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عباس تدین1
چكيده

زنداني كردن بزه كاران، به عنوان واكنش��ي رس��مي و متداول از سوي جامعه، سابقه اي چندان 
طوالني ندارد. در دو سدة اخیر، به ویژه با الغاي مجازات هاي بدني، كیفر سالب آزادي مورد توجه 
جوام��ع مختلف قرار گرفت. اما در طول این دو قرن مش��كالت و معضالت زیاد این مجازات 
نمود پیدا كرد، به گونه اي كه جرم شناسان و جامعه شناسان با تبعیت از دیدگاه الغاگرایان نظام 
زندان به این نتیجه رس��یدند كه با حذف زندان از زرادخانة كیفري، باید از روش هاي اصالحي 
براي تغییر در اجزاء نظام اجرائي زندان �� به ویژه با اس��تفاده از جایگزین هاي مجازات زندان 
و نظارت گستردة اجتماعي بر بزه كاران �� بهره جست. یكي از این جایگزین ها كه با پیشرفت 
عل��وم و فنون مورد توجه واقع ش��ده، اس��تفاده از ابزارهاي مراقبت��ي الكترونیكي تحت عنوان 
»س��امانه هاي نظارت الكترونیكي« است؛ س��امانه اي كه مي رود تا در قوانین كیفري ایران نیز 

مورد استفاده و اجرا قرار گیرد.
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مقدمه

در پایان س��دة بیس��ت�م، عص�ری كه به كیف�رشناس��ی علمی معروف شده است، 
دیگر تردی��دی وج�ود ن�دارد كه  كیف�رشناس�ی به عنوان شاخه  اي از علوم جنائي 
)247، 233 :9( فقط به دنبال  تبیین و توضیح مفاهیمی چون كیفر، جرم و مجازات 
مجرمان نیست و از همین قرن  و دقیقًا به دنبال تحوالت دهة هفتاد به بعد مثل 
شكس��ت اقتدار كیفر حبس و توسعة كیفرهاي جایگزین، متحول و دگرگون شده 
اس��ت. هر چند ضرورت اجرای مجازات در خصوص مجرمان قابل انكار نیست و 
برخالف مكتب دفاع اجتماعی افراطی كه به الغای مجازات و عناوین كیفری اعتقاد 
داش��ت، ضرورت اجرای كیفر جهت حفظ كیان و حیات جامعه امری خدشه ناپذیر 
است و مجرم به علت ارتكاب جرم باید تاوان آن را بپردازد، اما نباید فراموش كرد 
كه مجازات نس��بت به انسان اِعمال می ش��ود؛ انسانی كه دارای كرامت و منزلتي 
اس��ت كه در قوانین داخلي و اسناد منطقه ای و بین المللی بر لزوم رعایت و احترام 
به آن تأكید ش��ده است.  همین امر ایجاب مي كند تا در به كارگیري مجازات هایي 

كه شأن و مقام انساني افراد بشر را تحدید مي نمایند، بازنگري نمود.
اما این نكته را نمي توان نادیده انگاش��ت كه ام��روزه مجازات زندان به عنوان 
یك��ی از مهم ترین كیفرها در اكثر جوامع بش��ری مورد اس��تفاده قرار گرفته و به 
عن��وان نهادی كه مج��رم را در خود جای داده اس��ت باید مورد ن��گاه تیزبینانة 
كیفرشناس��ان و جرم شناس��ان قرار گیرد. از این منظر باید به این پرسش اساسي 
پاسخ داد كه اگر مجازات زندان به منظور اصالح و بازپروري مجرمان مقرر شده، 
آیا در انجام این رس��الت موفق بوده اس��ت؟ وانگهي، آیا این تدبیر باید  به عنوان 
آخرین نس��خة درمانگر مجرم��ان  قلمداد گردد یا اینكه راه ه��ای دیگری را نیز 

