان به
طالور مختصالی نرالارت    هالای الوتیونیوالی یالا باله    ها آزادی تحال  نرالارت سالامانه   که از جملۀ آن
ها، ازجمله نرالارت الوتیونیوالی، کالاه     . ممک و رویوید حاکم بی جایگزینباش الوتیونیوی می

کننال ۀ آزادی و  های مح ودتی توسل به شیوهحبس مجیمان در موانی خاص یا به تعبییی دقیق
باش . حتی به تعبیی بیخی، در نرال   ال  کیفیی امییوا، امالیوزه اریبخشالی   کنن ه مینه محیول
( بالالا تیدیالال  روبالالیو شالال ه اسالال  و بالاله همالالین دلیالالل  Get toughگییانالاله رهالالای سالالخ سیاسالال 
 ,S. Yeh, Stuartهایی اق ال به تغییی سیاس  خود نماین  رگذاران بای  با اتخاذ جایگزینسیاس 

2015, P.61-62ای از جالایگزین حالبس، مجالیل در  الین      نوان شیوه(. در نرارت الوتیونیوی به
 کن .    را نیز تحمل میادامۀ زن گی در اجتمار، مجازات  مل خوی

کننال ه در قیالاب بالا دیگالی     در نرارت الوتیونیوی، بُع  استفاده از فناوری یک ویژگی متمایز
هالای  هالا یالا فنالاوری   های کیفیی اس . در این ت بیی، مجیمان/ محوومان از سوی دسالتگاه پاسخ

محال ود و   ( در اجتمار و محل زن گی خوی Radio frequency (RF)ارسال فیکانس رادیویی ر
گیین . نرارت الوتیونیوی در اروپا به م ت ربع قین در حال اجیاسال  و در  تح  نرارت قیار می

های نرارت از راه دور در راستای تعیین موالان دقیالق مجیمالان اسالتفاده     این راستا از تونولوژی
دۀ . قانون ج ی  مجازات اسالممی در مالا  9هایی رسی ه اس شود و در حال حاضی به پیشیف می
بینی نموده اس . ب یهی اس  که نور ایالن نهالاد باله شالولی     نهاد نرارت الوتیونیوی را پی  12

نامه وابسته اس ، که در اس  که اجیایی ش ن این مقیره به ت وین جزئیات  ملی در قالب آیین
 97 مصالوب  ش9313 سالال  بودجالۀ  قالانون  97 تبصالیۀ  «و»بنال    اجیایالی  نامۀهمین راستا آیین

در قالب هش  ماده به نوات اجیایی مهمی اشالاره داشالته اسال      2وزییان هیئ  3931فیوردین 
                                                           

بیس  و هف  کشور از ت بیی نرارت الوتیونیوی در فیاین  دادرسی  از میان کشورهای اروپایی ح اقل در ح ود .9
های ای بسیار گستیده در مقایسه با حبس و دیگی مجازاتکنن . بیخی از این کشورها نیز با دامنهاستفاده می

 شون .اجتما ی به نرارت الوتیونیوی متوسل می
ها و اق امات به سازمان زن ان: »9312اسفن   1ش کل کشور مصوب 9313قانون بودجۀ  97تبصیۀ « و»بن   .2

های باز، شون  یا در زن انشود، زن انیانی که به میخصی ا زال میتأمینی و تیبیتی کشور اجازه داده می



 306  ...الکترونیکی نظارت اجرای و شناسایی تطبیقی مطالعۀ

 

شود. از طیفی دیگی، قانون ج ی  آیین دادرسی کیفالیی نیالز در   دق  تحلیل میکه در این اری به
اجالیای  »فصل پنجم از بخ  ششم راجیای احوال کیفیی و اق امات تأمینی و تیبیتی(، با  نوان 

ازات، آزادی مشیوط، قیار تعویق ص ور حوم، نیماله آزادی و آزادی تحال    قیار تعلیق اجیای مج
این قانون( به این نور از مجالازات   556تا  553ویژه در مواد ربه« های الوتیونیوینرارت سامانه

و اجیای آن اشاره کیده اس . همچنین، قانون یادش ه نحالوۀ اجالیای نرالارت الوتیونیوالی را بالا      
 (.557الوتیونیوی مطابق دانسته اس  رمادۀ  مقیرات میبوط به دادرسی
گفته، سعی خواه  ش  که بالا بیرسالی ابعالاد حقالوقی مجالازات نرالارت       بنابی ممحرات پی 

های فنی میتبط با اجیای این مجازات نیز تحلیالل شالود. در همالین خصالوص     الوتیونیوی، جنبه
تی از اییان اس . باله  وا پیشیفتهاستفاده، امییرس  که از لحاظ نور وسیلۀ موردنری میگونه بهاین

رس  که هالم از لحالاظ نالور    نری میلحاظ حقوقی نیز از حیث دامنۀ ص ور نرارت الوتیونیوی به
بینالی  شون  و هم نور جیائم و همچنین از منری نحوۀ پی مجیمانی که از این نهاد بیخوردار می

بنالابیاین، افالزون بالی     9کنال . می تیی  ملمستقل این نهاد، کشور امییوا با رویوید اجیایی وسیع
ها، رویوید دیگی مقاله آن اس  که در راستای اجیایالی شال ن هیچاله    تمش در اربات این فیضیه

تی و بهتیِ این نهاد در نرال کیفیی اییان، نوات  ملی و مفی ی ارائه شود. بی همین اسالاب  دقیق
اجیایالالی نرالالارت شناسالالی و سالالپس بستیشالالناختی هالالای بعالال ی بالاله پیشالالینه و ماهیالال در بحالالث

 الوتیونیوی در اییان و امییوا پیداخته می شود.

                                                                                                                                        
های صنعتی، کشاورزی و خ ماتی اشتغال دارن  و همچنین محوومان واج  شیایط را تح  نرارت و ملسسه

بیخورداری زن انیان از امتیاز مذکور و نیز ص ور حوم نرارت و میاقب   میاقب  الوتیونیوی قیار ده .
های من رج در قانون آیین دادرسی کیفیی منوط به تودیع ودیعه باب  الوتیونیوی  موه بی سپیدن تأمین

کنن گان از محل باش . خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیۀ استفادهتجهیزات میبوطه می
شود که گیدد. تعیفۀ استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار ریال تعیین میهای مأخوذه تأمین مییعهود

کنن ه أخذ و به حساب درآم   مومی نزد ها و اق امات تأمینی و تیبیتی کشور از استفادهتوسط سازمان زن ان
موظف اس  ص درص  وجوه حاصله را شود. دول  داری کل کشور موضور ردیف درآم ی ... واریز میخزانه

ها و اق امات تأمینی و تیبیتی کشور اختصاص داده و پیداخ  نمای . های جاری به سازمان زن انباب  هزینه
زن انیانی که به تشخیص قاضی ناظی زن ان یا اجیای حوم یا رئیس زن ان و ملسسۀ میبوط قادر به پیداخ  

نامۀ اجیایی باشن . آییناز پیداخ  آن بخ  از پیداخ  هزینه معاف میتمال یا بخشی از وجوه مزبور نباشن  
 «رس .این بن  به پیشنهاد وزیی دادگستیی به تصویب هیأت وزییان می

قانون بودجه  ۀماده واح  97 ۀتبصی «و»بنا به پیشنهاد وزارت دادگستیی و به استناد بن   نیز هیئ  وزییان
در هش  ماده و ش  رارت و میاقب  الوتیونی زن انیان واج  شیایط را ن ۀنامآیین کل کشور، ش9313سال 

 .بیای اجیا ابمغ کیدتصویب و  9313فیوردین  97 تبصیه در تاریخ
ها، افزون بی امییوا به تجیبۀ کشورهای اروپایی که بالغ تی ش ن تحلیلشود که بیای جامعدر این مقاله سعی می .9

 گیین ، اشاره شود.یه میبی ربع قین از این مجازات به
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پیشینه و ماهیت  ناتاد نظتارت الکترونیکتی در نظتار کیفتری ایتران و        
 امریکا  

اران ذگال هالای االالب سیاسال    حبس، از گفتمالان بیای مناسب  یهایکنواش بیای یافتن جایگزین
مجازات، ایالن گفتمالان را در کالانون    محور به بالینی و اجتمار جنایی کشورهاس ، که دو رویوید

اسال  کاله    یمحورتیین کیفی اجتمارشایع« ینرارت الوتیونیو»قیار داده اس .  روزافزونتوجه 
بالا اصالول    کاله  شالود هالای مجالازات، گفتاله مالی    ها و هزینهبا کاه  تورل جمعی  کیفیی زن ان

نالابیاین در اینجالا   (. ب933، ص9310، 9خاقالانی ر همسو اسال  نیز کیفیرسانی  ادالنه و منصفانه 
شناسی جامعی از نهاد نرارت الوتیونیوی به تبیین تعییف آن در توان در راستای ارائۀ مفهولمی

هی دو نرال کیفیی اییان و امییوا و پی  از آن، به شناسایی پیشینۀ طیح این نهالاد در ایالن دو   
 نرال کوشی .

 

 پیشینۀ طرح نظارت الکترونیکی  .1
ل 9110گالیدد. در سالال   ل بالاز مالی  9110أ نرارت الوتیونیوی باله دهالۀ   طورکلی اساب و منشبه

اختصار (،که امیوزه از وی بهRalph Schwitzgebelشویتزگِبل ر پژوهشگیی امییوایی به نال رالف
شود، بیای اولین بار این سیستم  ملوید را در دانشگاه هاروارد اب ار یاد می (Gable)به نال گابل 

کار گیفتاله شال ؛ باله ایالن تعبیالی کاله       بزهوار به یوی در آااز نسب  به اطفالنمود. نرارت الوتیون
مجهالز   2های تویارکننال ه همیاه دستگاهمناطق جغیافیایی مورد تجویز بیای رف  و آم ِ اطفال به
پوشی  کاله قالادر باله    کیلویی ردیابی را میش ن . در این نرال اجیایی هی شخص یک دستگاه یک

شالویتز   دهی بود. پالس از وی بالیادرش، رابالیت   های سیگنالی از دستگاهمتی دورت 000ردیابی تا 
هالا اصالمح نمالود. امالا ناله شالول اولیالۀ ایالن         گِبل، فیکانس رادیویی و ردیابی را در این دسالتگاه 

 کن  و ایالن  ش ۀ آن نتوانس  موقعیتی راب  و پابیجا ایجادهای ردیابی و نه شول اصمح دستگاه

                                                           
 طف حقوق کیفیی به  ۀاین کیفی ال یا به تعبیی بهتی، کیفیگونه ال نقطاین نویسن ه همچنین ا تقاد دارد که  .9

مزایایی چن ، نرارت مجازی از گذر  باوجود ابعاد حقوق بشیی اس . جنبۀوری اطم ات و ارتباطات از افن
نقض حقوق  خصوصهایی در ( نگیانیGPS ۀرمجهز به سامان نصب دستبن  الوتیونیوی یا کاش  ریزتیاشه

المللی و آور بینتی، کاه  نیخ دستیسی به   ال  کیفیی با معیار اسناد الزالمحوومان و در افق وسیع
 توان در اینجا ارزیابی نمود.این ا تقاد را میهای سیاس  جنایی اسممی به همیاه دارد. آموزه