می توان برای اصالح و تربیت مجرمان، جایگزین زندان كرد؟
در اینكه زندان نتوانس��ته اس��ت در اصالح مجرمان نقش مهمی داشته  باشد، 
شكی نیست چرا كه بیش از آنكه مشكالت اخالقی، اجتماعی، روانی و اقتصادی 

آنان را حل نماید، همچنان بر آن می افزاید. ) 401 : 1(
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این مسأله را نیز نباید فراموش كرد كه جمعیت رو به افزایش زندانیان گنجایش 
نظ��ام زندان را می كاهد و مس��ؤوالن نمی توانند برای برنامه های توان بخش��ی و 
بازسازگارس��ازي اجتماع��ي زندانیان كار چندانی انجام دهند. در زندان اس��ت كه 
مجرمان اتفاقی در كنار مجرمان حرفه ای ممكن اس��ت به جای تربیت و اصالح 

به یادگیری فنون ارتكاب جرم بپردازند.
اگ��ر به زندان، معض��الت مصرف مواد مخدر، ایدز، هپاتی��ت و ... را نیز اضافه 
كنیم، تصویر غم انگیزی ترس��یم خواهد ش��د و بر این اساس است كه بسیاری از 
جرم شناس��ان اعتقاد دارند، نهاد زندان با بحران رو به رو شده و مشروعیت آن زیر 

سؤال رفته است.
مي توان گفت به همین دلیل، جنبش جرم شناس��ی جدید كه خواس��تار اصالح 
مجازات ها بوده، نظریة جایگزین های كیفر زندان را مطرح كرده اس��ت. تحوالت 
دهه ه��ای اخیر باعث ش��ده كه در بس��یاری از نظام های كیفری، جانش��ین های 
گوناگون��ی برای محكومیت حبس در نظر گرفته ش��ود. در همین راس��تا، در كنار 
ش��یوه هاي دیگر تعدیل كیفر حبس مانند آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی، امروزه 
از جایگزین های نویني مانند تعویق تعقیب، میانجی گری، كار عام المنفعه، بازداشت 
خانگی، پادگان های آموزشی � اصالحی، جریمه های روزانه و نظارت الكترونیكی 
نیز اس��تفاده مي شود )15: 4(. اما نباید فراموش كرد كه جایگزین ها نیز مشكالت 
خاص خود را دارند. جایگزین های مجازات حبس باید س��اختار معقول و متناسبی 
داشته باشند تا دادگاه ها بتوانند با اعتماد كامل به مفید و مؤثر بودن، آنها را اِعمال 
كنن��د. برای تأمین این اهداف، مقررات مربوط به هر جایگزین باید به خوبی تهیه 
و با اس��تفاده از تجربیات سایر كشورها و لحاظ فرهنگ ملی و اوضاع و احوال هر 
كشور تدوین شود تا در كاهش جمعیت كیفری مقرون به موفقیت باشد. )23: 2(

در این نوش��تار نظارت الكترونیكی  به عنوان یك��ی از مجازات های بینابین یا 
جایگزین های زندان به ویژه با نگاهی به حقوق كیفری فرانس��ه مورد مطالعه قرار 
مي گیرد. هدف اصلي نظارت الكترونیكي كاهش تراكم جمعیت زندان است و به 
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عنوان یك ضمانت اجرا، جایگزین و گاه تكمیل كنندة مجازات زندان به حس��اب 
مي آید. كاهش هزینه ها و در اجتماع نگه داشتن مجرمان و حفظ ارتباط اجتماعي 
آنان و حضور آنان در خانواده كه از بس��یاري از مش��كالت جلوگیري مي كند، از 

دیگر اهداف این برنامه محسوب مي شود. )405 : 2(

الف. مفهوم نظارت الکرتونیکی

نظ��ارت الكترونیكی1 به عنوان یك ضمانت اج��رای جایگزین مجازات زندان به 
معناي »كنترل و نظارت بر اشخاص از طریق ابزار و وسایل الكترونیكی در محیط 
خارج از زندان« اس��ت. این ش��یوة نظارت، كاربردهای وس��یعی در كنترل منابع 
انسانی در كارخانه ها و اداره ها و كنترل اجتماعی نظیر كنترل ترافیك یا حفاظت 
از اماكن و تأسیس��ات دارد. در دو دهة اخیر، نظارت الكترونیكی كاربردهایی هم 
در زمین��ة مب��ارزه با بزه كاری و كنترل بزه كاران پیدا كرده اس��ت ) 12 : 12(، به 
نح��وی كه از نظارت الكترونیكی به منزلة اختراع و ابداع برجس��تة كیفری پایان 
دهه 1980 یاد می شود، زیرا افزون بر استفاده از فناوری برای اصالح و تربیت و 
كاهش هزینه های زندان، از زمان اجرای ابتدائی آن در پایان دهة 1980، نظارت 
الكترونیكی به صنعت بزرگی تبدیل ش��ده اس��ت و هزاران مجرم هر روز از این 

رهگذر نظارت می شوند. )402 : 2 (
در قانون مجازات یا آیین دادرس��ی كیفری ایران و فرانسه تعریفی از » نظارت 
الكترونیكی« ارائه نش��ده است و فقط در مادة 1-26-132 قانون مجازات و مادة 
7-723 قانون آیین دادرس��ی كیفری فرانس��ه شرایط دس��ت یابی به این تدبیر و 
شیوة اجرای آن آمده است. در لوایح جدید قانون مجازات اسالمی )مادة 154-3( 
و آیین دادرسی كیفری ایران )مواد 5-155 تا 9-155( نیز »آزادی تحت نظارت 

سیستم های ]سامانه هاي[ الكترونیكی« پیش بینی شده است.

1. La surveillance électronique /electronic suppervision 
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ب. پیشینۀ نظارت الکرتونیکی

اس��تفاده از نظارت الكترونیكی، نخس��تین بار در سال1984 مطرح شد.)403 : 2( 
به نظر مي رسد كه این روش مراقبتي از انیمیشن مرد عنكبوتي الهام گرفته شده 
ك��ه در آن قاضي جك الو از نیومكزیكو دس��تور نصب یك وس��یلة الكترونیكي 
ب��ه مچ پ��اي مجرمي را براي نظ��ارت بر رفت و آمدهاي او ص��ادر كرد. نظارت 
الكترونیكی به خودی خود به عنوان یك ضمانت اجرای مس��تقل تلقی نمی شود، 
 2

2 یا تعلیق آزمایش��ي3

بلكه یك ضمانت اجرای تبعی و وابس��ته به حبس خانگي1
و برای اطمینان از پیروی مجرم از ش��رایط مقرر برای وی محسوب می شود. به 
همین دلیل، نظارت الكترونیكی اساسًا برای رعایت قواعد حبس در منزل استفاده 

می شد چرا كه از این رهگذر، نظارت بر مجرم از راه دور امكان پذیر بود.
در امریكا نیز نظارت الكترونیكی برای نظارت بر بهره وران تعلیق مراقبتی برقرار 
ش��د و سپس به س��ایر موارد تسری یافت. با وجود این ، نباید تصور كرد كه نظارت 
الكترونیكی بهترین ش��یوه و وس��یله برای پرهیز از معایب زندان است بلكه باید به 
عنوان ضمانت اجرای جایگزین مؤثری در اختیار مراجع دادگستری قرار گیرد. این 

شیوه به عنوان ضمانت اجرای مداخله گرانة غیر سالب  آزادي شناخته شده است.
به هر حال، بیش ترین اشخاصی كه در بدو امر از برنامه های نظارت الكترونیكی 
منتفع می ش��دند، محكومان ب��ه جرائم راهنمایی و رانندگی بودند؛ ولی از س��ال 
1989، مرتكب��ان جرائم علیه اموال و مجرم��ان مواد مخدر عمده ترین بهره وران 

این برنامه ها را تشكیل می دهند. 