هایی بیای تقوی  این ردیابی احساب ش  تا ها، نیاز به دستگاهدهی این دستگاهیگنالبه  ل  ق رت ان ک س .2
 موان دقیق اشخاص شناسایی و تعیین شود.
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  ,Burrell WD, Gable RS, 2008ر 9اجیایالی و اقتصالادی داشال     امی  م تاً ریشه در مشومت

p.101–118.) 
 Jack Love inل بالالود کالاله یالالک قاضالالی در ایالالال  نیوموزیوالالو ر9163در ادامالاله در سالالال 

Albuquerque, New Mexico       امییوا قابلیال  و اموالان اسالتفاده از نرالارت الوتیونیوالی بالیای )
(. این اولین بالاری  002-003، ص9362رآشوری،  2ادردیابی مجیمان را دوباره مورد توجه قیار د

، 9163رفال . وی در آوریالل   کالار مالی   نوان مجالازات باله  بود که نرارت الوتیونیوی در امییوا به
منرور حبس خانگی سه مجیلِ تحال  نرالال آزادی    نوان اولین حوم، از نرارت الوتیونیوی بهبه

آمیالز ایالن بینامالۀ نرالارتی را باله پایالان       وفقیال  ای مگوناله مشیوط استفاده کید. دو نفی از آنان به
، فالید دیگالیی در ایالال     9163رسان ن ، اما پس از م تی میتوب تویار جیل ش ن . در دسالامبی  

ساله تا های پنجالوتیونیوی محوول ش . بیابی بیآورده نرارت با فلوری ا به حبس پایان هفتۀ توأل
 17 ه اس . بی پایالۀ بیرسالی پژوهشالگیان،    مورد نرارت الوتیونیوی صادر ش 095ل، 9160سال 

درصال  از   60درص  از اشخاص موضور نرارت، نرارت الوتیونیوی را به پایان رسان ن  و تقییبالاً  
ل، 9160( خالود را گذران نال . در طالول دهالۀ     Probationاین اشخاص دورۀ پیوبیشن یا میاقب  ر

ای کاله تعال اد   گوناله یش یاف : باله سی   در تمال ایاالت متح ۀ امییوا گستنرارت الوتیونیک به
هالزار نفالی در سالال     92ل تا تقییباً 9167نفی در سال  621اشخاص موضور نرارت الوتیونیک از 

(. Bruinsma, Gerben & David Weisburd (Eds), 2014, P.1330-1331ل رسالی  ر 9110
ل 2001در سالال   شود کاله و بیآورد می 3ایال  امییوا اجیا 50امیوزه نرارت الوتیونیوی در تمال 

حال از زمالان آخالیین مطالعالۀ    هی. به0ان ص  تا ص  و بیس  هزار نفی موضور این نهاد قیار گیفته

                                                           
 گیان بودن، سنگین بودن و نیز پیچی ه بودن. .9
ری، قاضی جک الو دستور نصب یک وسیلۀ الوتیونیوی را به پای مجیمی صادر نمود. پی  از آن به ا تقاد بسیا .2

طور معمول از این روش میاقبتی از انیمیشن مید  نوبوتی الهال گیفته ش ه اس . شایان ذکی اس  که به
 شود. ل یاد می9160 نوان اب ار بیجستۀ کیفیی در پایان دهۀ نرارت الوتیونیوی به

ارت نر ،(COMMUNITY SUPERVISIONر کلی نرارت جامعوی مثال در ایال  تگزاب ذیل  نوان یایب .3
 رسمی  شناخته اس .الوتیونیوی را به

استفاده از نرارت الوتیونیوی در امییوا نه بیای بازپیوری اجتما ی و کاستن از میزان تویار جیل، بلوه با ه ف  .0
  نوان مجازاتی مستقل استفادهها و حتی بههای اجیای مجازاتکاه  تیاکم جمعی  زن ان، کاستن از هزینه

ن استفاده از نرال میاقب  الوتیونیوی در ایاالت متح ۀ امییوا با اه اف یادش ه در حال اکنوشود. هممی
هزار نفی تح  نرال میاقب  الوتیونیوی قیار  70تا  50تاکنون،  9113ای که از سال گونهتوسعه اس ، به

به این صورت اس  ان . شیوۀ استفاده از این نرال در آن کشور همچون شیوۀ معمول در دیگی کشورها گیفته
ش ه در این دستبن ، بن ن . فیستن ۀ تعبیهمی که دستبن ی رشبیه سا  ( به مچ دس  یا قوزک پای شخص
نری را به صورت میتب مورد ده  تا شخص موردبه مقال قضایی یا ضابطان دادگستیی یا ادارۀ زن ان اموان می

 نرارت زمانی و موانی قیار دهن .
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ل، اطمر جامعی از حجم و میزان صال ور نرالارت الوتیونیوالی در امییوالا و     9110کامل در سال 
 دیگی کشورها مانن  فیانسه در دس  نیس .
ای کاله  گوناله انال ، باله  ارت الوتیونیوی اقتبالاب کالیده  بسیاری از کشورها از م ل امییواییِ نر

گیی ش . اولالین پالیوژۀ نرالارتی مالیتبط، پالس از      ت ریج  المهایی بهاستفاده از این نهاد در زمینه
انال ازی  ل( راه9161ل(، و استیالیا، انگلستان و ولز ر9167امییوا از سوی کشورهایی چون کانادا ر

این نهاد را پالذییف  و اجیایالی کالید.     9110در اواخی دهۀ  ش . در امییوای جنوبی نیز آرژانتین
کار ( بهAucklandل، این نهاد را تنها در شهی آکلن  ر9117و  9115های نیوزیلن  نیز میان سال

 نوان ت بییی ملی در سیاسی کشور پذییف . در آسالیا  ل آن را به9111بید و پس از آن در سال 
انال ازی  های نرارت الوتیونیوالی را راه ل( بینامه2001تایوان رل( و 9110نیز سنگاپور راوایل دهۀ 

ها و افیاد موضور نرارت الوتیونیوالی تفالاوت بسالیاری بالا     نمودن ؛ درحالی که نور ا مال و گیوه
 .  9ویژه امییوایی داردنرال کیفیی اروپایی و به

یوالی باله   با توجه به آمار موجود در بیخی منابع در خصالوص میالزان صال ور نرالارت الوتیون    
گییی از نرالارت  (، میزان بهیهPinto S, Nellis M, 2011, P.13تناسب میزان جمعی  زن انیان ر

ای کاله در بیخالی   گوناله الوتیونیوی در مقایسه با جمعی  زن انیان بسیار قابالل توجاله اسال ؛ باله    
ن انال . باله همالی   های حقوقی بی  از یک سول از میزان زن انیان با چنین ت بییی آزاد شال ه نرال

کارگییی این نهاد نسب  به زن انیان در کشالور مالا بسالیار    تیتیب، ضیورت بیرسی جامع بیای به
باش . این درحالی اس  که در نرال کیفیی اییان، نرارت الوتیونیوی بالیای  زیاد و قابل توجه می

بینالی  از این قالانون پالی    12ش و در مادۀ 9312نخستین بار با تصویب قانون مجازات اسممی 
 در توانال  مالی  دادگالاه  هشال ،  درجالۀ  تالا  پنج درجۀ از تعزییی جیائم در»موجب این ماده به ش .

 محال ودۀ  در وی رضالای   بالا  را حالبس  باله  محوول میاقبتی، تعویق در مقیر شیایط وجود صورت
 در دادگالاه  -تبصالیه . دهال   قالیار  الوتیونیوی های (سیستمر سامانه نرارت تح  مشخص موانی

                                                                                                                                        
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. 

ی ش  ان ازدر بسیاری از کشورهای اروپایی ایبی، نرارت الوتیونیوی در اوایل قین بیس  و یوم راه .9
(؛ در حالی که از پی  این نهاد در Bruinsma, Gerben & David Weisburd, Opcit, P. 1333ر

ها در دیگی کشورهای اروپایی چون بلژیک ردر انگلستان و ولز، سوئ  و هلن  تأسیس ش ه بود، اما این تجیبه
ل(، سوئیس ردر ش  2002ر ل(، پیتغال2009ل(، ایتالیا ر2000ل( ، آلمان ر2000ل( ، فیانسه ر9116سال 

ل( چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه ای مورد 2000ل( و اسپانیا ردر کاتالونیا 9111استان از سال 
ت ریج پذییش و استفاده از نرارت حال، دیگی کشورهای اروپایی شیقی و ایبی به یناستقبال قیار گیف . در
-2090ل(، جمهوری چک ر2007ل(، استونی ر2005دانمارک رل(، 2090ان : اتیی  رالوتیونیوی را آااز کیده

ل(، 2001ل(، لوگزامبورگ ر2001ل در تمال کشور(، اییلن  ر2099ل(، آلمان رسال 2090ل(، فنمن  ر2001
 ل(.2001ل( و اسواتلن  ر 2001ل(، لهستان ر2006نیوژ ر
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 قیار میاقبتی تعویق در ش هذکی دستورهای یا نرارتی ت ابیی تابع را ولمحو توان می لزول صورت
 آن از پالی   امالا  نیسال . تقنینالی   ۀپیشالین  دارایاین مالاده  طور که مشخص اس ، همان «.ده 
سالۀ پالنجم توسالعۀ جمهالوری اسالممی     قانون بینامۀ پنج 299از قسم  ح مادۀ  0بن   موجببه

هالای  تأمینی و تیبیتی موظف ش ه اس  نسب  به ایجاد سامانه ها و اق اماتاییان، سازمان زن ان
 های حبس و قیارهای تأمینی اق ال نمای .الوتیونیوی بیای اجیای محوومی 

 

 ماهی  نظارت الکترونیکی . 2
 نوان ابزاری کیفیی بالیای اولالین بالار در    تی اشاره ش ، نرارت الوتیونیوی بهگونه که پی همان
ت متح ۀ امییوا معیفی و شناسایی ش  و از ح ود سی سال پی  تالاکنون  ل در ایاال9163سال 

مالی  الوتیونیوالی،  نرارت به توسل مختلف دالیل به توجه با روهمیناستفاده از آن ادامه دارد. از
شالود ازدحالال جمعیال     مالی  اد ا همچنین .بود شاه  دنیا تمال در را آن از متفاوتی اَشوال توان

شال ت زمینالۀ   هالای نالوین باله   ( و نیز هزینۀ گزاف ساختن زن انPrison Overcrowdingزن ان ر
هایی بود که نرالارت الوتیونیوالی   پذییش این نهاد را فیاهم آورده اس . همسو با چنین است الل

باشال ، قلمال اد شال . از منرالی     تی از مجازات حبس مالی ای که ارزان نوان ابزار مقیون به صیفهبه
 More humaneتالییر  نوان رویوید انسالانی رارت الوتیونیوی بهممحرۀ اصمح محوومان نیز، ن

approach      نسب  به مجیمان درنری گیفته ش . ه ف اصاللی ایالن نهالاد خالودداری مجیمالان از )
 ( اس .Recidivismم ت کاه  تویار جیل رارتواب جیل، و در طوالنی
گیایالی مالیتبط بالا    رتتوان  اه اف بازداش ، ایجاد مح ودی  و یا نرالا نرارت الوتیونیوی می

رو بینامالۀ  همالین (؛ از57-51، ص9367رتال ین،   9تح  نرارت قیار دادن مجالیل را تالأمین کنال    
توان  گوناگون باش  و حتی ممون اس  در میاحل مختلالف نرالال  ال ال     نرارت الوتیونیوی می

و کیفیی ا مال شود: میحلۀ پی  از دادرسی، در میحلۀ تعیین مجازات، به هنگال تحمل حبس 
توانال  باله   (. همچنین نحالوۀ ا مالال آن مالی   In prison and post prisonیا پس از تحمل حبس ر

خطی و پیخطی بستگی داشته باشال .  میزان نیاز تح  نرارت قیار دادن هی دو دستۀ مجیمان کم
زییا اولین نسخۀ رنسل اولیه( فناوری نرارت الوتیونیوی که مبتنی بی ارسال فیکالانس رادیالویی   

هالای  خطالی در موالان  یابی بیای احیاز حضور مجیمان کالم د، تنها به تعیین موان و موان( بوRFر
رف ، اما دومین نسل این فناوری، یعنی سیسالتم جهالانی   کار میخاص ر م تاً محل سوون ( به

( امی ردیابی و تغییی موان مجیمان را تال اول بخشالی  و حتالی با الث توسالعۀ      GPSتعیین موان ر

                                                           
ها، در تیاکم جمعی  زن ان، کاه  هزینه ان : کاه نویسن گان این اه اف را بیای نرارت الوتیونیوی بیشمیده .9

 داشتن مجیمان و حفظ ارتباط اجتما ی آنان و حضور آنان در خانواده. اجتمار نگه
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گیالیی از فنالاوری تجهیالزات    به مجیمان خطیناک نیز شال . امالیوزه بهالیه    دامنۀ ا مال آن نسب 
هالای  (، نخس  در امییوا و سپس در دیگی کشورها جالایگزین ردیالابی از طییالق فیکالانس    GPSر

رادیویی ش ه اس . اگیچه میزان اریبخشی نرالارت الوتیونیوالی در حجالم وسالیعی از مطالعالات      
رود شمار مینبود شواه  و م ارک دقیق به ها،ه بیرسی ش ه اس ، اما هنوز خأل تمال این پژو

 (.Nellis M, Beyens K, Kaminski D, 2013, p.25-29ر
ا تماد در خصوص اریبخشی نرارت الوتیونیوی بی توالیار  رام فق ان تحقیقات قوی و قابلبه

ی های مختلفی از مجیمان همچنان ادامه دارد. همچنالین، باله لحالاظ مبنالا    جیل، نرارت بی گیوه
هایی وجود دارد. بسیاری از ان یشمن ان دستبن های نریی نرارت الوتیونیوی، معایب و کاستی

داننال ؛  ش ه مالی  نوان نمادی از گستیش جامعۀ کنتیل( را بهElectronic braceletالوتیونیوی ر
 -مال یییتی »، «اصالمحی  -انسالانی »، «مجالازات  -سزاگیایی»گانۀ های سهای در میان م لوسیله

هالای  افالزون بالی ایالن، پالژوه     «.  اصمحی-تجاری» نوان یک پیچی گی جهانی ؛ یا به«رتینرا
 تجیبی مناسبی در راستای مبناشناسی واح ی از نرارت الوتیونیوی وجود ن ارد.

 نوان مجالازات،  اییان، نرال نرارت الوتیونیوی در میحلۀ ص ور حوم و به کیفیی حقوق در
ق.ل.ا. ردر خصالوص اطفالال و    61مالادۀ   2ویحی در تبصالیۀ  طالور تلال  و همچنالین باله   12در مادۀ 

، نرارت الوتیونیوی نهالادی اسال  کاله نسالب  باله      12بینی ش ه اس . بیابی مادۀ نوجوانان( پی 
شود کاله در  صادر میهش   ۀپنج تا درج ۀتعزییی درجش ه در اری جیل محوول به حبسِ تعیین

الوتیونیوالی   رسیسالتم(  هالای سالامانه مح وده موانی مشخص تح  نرارت  نتیجۀ آن محوول در
فصل آزادی مشیوط آم ه، اما ارتباطی بالا مقالیرات آزادی    ۀاین ماده در زییمجمو  گیید.میقیار 

حقوقی ج ی ی بیای اجیای مجازات حبس اس  و جایگزینی بیای آن  نهادمشیوط ن ارد، بلوه 
حوومی  به حالبس، میتوالب را   جای منحوی که به دادگاه اجازه داده اس  بهشود؛ بهمی شمیده
هالای الوتیونیوالی   جغیافیایی یا در منالزل بالا ا مالال نرالارت     خاص ۀدر یک مح وده اری به نگ

. در هالی  دیگی موانی هایمح وده یا شخصی منزلمحوول نمای . موان مقیر در ماده ا م اس  از 
شالیط  « ر گیفتنهای الوتیونیوی قیاتح  نرارت سامانه» لیه مبنی بیرضای  محوول ،دو حال 

 تعزیالیی  اس . ممک و معیار در اجیای این ماده، مجازات قانونی جیل ارتوالابی اسال  کاله بایال     
تفصیل شالیایط  در ادامه به نه مجازات و محوومی  من رج در دادنامه. ،باش  هش تا  پنج ۀدرج

 .این نهاد تبیین خواه  ش 
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یفتری ایتران   بسترشناختی اجرایی نااد نظارت الکترونیکی در حقوق ک
 و امریکا  
هالای حقالوقی آنگلوساکسالون، اسالتفاده از شالیوۀ      ویژه در نرالهای حقوقی دنیا، بهدر االب نرال

تالوان باله کشالورهای    ها میباش  که از جملۀ آنمیاقب  الوتیونیوی معمول و در حال توسعه می
اسالتفادۀ فیاوانالی از    اشاره کید. کشور امییوا نیز از کشورهایی اس  که 9انگلستان، سوئ  و هلن 

آورد. در اینجا با نری به اقتضائات اجیا، باله تحلیالل مقال مات اجالیا و دامنالۀ       مل میاین شیوه به
 شود.اجیای نرارت الوتیونیوی در اییان و امییوا پیداخته می

 

 نظارت الکترونیکی مقدمات اجرای. 1
، شناسالایی بیخالی مقال مات    های   ال  کیفالیی بیای اجیای هیچه بهتی یک نهاد نوین در نرال

م ار بودن این نهاد الزل اس  کاله در  رس . در همین راستا با توجه به ابزارنری میاجیایی الزل به
های نرارتی و سپس مقال اجیاکنن ه آن شناسایی، و درنهای  این امی تحلیل شالود  آااز، دستگاه

 که بیای اجیا چه تعه ات و شیایطی الزل اس .
 
هالای متنالو ی از نرالارت    . در دهالۀ گذشالته، فنالاوری   هاا  ظااارتی  دستگاهشناسایی  .9. 9

هالای پیشالین   ای کاله از نموناله  های پیشیفتهها و فناوریوجود آم ه اس ؛ دستگاهالوتیونیوی به
باشالن   سادگی قابل حمل مالی ان  رفناوری قابل ا تمادتیی هستن ( و بهخود بسیار پیشی گیفته

(. تجهیالزاتِ  Portability (smaller and lighter devices) رتالی(  هالای کوچالک و سالبک   ردستگاه
شالود. دیگالی اینواله هییالک از     معموالً مقاول در بیابی آب که بی مچ پالا یالا مالچ دسال  بسالته مالی      

دهن . به ایالن تعبیالی کاله در    های اجیایی را نیز تح  تأریی قیار میهای فناوری، سیاس سیستم
هالای فعالال و منفعالل    تالوان باله سیسالتم   مجیمان را می های ردیابیحقوق کیفیی امییوا، بینامه

( کاله خالود از طییالق    03-52، ص9367پالور،  ؛ احسالان 61-10، ص9366 لالوی،  تقسیم کالید ر 
کننال .  (  مالل مالی  GPS( یا فنالاوری جهالانی تعیالین موالان ر    RFهای فیکانس رادیویی رسیستم

منفعالل بالی تمالاب     دهی م اول قابل شناسایی اس ، سیستمدرحالی که سیستم فعال با سیگنال
نال رت از سیسالتم منفعالل فیکالانس رادیالویی و بیقالیاری       ش ه مبتنی اس . امیوزه بهریزیبینامه

تماب از طییق تلفن راب  بیای نرارت بی شخص موضور این ت بیی و اطمینان از حضالور وی در  

                                                           
جهان، کتابخانۀ ادارۀ  مختلف کشورهای کیفیی دادرسی آیین قوانین ک های بیای مطالعۀ بیشتی، ر.ک. مجمو ه .9

 ضائیه.کل ت وین قوانین و مقیرات معاون  حقوقی قوۀ ق



 9315 ، پاییز و زمستان6شمارۀ ، 7مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     290

 

شالود. باله همالین دلیالل مموالن اسال  در       ش ه رمعموالً محل سوون ( استفاده مالی محل تعیین
هالای  تای تعیین هوی  افیاد موردنری ابزارهای مختلفی ازجمله قیار دادن دستبن  در جعباله راس

(، ارائۀ یک رمالز  بالور یالا صال ا بالا      Inserting of a bracelet into a verification boxتأیی  آن ر
ر کا( بهFingerprint, retinal scan استفاده از تأیی  بیومتییک راسون شبویه چشم، اری انگش  ر

های مشخص یالا تصالادفی محال ود    ها صیفاً به تأیی  حضور افیاد در زمانگیفته شود. این فناوری
توانن  موقعیال  موالانی افالیاد یالا نقالض احتمالالی       ها نمیباشن  و به همین دلیل این دستگاهمی

 ,Renzema M, Mayo-Wilson Eر ش ه در یک مال ت زمالان را مشالخص نماینال     شیایط تعیین

2005, P.215–237.) 
تالیین  های فیکانس رادیالویی فعالال، باله پُیاسالتفاده    از زمان طیح نرارت الوتیونیوی، سیستم

طالور مال اول   پوشال ، باله  ای کاله فالید مالی   انال . در اصالل دسالتگاه فیسالتن ه    ها تب یل ش هفناوری
کنال . ایالن   هایی را به واح  گیین ۀ سیگنال که در منزل وی تعبیه ش ه اس ، ارسال میسیگنال

 ه به خط تلفن منالزل مجالیل متصالل بالوده، سالبب بالازپخ  شال ن سالیگنال بالیای          واح  گیین
هالا،  شالود. ایالن کالامپیوتی نیالز وقفاله در سالیگنال      کامپیوتیی که در ایستگاه نرارت قیار دارد می

ش ه بی افیاد و حتی دستواری در دستبن  الوتیونیوی را به مقامات های تعییناختمل در بینامه
تنهالا  (. ت ابیی و اموانات م رن ناله Black M, Smith RG, 2003, P.2-3 ده  رربط هش ار میذی

بی حضور داشتن یا ن اشتن یک شخص در موان معین رمعموالً محالل سالوون ( نرالارت دارنال ،     
( ربیای مثالال اگالی   Drive-bysررسانن  رب  میبلوه موقعی  و وضعی  فید را در موانی خاص به

 بن ی در موانی خاص باش ، مثل محل کار(.شخص مورد نرارت در یک بینامۀ زمان
ها و اطم ات میتبط با موقعیال  و  در نرارت الوتیونیوی، داده GPSهای در مقایسه، دستگاه

های فعال به افزای  نرالارت  کنن ؛ بنابیاین سیستمای دریاف  میطور لحرهجایی فید را بهجابه
شال ه یالا   ه، ن اشتن تماب با اشخاص ممنورش های ممنوربی سا ات رف  و آم ، نیفتن به موان