1. Emprisonnement domestique
حب��س خانگی كه برخی از آن به بازداش��ت یا حبس در منزل تعبیر می كنند، در معنای واقعی خود یك سلس��له 

ضمانت اجراهای محدودكننده ای است كه  حبس در منزل در ساعت های غیر كاری مجرم را دربر می گیرد.
2.sursis avec mise àl'épreuve

تعلیق آزمایشي، شیوه ای از نظارت است كه مستلزم سطح باالیی از تماس مجرم با مأموران اصالح و مراقبت و 
اعضای جامعه است. هدف این نهاد تحمیل مجازاتی است كه از زندان سبك تر و از تعلیق مراقبتی ساده شدیدتر 
باشد. در اغلب برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده، شمار كم تری از مجرمان به مأموران مراقبت سپرده می شوند و 

نظارت از نزدیك نیز بر مجرمان بیش تر بوده و به اجرای مطلق برنامه تأكید می شود. )6 ، 1: 6(

نظارت الکرتونیکی: گامی به سوی جايگزين های زندان
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پ. انواع نظارت الکرتونیکی

نظارت الكترونیكی تدبیری نسبتًا جدید برای تأمین رعایت قواعد بازداشت خانگی 
است. به منظور كنترل و نظارت بر رفت و آمد بزه كار، مچ بندی به پای وی بسته 
می ش��ود كه به رایانه ای در مرك��ز مراقبتی )مانند زندان( متصل اس��ت و به آن 
عالئمی ارسال می كند. بدین سان بزه كار كه فقط حق رفتن به سر كار یا شركت 
در برخی فعالیت های مش��خص را دارد، در منزل محبوس می ماند و رفت و آمد 
او كاماًل كنترل می ش��ود. از نظارت الكترونیكی به عنوان اختراع و ابداع برجستة 
كیفری اواخر دهه 1980 یاد می ش��ود )73 : 2( زیرا عالوه بر اس��تفاده از فناوري 
ب��رای اصالح و تربی��ت و كاهش هزینه های زندان، به تدری��ج به صنعت بزرگی 
تبدیل شده است و هزاران مجرم هر روز از این طریق كنترل می شوند. اساسًا دو 

نوع نظارت الكترونیكی مورد استفاده قرار می گیرد:
اول. نظارت الکترونيکی منفعل: در نظارت الكترونیكی منفعل فرس��تنده ای به 
بدن مجرم )یك مچ بند به دس��ت یا مچ پای مجرم( و یك ش��ماره گیر به تلفن 
وصل می ش��ود، اگ��ر محكوم به تعلیق آزمایش��ي محل را ت��رك نماید، عالمت 
قطع می شود و ش��ماره گیر تلفن به طور اتوماتیك با ادارة تعلیق آزمایشي تماس 
برقرار می كند. چون ش��خص محكوم مكلف به پاس��خ گویی به تلفن است، عدم 

پاسخ گویی خروج وی را از محل نشان می دهد )120 : 12 (.
دوم. نظـارت الکترونيکـی فعال: نظارت الكترونیك��ی فعال متضمن برقراری 
تماس تلفنی مس��تمر و غالبًا اتفاقی با منزل مجرم تحت تعلیق مراقبتی اس��ت. 
این ارتباط تلفنی ممكن اس��ت به طور اتوماتیك توسط دستگاه صورت گیرد و یا 