ای در مقایسه بالا فنالاوری فیکالانس    . ردیابی فعال ماهواره9باشن دی گان احتمالی متمایل میبزه
هالا و رفتالار مجالیل    ای در نرارت بی رویهممحره و  م ه(، حوای  از پیشیف  قابلRFرادیویی ر

هالای  محور و نرارت بیشالتی بالی گالیوه   جامعهدارد؛ چیاکه نرارت مستمی و م اول، افزای  ت ابیی 
در فلوری ا، مالوارد صال ور     GPSسازد. از زمان طیح نرارت از طییقمیتبط با مجیل را ممون می

 ,Bales, 2010, P.16 Dhungana K ر ای یافال  ممحراله کالاه  قابالل   RFنرالارت از طییالق   

                                                           
از قانون ایالتی تگزاب، تعییف موسعی از وسایل و ابزار نرارت الوتیونیوی ش ه  02.92ک   2از مادۀ  0در بن  . 9

های موان های ردیابی موقعی ، سیستمهای صوتی ردیابی، سیستمشامل سیستم »نرارت الوتیونیوی»اس :
نیوی یا ارتباط از راه دور دیگیی که ممون های ردیابی بیومتییک، و هی سیستم الوتیوو موقعی ، سیستم

  .اس  مورد استفاده قیار گیید، بیای کمک به نرارت افیاد مشمول ماده اس 
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McManus   این امی، یعنی استفادۀ مطلق از ردیالابی از طییالق .)GPS   ه جالای  بالRF   باله نالو ی ،
 سازد. های مجیمان بیجسته میاستقبال از ایجاد مح ودی  و ا مال نرارت را بیای تمال گونه

. ب یهی اس  که اجالیای همالۀ احوالال بی هال ۀ     مقام اجراکنندۀ ظاارت الکتروظیکی. 6. 9
ساله،  در نرال کیفیی کشوری مثل فیان 9مقال اجیای احوال ذیل ریاس  دادسیا و دادستان اس .

توان  بالا توجاله باله شخصالی  محوالول، قالیار گالیفتن تحال  نرالارت          ها میقاضی اجیای مجازات
 الموه در  آزادی یا نگه اری در خارج از زن ان نمای . باله الوتیونیوی را جایگزین ت بیی نرال نیمه

نهالاد یالا   هالای مالیدل  های کیفیی، اجیای مجازات نرارت الوتیونیوی از سوی سازمانبیخی نرال
بینی ش ه اس . استفاده از دسالتگاه فنالی کاله اجالازۀ کنتالیل از راه دور را فالیاهم       وی پی جامع
سازد، ممون اس  به یک شخص حقوق خصوصی معتم  سپیده شود. این درحالی اس  کاله  می

سازی اجالیای احوالال از مال ییی  زنال ان گیفتاله تالا اجالیای نهادهالایی چالون نرالارت           خصوصی
آیا نییوهای پلیس در اجیای نرارت الوتیونیوی  حال  ه اس .بینی نشالوتیونیوی در اییان پی 

رس  که این نییوها تنها در مقال نرارت بی موارد حضالور یالا   نری میتوانن  نقشی ایفا کنن . بهمی
بینی ش ه توانن  نق  داشته باشن . این امی نیز در فیانسه پی های مشخص میایب  در موان

 موارد ایب  محوول را گزارش دهن . توانن اس  که این نییوها می
 واجال   زن انیان از الوتیونیوی میاقب  نامۀآیینموجب در اییان اجیای نرارت الوتیونیوی به

مینی و تیبیتی کشور أها و اق امات توزارت دادگستیی و سازمان زن ان ش،9313مصوب  شیایط
.  سالازن نامه را فالیاهم  این آیینهای اجیایی ش ن ساخ ن  در م ت دو ماه مق مات و زییامولف

ان : فید یا افیادی که  ملوالید  گونه تعییف ش ه، ناظیین ایننامهاین آیین 9بن  د مادۀ  اساب بی
و فعالی  زن انی را تح  نری و کنتیل دارن  و نسب  به گزارش تخلفات احتمالالی آنالان و سالایی    

   کنن .موارد اق ال می
هالای  ماننال  االالب مجالازات   . باله ااارت الکتروظیکای  تعهدات محکوم در اجرا  ظ. 3. 9

توانال  بال ون جلالب    اجتما ی، قیار گیفتن متهمان یا محوومان تح  نرارت الوتیونیوی نیز نمی
منرالور از شالیایط   . 2رضای  آنان از سوی مقال قضایی صادرکنن ه یا مجیی حوم صورت بگیالید 

                                                           
اجیای ... منرور کشف جیل، تعقیب متهم، انجال تحقیقات، به»ش: 9312قانون آیین دادرسی کیفیی  22 ۀادم .9

های قضائی هی شهیستان و در معی  دادگاه ۀدر حوز احوال کیفیی، انجال امور حسبی و سایی وظایف قانونی،
 «.شودتشویل می ...آن حوزه، دادسیای  مومی و انقمب 

نو ی شامل ا مال و های حقوقی ازجمله فیانسه، این شیوۀ اجیای نرارت نسب  به محوول بهدر بیخی نرال .2
 قاضی سوی از ش هتعیین اماکن یا (خانگی بازداش ر خانه از خیوج تعه اتی از این قبیل اس : ممنو ی 

 ش هتعیین  مومی مقال احضار به پاسخگویی به الزال ش ه؛مشخص هایدوره طی در خیوج ها؛مجازات اجیای
 تصمیم دادگاه که درصورتی آزمون با همیاه تعلیق ضمن تعه ات ر ای  ها؛مجازات اجیای قاضی سوی از
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نال   ااین قانون اس  که  بارت 00 ۀدشیایط مقیر در ما قانون مجازات اسممی، 12 ۀمقیر در ماد
جبالیان ضالیر و زیالان یالا بیقالیاری تیتیبالات        ،بینی اصمح میتوالب از: وجود جهات تخفیف پی 

همالان   ،12 ۀمالاد  ۀمنرور از ت ابیی نرارتی من رج در تبصالی . کیفیی ملری ۀفق ان سابق ، وجبیان
 دسالتورهای  و منرالور از  بینالی شال ه اسال    پالی  . ق.ل.ا 02 ۀی اس  که در ماداچهارگانه ت ابیی

 .اس . ق.ل.ا 03 ۀذکیش ه در تعویق میاقبتی همان دستورهای من رج در ماد
هالای الزل نالزد   مینأ، درخواس  کتبی زن انی، سپیدن تش9313ۀ مصوب ناماساب آیین بی

تیدد مجاز زنال انیان بالا نرالی شالورای      ۀقاضی ناظی زن ان یا قاضی اجیای احوال و تعیین مح ود
از نصب دسالتگاه   پی و ابمغ کتبی به زن انی پس از موافق  میجع قضایی میبوط و  بن یطبقه

 همچنالین، . ناماله اسال   نرارت بی زن انیان مشمول این آیین ۀبه زن انی، از میاحل پذییش و نحو
 2در بنال    یادشال ه مین أتال  ۀبی ارائ افزونامتیاز مولف اس   این کنن ه ازاستفاده زن انی متقاضی

آن  مبلالغ طور سالاالنه  ش ه را که بهنامه، معادل دو بیابی قیم  روز دستگاه نصبآیین این 0 ۀماد
 نوان ودیعاله نالزد   شود، بهمینی و تیبیتی کشور تعیین میأها و اق امات تسازمان زن ان از سوی

هالای میبالوط یالا خسالارت     در زمالان آزادی پالس از کسالی هزیناله    یادش ه  ۀودیع .زن ان قیار ده 
ناماله باله   مشمول ایالن آیالین   ۀکنن زن انیان استفاده ۀه به تجهیزات یادش ه از ناحیاحتمالی وارد

 .9شودمیبازگیدان ه زن انی 
حال، م ت این تعهال ات شالخص در نرالارت الوتیونیوالی چاله میالزان اسال ج بالا توجاله باله           

توان از نرارت الوتیونیوی در اداماله تیسالیم نمالود، بسالته باله      های اجیایی مختلفی که میدامنه
های متغیالیی قابالل ارائاله و پیشالنهاد اسال .      های الوتیونیوی، م تییک از انوار اجیای نرارته

رس  کاله  نری میچنانچه این نهاد بیای میحلۀ پی  از محاکمه یا همان تحقیقات صادر شود، به
 در متهمالان  حقوق به ناظی اصول با ولی موجب قانون قابل پذییش اس ،ن اشتن م ت اگیچه به

هیگالاه  »قانون آیالین دادرسالی کیفالیی     259موجب مادۀ هیحال بهباش . بهمی عارضم دادرسی
 لیه در موا   مقیر حاضی شود، یا پس از آن حاضی و  ذر موجه خالود را اربالات   متهم یا محوول

هالا و یالا   کن ، با شیور به اجیای حبس و تبعی  یا اقام  اجباری و یا اجیای کامل سایی مجالازات 
ع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجیای مجازات و مختومه ش ن پیون ه باله  ص ور قیارهای من

بنابیاین نرارت الوتیونیوی چنانچه در قالب یالک  «. شودهی کیفی ، قیار تأمین و نرارت لغو می

                                                                                                                                        
 (.فیانسه. ک.د.آ قانون 723-7-9 مادۀ... ر و الوتیونیوی تنرار به میبوط تعه ات ر ای  باش ؛ گیفته

از شود که ریال تعیین می (000/30ر رهزاروزانه سی یادش هاستفاده از تجهیزات  ۀ، تعیفنامهاین تصویب بیابی. 9
 خذ و به حسابأنامه مینی و تیبیتی کشور از زن انیان مشمول این آیینأها و اق امات تسازمان زن انسوی 

های جاری به ص درص  وجوه حاصله باب  هزینه .شودداری کل کشور واریز میدرآم   مومی نزد خزانه
 .  یابمیمینی و تیبیتی کشور اختصاص أها و اق امات تسازمان زن ان
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 در آن سالنجی و یا نرارت قضایی صادر ش ه باش  راموان (ک.د.آ.ق 291 مادۀ چ بن رقیار تأمین 
شود(، با صمح ی  میجالع قضالایی صالادر شال ه،     تی بیرسی میدر ادامه دقیققضایی  نرارت قالب

یاب . ب یهی اسال  کاله قالیار منالع     ب ون لزول تعیین م ت بیای آن تا خاتمه یافتن د وا ادامه می
ده . در خصوص قیار جلب تعقیب یا دیگی قیارهای نهایی به حیات نرارت الوتیونیوی پایان می

داش  که اگیچه با ص ور این قیار و ارسالال پیونال ه نالزد     بیان چنینینا توانبه دادرسی نیز می
 باله  نرالی  ده ، ولی شای  بتالوان بالا  دادگاه با قیارِ ختم تحقیقات به قیار نرارت قضایی خاتمه می

تعقیب حقی قائل ش  که با قیار مالوجهی مالتهم را تالا     و تحقیق مقال پیون ه، بیای نش ن مختول
 نرارت الوتیونیوی قیار ده .حضور او نزد دادگاه تح  

 12 مالادۀ  در کاله  صورت دیگی از نرارت الوتیونیوی اِ مال آن به صورت مجازات اصلی اس 
 داد کاله  پیشنهاد گونهاین توانخصوص می همین اس . در نش ه مشخص آن بیای م تی. ا.ل.ق

 تعیالین  حوالم  مورد اصلی مجازات م ت یا میزان و تعزییی مجازات درجۀ نور به بسته آن م ت
بیای مثال، چنانچه درجۀ هش  باش ، دو بیابی م ت ح اکثی مجازات حبس آن جیل و باله   .شود

اینواله، چنانچاله    دیگالی  پیشنهاد قالب در توان اق ال نمود. یاهای دیگی میهمین تیتیب در درجه
والم  مانن  نرال آزادی مشیوط و در قالب جایگزین مجازات اصاللی مالورد ح  نرارت الوتیونیوی به

واقع شود، شای  بتوان مانن  نرال آزادی مشیوط از این اصالل اسالتفاده کالید کاله مال ت نرالارت       
 نالوان نهالادی   چنانچه نرارت الوتیونیوی به 9الوتیونیوی شامل بقیۀ م ت مجازات حبس اس .

 جالایگزین  قالب در را آن احوال بتوان که رس می نریاز سوی قاضی اجیای حوم تعیین شود، به
و اجیا نمود. بنابیاین، چنانچه قاضی اجیای احوالال حالق    مشیوط، تعیین آزادی مانن به و حبس

توان، بسته به پیون ۀ شخصیتی ص ور این مجازات را داشته باش ، این مجازات و م ت آن را می
که بیای شخص تشویل ش ه اس ، پیشنهاد و تعیالین نمالود. در ایالن خصالوص الزل اسال  کاله       

 2ای، ح اقل و ح اکثیی بیای آن تعیین نمای .نامهنگذار در قالب آییقانون

                                                           
شود، لون دادگاه م ت مجازات می ۀم ت آزادی مشیوط شامل بقی» قانون مجازات اسممی 51 ۀمادموجب به .9

سال باش  سال و بیشتی از پنجتوان  کمتی از یکحال آزادی مشیوط نمیهیان  م ت آن را تغییی ده  و درتومی
 ۀسال باش  که در این صورت م ت آزادی مشیوط معادل بقیجز در مواردی که م ت باقیمان ه کمتی از یک

 «.م ت حبس اس 
صورت محوومی  به یک یا چن  مجازات سالب آزادی قانون آ.د.ک: در 723-7موجب مادۀ در حقوق فیانسه، به. 2

سال تجاوز نون  یا هنگامی که بیای محوول یک یا چن  مجازات سالب آزادی که م ت  2که م ت کلی آن از 
توان  نرارت الوتیونیوی را صادر مان ه اس ، قاضی اجیای احوال می کن  باقیها از دوسال تجاوز نمیکلی آن

هنگامی که این ، م ت زمان اولیه در نگه اری تح  نرارت لوازل الوتیونیوی همیاه بهنمای . در این نرال
قضایی، نرارت قضایی از اشخاص خطیناک و آزادی مشیوط  -نگه اری با توجه به شیایط تعقیب اجتما ی

 ، م ت هنگامی که نرارت یادش ه با توجه به شیایط نرارت تأمینی باشسال خواه  بود. همچنین به 2باش ، 
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 دامنۀ نظارت الکترونیکی .2
گییی از نرارت الوتیونیوی در طول دهۀ اخیالی  ای که به ایجاد اقبال و گستیش بهیهدلیل  م ه

انجامی ه، همانا ازدحال جمعی  زن ان و تمش بیای کاه  این جمعی  و همچنالین جلالوگییی   
گیالیی از نهالاد   اس . افزون بی این، ممحرۀ مهم دیگیی که در گستیش بهالیه  هااز اح اث زن ان

های نرال اصمحی، آن نرارت الوتیونیوی بسیار ملری اس ، همانا حیک  به سم  کاه  هزینه
باش . با وجود توسعۀ نهالاد  ها میهای موجود در بودجههای مالی و مح ودی هم به دلیل بحیان

(، بایسالتی  نالوان نمالود کاله     Cost-effectiveصیفه ربهنوان ابزاری مقیون نرارت الوتیونیوی به
موجالب  معیفی نرارت الوتیونیوی ریشه در یافتن جایگزینی انسانی بیای حبس دارد؛ چیاکه باله 

 شود.این نهاد، اصمح و بازسازگاری مجیمان با جامعه به نحوی مطلوب تضمین می
ور ا مال نرارت الوتیونیوالی بالی ساله منطالق زیالی      در حقوق کیفیی امییوا، گستیه و تنور ن

(. توقیف Detention, restriction, and surveillance ر نرارت و مح ودی  مبتنی اس : توقیف،
شود. شخص مورد نرارت بایستی در طالول سالا ات   های حبس خانگی حاصل میاز طییق طیح

های نرالارت  یوی از اولین گونههای حبس خانگی ش ه در منزل حضور داشته باش . بینامهتعیین
مح ودی  نیز از طییق بیقیاری ممنو ی   9شود.تیین آن نیز شمیده میالوتیونیوی اس  و رایج

در ورود به مناطق ممنو ه یا ارتباط با اشخاصی که مقال قضایی ممنور کیده اس  ربیای مثالال  
دارد. ی از جیل گال بالی مالی  کنن گان در جیل( در راستای پیشگییدی گان احتمالی، مسا  تبزه

آنوه در  مل مح ودیتی بی رفال  و  شود، بینرارت نیز از طییق ردیابی مستمی مجیل حاصل می
های آنان ا مال گیدد. گاهی نیز حوزۀ تأکی  و تمیکز نهاد نرالارت الوتیونیوالی باله سالاختار     آم 

ارد. کالارایی نرالارت    نوان مجالازاتی اجتمالا ی و یالا تال بییی پیشالگییانه بسالتگی د      اِ مال آن به
الوتیونیوی به آن دسته از ابزارهای فنی بستگی دارد که بیای تضمین اطم ات مجیل از شیایط 

 تمالال  در گسالتیده  طالور توانال  باله  رون ؛ بنابیاین نرارت الوتیونیوی مالی کار میتحمیلی بی وی به
 شود. ا مال اصمحی نرارت و کیفیی   ال  میاحل

. در حقالوق کیفالیی امییوالا، نرالارت     اجرا  ظاارت الکتروظیکی مدارمرحلهدامنۀ  .9. 6
 میاحالل  توانال  در تمالال  ای تب یل ش ه اس  که مالی کاره و قابل استفادهالوتیونیوی به ابزار همه

 Bales W, Mann K, Blomberg T, Gaes G, Barrick K ر کالار رود کیفالیی باله    ال ال   نرالال 

                                                                                                                                        
  ود.بسال خواه   9ش ه تعیین

 نوان ضمان  ها، از آن بهبه همین دلیل اس  که پی  از گستیش یافتن نرارت الوتیونیوی به تمال زمینه .9
اجیایی تبعی و وابسته به حبس خانگی راساساً بیای ر ای  قوا   حبس در منزل( یا تعلیق آزمایشی یاد 

 (.51، ص9367ش  رت ین، می
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Dhungana K, McManus B, Opcit, P 19,.هالای نرالارت الوتیونیوالی باله ایالن      نور بیناماله (. ت
توان  در میحلۀ پی  از دادرسی، میحلۀ ص ور حوم، در خالمل ا مالال مجالازات    معناس  که می

زن ان و در طالول میحلالۀ پالس از زنال ان اسالتفاده شالود. باله ا تقالاد آلبیشال ، جایگالاه نرالارت            
هالایی  از ا مال مجالازات  الوتیونیوی در بازداش  پی  از محوومی  یا در حبس خانگی و یا پس

مثل زن ان همیاه با آزادی مشیوط ریعنی زن انیِ مشمول آزادی مشیوط کاله زودتالی از مو ال  از    
 (.7، ص9313 آلبیش ،شود( قابل اِ مال اس  رزن ان خارج می

ل، یعنی نخستین باری که نرارت الوتیونیوی از سوی کشالورهای انگلسالتان و   9110از دهۀ 
رد سیاس  مقابله با جیل در اروپالا شال ، باله شالول بسالیار گسالتیده در ایالن        ولز، سوئ  و هلن  وا

 نوان ابزاری بالیای   نوان مجازات، بیای ا مال در دورۀ پس از مجازات، بهکار رف : بهکشورها به
هالای پالی  از محاکماله     نالوان جالایگزینی بالیای بازداشال     آزادی پی  از مو  ، و همچنین باله 

ل 2000(. ایتالیا، فیانسه، بلژیک و اسواتلن  در ح ود سال Albrecht, Hans-Jörg, 2008, P.37ر
ل در خصالوص  2000. در گزارشی که در سال 9ان اق ال به پذییش نهاد نرارت الوتیونیوی نموده

، نرارت 2ها و میاکز نگه اری پی  از دادرسی اروپا تق یم شورای اروپا ش ه اس وضعی  زن ان
 نالوان راهبالید   المنفعه، در قالب یک ت بیی جایگزین حالبس، باله  لالوتیونیوی در کنار خ مات  ا

ها جلالوگییی  ها و وخام  آنتوان  از ازدحال جمعی  زن انامی بخشی معیفی ش ه اس  که می
 نوان یک اق ال منفید و یا اق ال  مال ه و  الال   هیحال در اروپا، یا نرارت الوتیونیوی بهنمای . به

 نوان یک اق ال تومیلالی بالیای افالزای  نرالارت و     ان و هلن (، یا بهربیای مثال در حقوق انگلست
ها موقتاً معلالق مانال ه اسال  رباله شالول حالبس خالانگیِ        ا مال شیایطی بی مجیمان که زن ان آن

 رود.کار میجای زن ان رمثل سوئ ( بهجایگزین زن ان( و یا به صورت اق امی پس از آزادی و به
، نرالارت الوتیونیوالی   (Pre-trial) دادرسای  از قبا   کیفار   ها رسیدگی در .9. 9. 6

ای مبنی بی آزادی با سپیدن وریقه و یالا در بیابالی وریقالۀ سالنتی،      نوان شیط اضافهتوان  یا بهمی
کالار رود. هال ف در   ماننال ، باله  صورت در بازداش  باقی میهم بیای افیاد فقییی که درایی اینآن

ه  خطی تویار جیائم ج ی  از سالوی شالخص اسال .    این روش از ا مال نرارت الوتیونیوی، کا
افزون بی این، بای  دانس  که مفالیوض نرالارت الوتیونیوالی، تضالمیِن تبعیال  مالتهم از شالیایط        

( ریعنی دربی کاله  front-door« ردربِ جلو» باش . در طیحی که اصطمحاً طیح ش ه میتحمیل
دوری کالید و همچنالین از ورود    شود( نال دارد، بای  تالا حال  مموالن از زنال ان    به زن ان ختم می

زای باف  بازداشتگاه نیز پیشگییی نمود. در این شیوه، نرارت الوتیونیوی شخص به محیط جیل

                                                           
 ای مطالعۀ بیشتی در خصوص تفاوت در پذییش نهاد نرارت الوتیونیوی در اروپا، ر.ک. بی .9

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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تی از زن ان و از طیفالی  شود؛ از یک طیف سبک نوان یک مجازات فوری و زودرب قلم اد میبه
های حبس موالً ناظی به گونهدیگی ش ی تی از پیوبیشن اس . این بینامه از نرارت الوتیونیوی مع

هایی نسب  به آزادی افالیاد. در اروپالا توسالل باله     خانگی اس ؛ آن هم از طییق ا مال مح ودی 
های پی  از محاکمه م  نرالی بالوده اسال ؛     نوان جایگزینی بیای بازداش نرارت الوتیونیوی به

شود تالا  شمیده می( به شخص متهم Arrest warrantراهبیدی که یک نور اخطار به دستگییی ر
 در صورت انجال ن ادن توالیف مقیر، به بازداش  محوول گیدد.