شخصًا توسط مأمور مربوطه انجام شود )121 : 12 (.
س��امانة فعال از طریق فرستادن مداوم عالئم به ادارة كنترل، مجرمان را به طور 
دائم كنترل می كند. اگر مجرمان در زمانی كه مجاز به ترك خانه نیستند به این كار 
مبادرت ورزند، عالئم قطع می شود و شكست برنامه ثبت می گردد. در برخی موارد، 
مأمور كنترل به طور خودكار از طریق یك وسیلة الكترونیكی از واقعه آگاه می شود.
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ت. فواید و اهداف نظارت الکرتونیکی

هدف اصلی این برنامه، كاهش جمعیت زندان است. ولی در كنار این هدف عمده، 
كاه��ش هزینه های نگه��داری مجرمان و حفظ ارتباط اجتماع��ی آنها و حضور در 
كانون خانواده را نیز می ت��وان به عنوان اهداف دیگر این جایگزین مجازات زندان 
قلمداد كرد. هرچند فش��ار عمومی برای حمایت از اجتماع در مقابل بزه كاران رو به 
افزایش است، ولی از طرف دیگر، كنترل بودجة عمومی در رابطه با اصالح مجرمان 
نیز حائز اهمیت و قابل توجه است. یكی از ابزارهایی كه می تواند دست یابی به این 
مهم، یعنی كنترل بودجه را مقدور س��ازد، استفاده از جایگزین های مجازات حبس 
اس��ت. در سه موردی كه كاربرد عمدة نظارت الكترونیكی مطرح می شود �� یعنی 
كنترل محكومان به حبس های خانگی، كنترل محكومان آزاد شده از رهگذر تعلیق 
آزمایش��ي و كنترل متهمان �� )123، 122 : 12 ( نظارت الكترونیكی می تواند آثار 

مخرب و زیانبار حبس های به ویژه كوتاه مدت را به حداقل ممكن كاهش دهد.

ث. رشایط اجرای برنامۀ نظارت الکرتونیکی

نظارت الكترونیكی در مورد مجرمان غیرخش��ن اجرا می شود. بدین منظور، پیش 
از محكومیت شخص به اجرای این برنامه، مأمور تعلیق آزمایشي در مورد مناسب 
بودن شخص برای روش تعلیق همراه با نظارت الكترونیكی تصمیم گیری می نماید. 
اگر مجرم به علت ماهیت جرم، خطرناك ارزیابی شود، ابتدا زندانی می شود و سپس 
اگر خطری برای جامعه نداشته باشد، مشمول برنامه های نظارت الكترونیكی قرار 

می گیرد، پس حفظ امنیت جامعه در درجة اول اهمیت قرار دارد.
در حقوق كیفری فرانس��ه، تصمیم به محكومیت ش��خص به نظارت الكترونیكی 
جز با موافقت متهم امكان پذیر نیس��ت. به اس��تناد مادة  1�26 �132 قانون مجازات و 
مادة 7-723 قانون آیین دادرسی كیفری، سامانة نظارت الكترونیكی در صورتی اجرا 
می گردد كه »محكومیت به یك یا چند مجازات س��الب آزادی كه مدت كلی آن از 
یكس��ال تجاوز نمی كند ]صادر شده باشد[ یا هنگامی كه برای محكوم، یك یا چند 
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مجازات سالب آزادی كه مدت كلی آن از یك سال تجاوز نمی كند، برای تحمل باقی 
مانده باش��د یا هنگامی كه محكوم برای انتفاع از آزادی مشروط پذیرفته می شود، به 

صورت آزمایشی، حداكثر یكسال تابع برنامه نظارت الكترونیكی قرار گیرد«.
هنگامی كه ش��رایط اِعمال نظ��ارت الكترونیكی فراهم باش��د، »قاضی اجرای 
مجازات ها، ش��یوه های اجرای آن را با ق��رار غیرقابل اعتراضی، برای مدت حداكثر 
چهار ماه، از تاریخی كه محكومیت الزم االجرا می شود، تعیین می كند. قاضي اجراي 
مجازات ها در موارد زیر باید از اِعمال نظارت الكترونیكي خودداري كند: اگر شرایط 
اِعمال مجازات از رهگذر نظارت الكترونیكي فراهم نباشد؛ اگر محكوم از ممنوعیت ها 
یا الزاماتی كه به او تحمیل می شود، راضی نباشد؛ اگر دلیلی بر سوء رفتار وی وجود 
داش��ته باش��د؛ اگر تغییر و اصالح ضروری در ش��رایط اجرائی را رد كند؛ و اگر این 
موضوع را درخواست نماید؛ اگر شخصیت محكوم یا شیوه های موجود، این موضوع 
را توجیه كند، قاضی اجرای مجازات ها می تواند بر همان اساس، تدبیر نیمه آزادی یا 

استقرار خارج از زندان را جایگزین نظارت الكترونیكی نماید«. )446 : 5 (
نظارت و كنترل بر اجرای این تدبیر، به شیوه ای است كه اجازه می دهد حضور 
و غی��اب محك��وم از راه دور فقط در مكانی كه توس��ط قاضی اجرای مجازات ها 
)139 : 8 ( تعیین می ش��ود، در یك دورة معین ردیابی ش��ود. در اجرای این شیوه 
می توان شخص موردنظر را واداشت تا در تمام مدت اجراي نظارت الكترونیكی، 
دس��تگاه فرستنده را با خود حمل نماید14. البته قانون گذار تأكید دارد كه در اجرای 

این شیوه باید كرامت، تمامیت و زندگی خصوصی اشخاص رعایت شود.
ش��خص محكوم به نظارت الكترونیكی در حقوق كیفری فرانسه، تحت كنترل 
قاض��ی اجرای مجازات هاي حوزة قضائی خود ق��رار می گیرد و كنترل از راه دور 
بهره وران این برنامه، بر عهدة كارمندان ادارة زندان ها ست25، ولی واحدهای پلیس 
یا ژاندارمری نیز همواره می توانند غیبت غیرعادی محكوم را كش��ف و به قاضی 

اجرای مجازات ها گزارش دهند36.
1. Art. L.723-8 c.pré.pén.
2. Art. L.723-9 c.pré.pén.
3. Art. L.723-9 c.pré.pén.
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قاض��ی اج��رای مجازات ها در فرانس��ه می تواند ش��خص محكوم  ب��ه نظارت 
الكترونیك��ی را ملزم به تبعیت از تدابیر پیش بینی ش��ده در مواد 43-132 تا 46-
132 قانون مجازات نماید. این تدابیر كه به »تدابیر نظارتی« معروف هستند عمدتًا 
در خصوص ارتباط با مددكاران اجتماعی، تبعیت از معاینه های پزشكی، مشاركت 
در هزینه ه��ای زندگی خانوادگی، جبران خس��ارت بزه دیدگان، انجام یا عدم انجام 

برخی از مشاغل و در نهایت، شركت در كالس های آموزش شهروندی است.
در ص��ورت عدم رعای��ت ممنوعیت ها یا الزامات مذكور یا بدرفتاری آش��كار یا 
محكومیت مج��دد، قاضی اج��رای مجازات ها می تواند، تصمی��م اِعمال نظارت 
الكترونیكی را لغو و محكوم را برای تحمل تمام یا قس��متی از مدت مجازاتی كه 
برای س��پری كردن تا روز اِعمال نظارت الكترونیكی باقی بوده اس��ت، به زندان 
معرفی نماید. مدتی كه این ش��خص تحت نظارت الكترونیكی قرار داشته است، 