هفتمالین قالیار از قیارهالای تالأمین      نوان الوتیونیوی در میحلۀ تحقیقات مق ماتی بهنرارت 
قالانون آیالین دادرسالی     297کیفیی بیای نخستین بار در نرال کیفالیی ایالیان، در بنال  چ مالادۀ     

با موافقال    مشخص التزال به   ل خیوج از منزل یا محل اقام ِار ش، با  نوان قی9312کیفیی 
 ایالن  بالا  نرالارت  بال ون  یالا  الوتیونیوالی  تجهیزات با نرارت طییق ازالتزال  با تعیین وجهو متهم 

هم از طییق کنتیل حضالورش در  موجب بن  چ، نو ی قیار آنبهبینی ش ه اس . تجهیزات، پی 
گیدد که به آن حالبس خالانگی نیالز گفتاله     لوتیونیوی ایجاد میمنزل به وسیلۀ دستبن  یا پابن  ا

شود. در این بن ، افزون بی خارج نش ن از منزل یا محل اقام  شخص متهم، التزال به حضور می
نزد مقال قضایی تعه  دیگی متهم اس . وجه التزال مقیر نیز ضالمان  اجالیای هییالک از ایالن دو     

و  201، ص9310خالالقی،  باشال  ر ادش ه قابل وصول مالی ها مبلغ یتعه  بوده، با نقض یوی از آن
از قالانون   252موجالب مالادۀ   (. نوتۀ مهم دیگی این اس  که اجیایی ش ن این قیار تأمین به201

نامالۀ  آیین 2موجب مادۀ ؛ زییاکه به9نامه وابسته ش ه اس آیین دادرسی کیفیی به تصویب آیین
 د مشمول نرارت الوتیونیوی اشاره نش ه اس .  نوان افیاش هیئ  وزییان، به متهمان به9313
 نالوان  توان  بهنرارت الوتیونیوی می .(Trial)حکم  دادرسی و صدور مرحلۀ در. 6. 9. 6

درصورتی که دادگاه دسالتور باله تعلیالق مجالازات ب هال  یالا        گزینۀ نخس  مجازات قلم اد شود؛
توانال   رالارت الوتیونیوالی مالی   . همچنین ن2محور وجود داشته باش شیایط ا مال مجازات جامعه

(؛ با این تعبیی کاله  27، ص9312موان، رآقایی جن  3جایگزین مناسبی بیای حبس قلم اد شود

                                                           
( 297ر مادۀ( چر و( جر بن های و نرارت قیارهای اجیای شیوۀ»: ش9312 کیفیی دارسی آیین قانون 252 مادۀ. 9

 وزرای توسط قانون این ش ن االجیاءالزل تاریخ از ماه ش  ظیف که اس  اینامهآیین موجببه قانون، این
 .«رس می قضائیه قوۀ رئیس تصویب به و شودمی یهته کشور و دادگستیی

نمودن ، به این دلیل که به ها را به اجتمار محول میال مجازاتدر کشورهایی چون انگلیس و کشورهای کامن .2
های جامعوی را همانا نرارت آم ن . از جملۀ این مجازاتها مجیمان از دل اجتمار بییون میا تقاد آن

همان، رآلبیش ،  گییدالمنفعه قیار میهایی چون خ مات  الان  که در  یض مجازاتتهالوتیونیوی دانس
 .5-1ص

تیین شیوۀ استفاده از نرارت الوتیونیوی  نوان یک مجازات ج اگانه شایعکارگییی نرارت الوتیونیوی بهبه. 3
  شود.قلم اد می
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توانال  پالس از   پس از آنوه دادگاه مجازات حبس را نسب  به فالید صالادر نمالود، آن شالخص مالی     
در حقالوق  ارزیابی مناسب بودن، بینامۀ حبس خانگی را از طییالق نرالارت الوتیونیوالی بپالذیید.     

ان ازی ش ه ردرون ساختمان( نسب  به رژیم زن ان آن کشور راه« indoorطیح »کیفیی امییوا، 
های بالاز ربالیای ردیالابی و    اس . در این کشور و کشورهای اروپایی، نرارت الوتیونیوی در زن ان

د. شالو رهگییی زن انیان(، حتی در خارج از زن ان و در طول میخصی از زن ان هم اسالتفاده مالی  
نامۀ هیئ  وزییان مبنی بی استفاده از نرارت الوتیونیوی نسالب  باله میخصالی    این نوته در آیین

 بینی ش ه اس .زن انیان و زن انیان مشمول زن ان باز پی 
تالیین اسالتفاده از   طیح و بینامۀ معیوف به پش  درب ربییون از زن ان(، خود حاکی از رایالج 

شود؛ آزادی پی  از مو   یا زودهنگالال، و  سم  تقسیم میباش  و به دو قنرارت الوتیونیوی می
 نوان شالیطِ ا طالای آزادیِ   های پس از آزادی در زن ان. بیای مثال، نرارت الوتیونیوی بهبینامه

مشالیوط، تالا بتوانال  از ایالن طییالق در       شود؛ مانن  آزادیبینی میقبل از مو   و زودهنگال پی 
امعه مفی  واقع گیدد. در خصوص اِ مال نرارت الوتیونیوی سهول  انتقالِ محوول از زن ان به ج

ویژه نسب  به مجیمالان خطالیدار و دارای ریسالک    ، به9های پس از آزادی از زن اندر بستی بینامه
ها نرارت شود، بلواله آنالان را از ارتوالاب    تنها بی رفتار آنباال قابل ا مال اس ، تا از این طییق نه

تالوان در  سالنتیِ  ال ال ، نرالارت الوتیونیوالی را مالی     ی از دامنۀ نرالال  جیائم ش ی  باز دارد. فیات
یابی نمود. یک مثال بارزِ آن، دستورات و ت ابیی های مختلف دیگیی نیز بازشناخ  و ریشهحوزه

دی گان بالالقوه  کنن ۀ دادگاه در خصوص پیشگییی از نزدیک ش نِ بزهواران بالقوه به بزهمح ود
 نوان ابزاری در توان  بهنگی، نرارت الوتیونیوی میهای خشون  خااس . بیای نمونه، در پیون ه

دی ه ایفای نق  کن .؛ به این شول که چنانچه شخصی وارد منطقۀ ممنو ه شود، حمای  از بزه
هالایی  موجالب دسالتگاه  دی گان نیز به موه بزهتوانن  با شخص ارتباط بیقیار نموده، بهمقامات می

این موضور باخبی شالون . یوالی دیگالی از مصالادیق ا مالال       ها ایجاد ش ه اس ، ازکه در منزل آن
ای که در معیض اخیاج نرارت الوتیونیوی و البته نادر، این اس  که بیای نرارت بی اتبار خارجه

طور کلی بایستی  نوان نمود که نرارت الوتیونیوالی در نرالال   رود. بهکار میاز کشور هستن ، به
رسمی  های متع د بهتقل و یا یک شیط اساسی در بینامه نوان یک نهاد مسخوبی بهکیفیی به

 شناخته ش ه اس .

                                                           
به همیاه دیگی نهادهای به اصطمح جایگزین  را یونیویوتلنرارت ا مقال قضایی بسیار مهم نیز این اس  که ۀنوت. 9

تعلیق میاقبتی فشیده االب از طییق  کن .تقوی  اجیایی ش ن یک نهاد نیز صادر می راستایحبس و در 
توان  با نرارت الوتیونیوی همیاه باش  که در چنین گیید. حبس خانگی مینرارت الوتیونیوی صورت می

گییی توان»ن  از اشود. اصطمحات دیگی  بارتیاد می «بازداش  خانگی الوتیونیوی»مواردی از آن به  نوان 
 .(House confinement)« حبس خانگی»یا  (House incapacitation) «خانگی
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 12 نوان مجازات جایگزین حالبس، در مالادۀ   نرارت الوتیونیوی در میحلۀ ص ور حوم و به
در خصالوص اطفالالال و   61مالادۀ   2 نالوان یالالک اقال ال تالأمینی در تبصالالیۀ    ق.ل.ا. و همچنالین باله  

شیط اصلی رهنمون شال ن باله    محوول به حبس، 12ادۀ بینی ش ه اس . بیابی م، پی 9نوجوانان
  سوی اموان ص ور این نهاد اس .

 قالالانون آیالالین 553 مالالادۀ موجالالببالاله(. Post-prison) حکاام اجاارا  مرحلااۀ در. 3. 9. 6
 هالالایسالالامانه نرالالارت تحالال  آزادی...  مشالالمول جالالیائم در»ش، 9312دادرسالالی کیفالالیی  

 بنال ی طبقاله  شالورای  گالزارش  وصالول  از پالس  توان می کیفیی احوال اجیای قاضی الوتیونیوی،
 اجالیای  آنواله  بالی  مبنالی  کیفالیی،  احوالال  اجالیای  معاونال   اجتمالا ی  مال دکاران  نرییۀ و زن ان
 خالانوادگی  زنال گی  تال اول  در مشالارک   آمالوزی، حیفاله  آموزشی، ای،حیفه یا شغلی فعالی  یک

 وی اصالمح  فیاینال   در زنال ان،  محالیط  از خالارج  در  لیاله محوالول  سالوی  از پزشوی، درمان یا و
 اجالیای  پیشالنهاد  حوالم،  صالادرکنن ه  دادگالاه  باله  اسال ،  ماللری  دیال ه بزه زیان و ضیر جبیان یا و

 الوتیونیوالی  دادرسالی  باله  راجالع  مقالیرات  طبق را الوتیونیوی هایسامانه نرارت تح  آزادی... 
 یییکالارگ با توجه به تصییح ایالن مالاده، اموالان باله    . «کن  اق ال دادگاه این تصمیم مطابق و ده 

 ایالن تفالاوت کاله در ایالن میحلاله قاضالی       این نهاد در میحلۀ اجالیای حوالم نیالز وجالود دارد؛ بالا     
 رشالی از نهالاد و مقالال دیگالیی دریافال      توان  پیشنهاد ده  کاله گزا اجیای احوال تنها زمانی می

 در 2کنالال .کنالال ؛ درحالالالی کالاله در میاحالالل دیگالالی، نهالالاد قضالالایی میبوطالاله خالالود رأسالالاً اقالال ال مالالی
 والم، بیخالی از محوومالان را  الموه بالی     ان، در خصالوص زمالان اجالیای ح   نامالۀ هیئال  وزیالی   آیین

 اسال : زنال انیان محوالول باله جالایگزین      بینالی نمالوده  محوومان به درجات پنج تالا هشال  پالی    
 227  و زنالال انیانی کالاله مشالالمول مالالادۀ  شالالونحالالبس، زنالال انیانی کالاله بالاله میخصالالی ا الالزال مالالی  

 شالون ... . شالخص زنال انی بالا    مالی ل بالوده، باله میخصالی ا الزا     3هانامۀ اجیایی سازمان زن انآیین

                                                           
توان  با توجه به وضع متهم و جیل ارتوابی، به جای ص ور حوم به مجازات دادگاه می»موجب این تبصیه: به .9

رپ( این ماده، به اقام  در منزل در سا اتی که دادگاه معین  ی نق ی موضور بن هایرالف( تانگه اری یا جزا
کن  یا به نگه اری در کانون اصمح و تیبی  در دو روز آخی هفته حسب مورد بیای سه ماه تا پنج سال می

 «.حوم ده 
و آزادی تح   ...جیای مجازات، اجیای قیار تعلیق ا ۀنحو» ش:9312کیفیی  دادرسی آیین قانون 557 مادۀ .2

های اجیای مجازات ۀهای الوتیونیوی مطابق مقیرات راجع به دادرسی الوتیونیوی و نیز نحونرارت سامانه
 «. اس نامهموجب آیینجایگزین حبس به

والیفی شون  تتوانن  بیای زن انیانی که به میخصی ا زال میبن ی میدادستان یا شورای طبقه »: 227مادۀ  .3
ای به میاجع انترامی،   ل حضور در بیخی از اماکن در حین میخصی مقیر دارد و چنانچه ازقبیل معیفی نوبه

میخصی آنان ملغی و از یک نوب  میخصی بع ی محیول  ۀنیان دستورات صادره را ر ای  ننماین ، باقیمان ازن 
 «.خواهن  ش 
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توانال  از نرالارت   بنال ی مالی  وجود شیایط این ماده و به نری قاضی دادگالاه و گالاه شالورای طبقاله    
 من  شود.الوتیونیوی بهیه

م تعزیالیی  ئدر جیا 21 ۀاجیای ماد اجرا  ظاارت الکتروظیکی. مدارمجازاتدامنۀ  .6. 6
ایالن قالانون، حالبس     15 ۀکه بی اساب مالاد  های پنج تا هش  تجویز ش ه اس ، درحالیاز درجه

هشال  الزامالاً بایال  باله     ۀ های میبالوط باله درجال   مجازات ۀهش  نخواهیم داش ؛ چون کلی ۀدرج
 ۀم تعزیالیی درجال  ئ مالمً در جالیا   مجازات جایگزین حبس تب یل شون . بنابیاین اجیای این ماده

این قانون  57 ۀادی موضور مادآزگونه که در نرال نیمهپذیی خواه  بود؛ همانپنج تا هف  اموان
؛ یعنالی در  مالل ا مالال ایالن نرالال      شال ه اسال    بیانهای پنج تا هف  های تعزییی درجهحبس

رسال  کاله   نری میباش . نوتۀ دیگی اینوه بهسال می 5روز تا  19های تعزییی از میبوط به حبس
 مجالازات  بالی  تعزیالیی  جالیائم  لفظ از استفاده باش ، چیاکهدر این ماده ممک مجازات قانونی می

های درجۀ پنج تالا هشال  تخفیالف    دارد. بنابیاین چنانچه مجازات جیمی به حبس دالل  قانونی
نامۀ هیئ  وزییان نیز به نحوی اس  که جالیل  . آیین9یاف ، اموان توسل به این نهاد وجود ن ارد

ایالن اسال  کاله    هیحالال، دیال گاه قالانونی    تعزییی را ممک قیار داده اس ، نه مجازات قضایی. به
های آن مطیح ش ه اس ، ولی بهتالی  نرارت الوتیونیوی در مقال جایگزینی حبس و کاه  زیان

 و اسال   آن طالیح  مبنای تنها الوتیونیوی نرارت بودن حبس آن بود که بیان شود که جایگزین
 تنالزل  حبس جایگزین یک ح  در صیفاً را نهاد این نبای  دلیل همین به ،آن اجیایی سیاس  نه
. در حقوق کیفیی امییوا نیز با توجه به قالوانین کال  فال رال و ایالالتی، ایالن نهالاد باله شالولی         ددا

 ج اگانه و نه صیفاً در قالب جایگزین حبس م  نری قیار گیفته اس .
شود، محال ودیتی  در خصوص اینوه مجازات چه نور جیائمی مشمول نرارت الوتیونیوی می

باشال ، بالا    پنج تا هش  ۀتعزییی از درج ونی آنمشخص نش ه اس  و هی جیمی که مجازات قان
هالا و  من  شود. این درحالی اس  که دامنۀ دیگی جایگزینتوان  از این نهاد بهیهوجود شیایط می

های حبس در قانون مجازات اسممی مح ود ش ه اس  و مجازات بیخالی جالیائم   کنن هیا تع یل
 07مجازات و تعویق صال ور حوالم در مالادۀ    ان . بیای مثال در خصوص تعلیق اجیای استثنا ش ه

                                                           
 نوان جایگزین م اس  که استفاده از نرارت الوتیونیوی تنها بهاین دی گاه در میان مسئوالن قضایی نیز حاک .9

در فاز نخس  این  نوان نمود: مینی و تیبیتی کشور أها و اق امات تس سازمان زن انئیر حبس مطیح اس .
 هاکارگاه به هاآن ا زال یا زن انیان به میخصی ا طای بیایهزار دستبن  و پابن  الوتیونیک  90طیح از 

ها اجیایی این طیح با سازمان زن ان ۀبودج ۀقیار اس  مجلس و دول  دربار وی، ۀبه گفت .شوده میاستفاد
نامۀ شایان ذکی اس  که این سخن به دلیل   ل ت وین آیین(. منبع خبی: سای  تابناکر همواری کنن 

نامۀ میبوط سیاستی آیین اجیایی شای  قابل قبول باش  و بتوان گف  که سیاس  استفاده از این نهاد تا ت وین
 ح اقلی اس ، ولی مغاییت ت اول این سیاس  با متون قانونی کاممً ب یهی اس .
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هالا و  ال ل ممنو یال     بینی ش ه اس . با توجه به این جیائم و میزان مجازات آنممنو ی  پی 
تالوان  من  ساختن مجیل از نرارت الوتیونیوی، باله لحالاظ  ال ل ممنو یال  مالی     قانونی بیای بهیه

هالا در حالوزۀ   مجالازات آن  جیائمی همچون بیخی از جیائم  لیه امنی  یا جالیائم اقتصالادی، کاله   
توان  های پنج تا هش  اس ، مشمول این نرال قیار داد، ولی اینوه تا چه ان ازه شخص میدرجه

بالا توجاله باله شخصالی       پایبن  تعه ات خوی  باش ، موضو ی اس  که مقال قضایی بای  بتوان 
ر بودن این جالیائم  رس  که تصییح ممنونری میبسنج . افزون بی این، به نهاد مجیلِ موضور این

نامۀ اجیایی از ضیوریات قلم اد نمود. در این راستا و بالیای تعیالین   را شای  بتوان در ت وین آیین
 ق.ل.ا. بتوان  در این ت وین راهنما باشن . 72و  79، 07بسا موادی چون مواد جیائم مستثنا، چه

هالای  ی امییوالا، گوناله  . در نرال کیفیاجرا  ظاارت الکتروظیکی مداربزهکاردامنۀ  .3. 6
هالای   نالوان گالیوه  کنن گان مواد مخ ر، اطفال و نوجوانان( باله متفاوت مجیمان راز قبیل مصیف

توان دریافال   بنابیاین می 9شون .مناسبی بیای ا مال و ص ور نهاد نرارت الوتیونیوی قلم اد می
بسالتگی دارد   کارگییی حقوقی و فنی نرارت الوتیونیوی به میزان خطالیِ شالخص محوالول   که به

(. شای  باله همالین دلیالل اسال  کاله باله       Renzema M, Mayo-Wilson E, Opcit, p.215–237ر
ا تقاد بیخی این مجازات در درجۀ اول تنها نسالب  باله بزهوالاراِن جالیائم خوالید و یالا بزهوالاران        

ش ه اس . بیخی دیگی از نویسن گان با دی گاه موسعی کاله حاصالل مطالعالات    جنسی ا مال می
 ، ا تقاد دارن  که نرارت الوتیونیوالی بالیای تمالال انالوار بزهوالاران ماللری و مناسالب        تجیبی اس

–Kathy G. Padgett, William D. Bales, and Thomas G. Blomberg, 2006, p.61باش  رمی

91..) 
نرالارت   مییوالا، بسالیاری از بزهوالاران مشالمول    موجب بیخالی مطالعالات در نرالال ا   هیحال، بهبه

آنالان و   تأریی بسالیار  میقالی بالی حفالظ زنال گی      ان  که نرارت الوتیونیویودهالوتیونیوی اد ا نم
نرالارت   در مقایساله بالا زنال ان، تالأریی مثبال       ها داشته و باله بیالان بیخالی دیگالی،    تغییی رفتار آن

 (..Randy R. Gainey, and Brian K. Payne, 2000, p.84–96 الوتیونیوی بسیار بیشتی اس  ر
عیالین بزهوالاران مشالمول نرالارت الوتیونیوالی، االالب بالا ر ایال          رو بای  دانس  کاله ت ایناز

گیالیی از  خطی نیز االب نخستین اولویال  بهالیه  های کمهایی همیاه اس ؛ درنتیجه گیوهاحتیاط
تالوان باله ایالن بزهوالاران اشالاره کالید:       هالا مالی  شالون  کاله از جملالۀ آن   این مجازات قلمال اد مالی  

                                                           
های نرارت کنن ۀ مواد مخ ر به بینامهتوان در خصوص رانن گان مصیفنرارت از راه دور بی الول را نیز می .9

حمل یوبار مصیف و یا قابل هایبا دستگاه ش ه راالوتیونیوی اضافه نمود تا از این طییق میزان الول مصیف
های فیکانس رادیویی منفعل صیفاً به اه اف بازداشتن و ایجاد گییی نمای . سیستمچن  بار مصیف ان ازه
های فیکانس رادیویی فعال نیز در وهلۀ اول به همین منرور استفاده باشن ، و سیستممح ودی  منحصی می

 ان . ش ه
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 نامه یا با گواهینامۀ منقضی، بزهوالاران جالیائم  کنن گان مواد مخ ر، رانن گان ب ون گواهیمصیف
 ,Gable RK, Gable RSانال  ر خوید و درنهای  بزهوارانی که بیای اولین بار میتوالب جالیل شال ه   

2005, P.21–25 های فناورانۀ نسالخۀ نخسال  نرالارت از    (. البته بای  درنری داش  که مح ودی
محال ود نرالارت الوتیونیوالی تلقالی     کالارگییی  (، خود دلیلی بالی باله  RFطییق فیکانس رادیویی ر

های متع دی بیای م  نری قیار دادن بزهوالاران  ل، بینامه9110در امییوا در پایان دهۀ  شود.می
 ,Black Mمتوسط و معمولی ردر مواردی که خطی تویار جیل وجود داشته اسال ( اجالیا شال  ر   

Smith RG, Opcit.  .) 
های پُیخطی رازجملاله بزهوالاران جنسالی،    ، گیوه GPSوجود آم ن نرارت از طییقاز زمان به

کنن گان یا اصیارکنن گان بی جیل یا بزهواران پُیتویار( نیز مشمول نرارت الوتیونیوی قیار تویار
شال ۀ حقالوق   رس  توجه به مجیمان خطیناک خود از نالو ی پالارادایم بالالینی   نری میان ؛ بهگیفته

(. درحالی کاله هال فِ بازداشالتن    296و  292، ص9310نی ، کیفیی حوای  دارد رشاملو و پاک
 هالال اف دیگالی نرالارت الوتیونیوالی یعنالالی   گالیدد، ا خطالی دنبالال مالی   افالیاد نسالب  باله افالیاد کالالم    

 ُپیخطالی نیالز مال  نرالی اسال . بالی همالین        اِ مال مح ودی  و نرارت االالب بالیای ردیالابی افالیاد    
 لالالۀ بینامالالۀ نرالالارت الوتیونیوالالی بالالیای تالالوان دریافالال  کالاله نحالالوه و سالالطح م اخ اسالالاب، مالالی

 گیالید تنهالایی مالورد حوالم قالیار مالی     باله  نالوان یالک تال بیی اصاللی و     خطی االب بهزهواران کمب
 انال کی  بالا  تالوأل  نرالارتِ  هالای رالبته گاهی نیز از نرارت الوتیونیوالی در تلفیالق بالا دیگالی گوناله     

 شالود(. کار گیفتاله مالی  کیفیی به   ال  نرال به وابسته ملسسات با متقابل ارتباط بیقیاری لزول
 کی و یالالا مجیمالالان پُیخطالالی  مالال تاً بالالاه بزهوالالاران دارای میالالزان متوسالالط خطینالالاامالالا نسالالب  بالال

 ایالن طییالق سالبب افالزای  میالزان تمالاب،      تالا از   9هالای چن گانالۀ دیگالیی همالیاه اسال      بینامه
دخالال   این قبیل شون . بنابیاین، میزان  نرارت بیشتی، درمان ا تیاد به مواد مخ ر یا مواردی از

چنانچه میزان خطی در بزهوار شال ی  ارزیالابی شالود، یالک نرالارت      کاممً به مجیل بستگی دارد. 
م ت و تحمیالل نرالارت انجالال خواهال  شال       الوتیونیوی ش ی تی، شامل نگه اری روزانۀ طوالنی

 2های متع دیرردیابی مستمی یا بیقیاری مناطق مح ود با ممنور ش ه(. امیوزه درواقع در ایال 

                                                           
توان این شیوه هایی روبیو اس  و لذا تنها میه ا تقاد بیخی، ا مال نرارت الوتیونیک با مح ودی در اییان نیز ب .9

شود ربیای مطالعۀ را در جیائم خاصی ا مال نمود؛ بنابیاین شامل جیائم خشن و مجیمان خطیناک نمی
 (.19ص ،9312؛ رحیمی، 10، ص9367بیشتی، ر.ک. ت ین، 

ممون اس  مستلزل استفاده از » نرارت مستمی الوتیونیوی«ک  جزایی  3090ادۀ در ایال  کالیفینیا نیز م .2
شناخته  GPSیابی جهانی یا  نوان سیستم موقعی تونولوژی سیستم ردیابی رادیویی در سیاسی جهان که به

اط گذاری بای  الزامات الزل بیای افزای  توانایی نرارت مستمی در دیگی نقش ه اس ، باش . مجلس قانون
بینی ش ه بخشی این نرارت پی کشور را فیاهم آورد. در این ماده ضوابط دقیقی بیای نحوۀ افزای  اری

 .اس ...
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 تصالالویب رسالالی هبالالیای مجیمالالان جنسالالی بالاله   GPSالعمالالی از طییالالقاز امییوالالا نرالالارت مالالادال
 . 9اس 

کنال . بالیای   ایفا می ص ور آنرضای  بزهوار نق  اساسی در در این شیوه از ا طای آزادی، 
 معمالول  طالور باله ملری بودن نرارت، رضای  بای  ب ون اجبار و ته ی  و بالا آگالاهی کامالل باشال .     

توضالیحات روشالنی از    کاله  اس  الزل روهمیناز و نیستن  بیخوردارتحصیمت کافی از اران وبزه
بای  به بزهوار تفهیم شود کاله   ابزار نرارتی و کارکید آن به بزهوار ارائه شود. همچنین این نوته

 ،نقالض مقالیرات میبالوط    حبس اسال . بنالابیاین   استفاده از ابزار نرارتی صیفاً یک جایگزین بیای
شزد شود. بزهوار بایال  مفهالول آزادی تحال     دق  به وی گوبهبای  پیام هایی دارد و این پیام ها 

 (.209و  200، ص9310مص ق، ر با آن موافق باش و الزل اس  نرارت الوتیونیک را درک کن  
 

 نتیجه
نرارت الوتیونیوی پس از طیح در حقوق کیفیی امییوا، از ربع قینِ پی  و بالیای اولالین بالار از    

کالار گیفتاله شال . در ایالن کشالورها      ن  باله ل در کشورهای انگلستان و ولز، سوئ  و هل9110دهۀ 
 نالوان مجالازات، بالیای ا مالال در     ای استفاده ش : باله نرارت الوتیونیوی به شول بسیار گستیده

صالورت جالایگزینی بالیای     دورۀ پس از مجازات، به شول ابزاری بیای آزادی پالی  از مو ال ، باله   
موجالب قالوانین   رسال  کاله باله   ینری مهای پی  از محاکمه. در نرال کیفیی اییان نیز بهبازداش 

ش، اموالان  9313نامالۀ هیئال  وزیالیان در سالال     مجازات اسممی و آیین دادرسی کیفیی و آیین
ا مال نرارت الوتیونیوی در همۀ میاحل دادرسی از پی  از محاکمه تا محاکمه و اجیای حوالم  

اکمه و در توان بیای میحلۀ پی  از محش می9312وجود دارد. در قانون آیین دادرسی کیفیی 
یا حتالی در قالالب نرالارت قضالایی از نرالارت       297یوی از قیارهای تأمین مصیح در بن  چ مادۀ 

 «و»بنال   اجیایالی   نامالۀ الوتیونیوی استفاده نمود. در میحلۀ اجیای حوم نیز از یک طیف، آیالین 
 ش رنرارت و میاقب  الوتیونیوی زن انیان واجال  9313ۀ سال قانون بودج واح ۀماده 97 ۀتبصی

در مقالال ا طالای میخصالی و نیالز نسالب  باله          وزییانئهی 9313فیوردین  97 شیایط( مصوب
از  و خ ماتی، و کشاورزی صنعتی، ملسسات در اشتغال به های باز، محوومانِمحوومان به زن ان

 12باشال . مالادۀ   ، شایان ذکالی مالی  557تا  559طیف دیگی در قانون آیین دادرسی کیفیی، مواد 
به میحلۀ صال ور حوالم اسال ؛ اگیچاله ایالن دیال گاه صالحیح اسال  کاله نرالارت            ق.ل.ا. نیز ناظی

های آن مطیح ش ه اس ، بهتی آن بالود کاله   الوتیونیوی در مقال جایگزینی حبس و کاه  زیان
در حقوق کیفیی اییان، جایگزین حبس بودن نرارت الوتیونیوی تنها مبنای طیح آن باش  و نه 

                                                           
 .Jesica  Lunsforgبا  نوان  ل2005قانون مصوب ایال  فلوری ا در سال  مثال،بیای  .9
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 سیاس  اجیایی آن.
منال ی اجالیای نرییالات الوتیونیوالی     تنهالا مالأموران خاصالی در ضالابطه    در کشور امییوالا ناله  

تی از اییان م ار در کشور امییوا بسیار گستیدهم ار و بزهواران ، بلوه دامنۀ میحلهبینی ش هپی 
اس . در کشور امییوا به دلیل پیشیف  فناوری، از نرییات الوتیونیوی بیای نرالارت بالی هالی دو    

شود و در مقایسه با حقوق اییان بسیار موسع اس . پُیخطی استفاده میخطی و دستۀ مجیمان کم
 نوان یک تال بیی  خطی االب بهنحوه و سطح م اخلۀ بینامۀ نرارت الوتیونیوی بیای مجیمان کم

شالود،  کار گیفته میکم به ارتباط با توأل نرارتِ هایاصلی و تنها یا گاهی در تلفیق با دیگی گونه
هالای  انِ دارای میزان متوسط خطیناکی و یا مجیمان پُیخطی  م تاً بالا بیناماله  اما نسب  به مجیم

گانۀ دیگیی همیاه اس  تا از این طییق افالزای  میالزان تمالاب، نرالارت بیشالتی و تضالمین       چن 
درمان آنان رص  شود. بنابیاین با توجه به میزان پیشیف  فناوری در یک کشور، میالزان دخالال    

رد. چنانچه خطی میتوب فیاوان ارزیابی شود، یک نرالارت الوتیونیوالی   کاممً به مجیل بستگی دا
هایی بیشتی بی وی ا مالال خواهال    م ت و تحمیل نرارتش ی تی، شامل نگه اری روزانۀ طوالنی

 ش .
به ا تقاد بیخی، نرارت الوتیونیوی در امییوا روزانه تقییباً بیس  و یالک دالر هزیناله دارد و   

تی اس . افزون بی ایالن، نرالارت الوتیونیوالی    صیفهاجیای حبس بسیار بهاین هزینه در مقایسه با 
های امییوا بسیار از تویارکننال گان جالیل از ارتوالابِ دوبالارۀ     با ث ش ه اس  که در بیخی ایال 

وجوداین، دی گاه ب بینانه این اس  کاله در نرالال کیفالیی امییوالا پالس از      جیل بازداشته شون . با
رت الوتیونیوی، هنوز نتیجۀ قاطعی مبنی بی اریبخ  بودن ایالن نالور   بیس  سال استفاده از نرا

ها حاکی از آن اس  که این مجازات را بایال  بالا مطالعالات    کیفی در دس  نیس  و بیخی پژوه 
هالا بایال  بالیای ادامالۀ     تیی مورد واکاوی قیار داد. حتی بیخی معتق ن  که دولال  تجیبی گستیده

توجیهی منطقی باشن ، چیاکه ادلۀ اریبخشی بسیار ان ک بالوده  کارگییی این رویوید به دنبال به
وجالود آمال ه   ه ر رفتن درآم های مالیات باله و به همین دلیل تصوری در میان میدل مبنی بی به

ای مهم بیای نرال  ال ال  کیفالیی، چنانچاله    موجب این دی گاه ب بینانه و البته تا ان ازهاس . به
هالا  های خود را در راهت الوتیونیوی مطمئن نیس ، بای  هزینهدول  امییوا به نتایج مثب  نرار

ها در حفاظ  از جامعه راب  ش ه اس . و ت ابییی صیف نمای  که به لحاظ تجیبی اریبخشی آن
کارگییی ایالن رویوالید   شود که در نرال کیفیی اییان، بهرو در این خصوص پیشنهاد میهمیناز

هالا نیالز بایال  از سالوی     از اجیای آن باشال . ایالن سالنج     های مستمی و دقیقیهمیاه با سنج 
هیحالال اگیچاله   گیوهی از متخصصان و مستقل از نرال قضایی اجیای این حوم صورت بگیید. به

ها از طییق نرارت الوتیونیوی تیدیال  وجالود دارد، ولالی بایال      جویی در هزینهدر خصوص صیفه
ش ه نیسال .  ن  بیرسی اس  و کاممً راب  نوان کید که این تیدی  به شول دقیق و تجیبی نیازم
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 موه در مقایسه با زنال ان، حال اقل اینواله نرالارت الوتیونیوالی با الث ازدسال  دادن زنال گی         به
رود. اگیچاله میالزان اریبخشالی    شود و از این طییق نتایج مثبتالی از آن انترالار مالی   اشخاص نمی

ر گیفته اس ، هنوز خأل تمالال  ای از مطالعات مورد بحث قیانرارت الوتیونیوی در حجم گستیده
 رود.شمار مینبود شواه  و م ارک به این تحقیقات،
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