در اجرای مجازات محاسبه می گردد17.
در نظام عدالت كیفری ایران، نظارت الكترونیكی مسبوق به سابقه نیست و برای 
اولین بار این تدبیر در لوایح جدید قانون مجازات اس��المی و قانون آیین دادرسی 
كیفری به تبعیت از حقوق فرانسه پیش بینی شده است. مادة 3-154 الیحة جدید 
قانون مجازات اسالمي مقرر مي دارد كه »دادگاه مي تواند در صورت وجود شرایط 
مقرر در مادة 1-154 و با رعایت مادة 4-152 این قانون، محكوم به حبس را با 
رضایت وی در محدوده مكانی مش��خص، تحت نظارت سامانه های الكترونیكی 
قرار دهد.« تهیه كنندگان الیحة قانون مجازات اسالمی در مادة 1-154 جرائمی 
ك��ه دارای محكومیت های تعزیری و بازدارنده باش��د _ یعنی حبس هاي كمتر از 
پانزده س��ال _ را مش��مول این تدبیر قرار داده  اند و مانند قانون آیین دادرس��ی 
كیفری فرانس��ه، رضایت محكوم در اجرای این تدبیر را الزم دانس��ته  اند. علت 
این امر را مي توان در انجام تكالیفي جست وجو كرد كه در صورت پذیرش تدبیر 
نظارت الكترونیكي بر اش��خاص تحمیل مي گردد. ای��ن تدبیر تكالیفي بیش تر از 

1. Art. L.723-13 c.pr.pén.
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تكالی��ف دوران زندان بر محكومان به حبس تحمیل مي نماید كه اجراي آنها جز 
با رضایت اش��خاص امكان پذیر نیست. ش��خص محكوم به نظارت الكترونیكی 
می تواند تابع تدابیر نظارتی یا الزامات خاصی قرار گیرد. حضور به موقع در مواقعی 
كه مقام قضائی یا مددكار اجتماعی ناظر تعیین می كند، ارائة اطالعات و اسناد و 
مداركی كه نظارت بر اجرای تعهدات محكوم را برای مددكار اجتماعی تس��هیل 
1 از جمله تدابیر نظارتی و مراقبتی بر محكوم محس��وب می ش��ود. 

می كن��د و ...8
الزاماتی چون الزام به یك فعالیت حرفه ای، حرفه آموزی یا آموزش شغلی حداكثر 
به مدت یك س��ال، الزام به اقامت یا عدم اقامت در مكان معین حداكثر به مدت 
 9

یك س��ال، اقدام به درمان بیماری یا ترك اعتیاد حداكثر به مدت یك سال و ...2
می تواند در زمرة الزامات محكوم قرار گیرد. 

در مادة 5-155 الیحة آیین دادرسی كیفری آمده است: »قاضی اجرای احكام 
3 و نظریه 

كیف��ری می تواند ... پس از وصول گزارش ش��ورای طبقه بن��دی زندان10
م��ددكاران اجتماع��ی معاونت اجرای احكام كیفری مبنی ب��ر آن كه اجرای یك 
فعالیت ش��غلی یا حرفه ای، آموزش��ی، حرفه آموزی، مش��اركت در تداوم زندگی 
خانوادگی و یا درمان پزش��كی از س��وی محكوم علیه در خارج از محیط زندان در 
فرایند اصالح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، پس از درخواست 
محكوم علیه، به دادگاه صادركننده حكم، پیش��نهاد اجرای ... آزادی تحت نظارت 
سیس��تم هاي الكترونیك��ی را داده و مطابق تصمیم ای��ن دادگاه اقدام می كند«. 
در این الیحه، جرائم مش��مول آزادی تحت نظارت الكترونیكی مش��خص نشده 
اس��ت و این جرائم در الیحة قانون مجازات اس��المی تعیین ش��ده اند. به استناد 
مادة 9-155 الیحة آیین دادرس��ی كیفری نحوة اجرای قرار آزادی تحت نظارت 
س��امانه های الكترونیكی موكول به تصویب آیین نامه ای دانس��ته ش��ده است كه 

توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
1. ر.ك: مادة 4- 152 الیحه جدید قانون مجازات اسالمی.)10(

2. ر.ك: ماده 5- 152 الیحه جدید قانون مجازات اسالمي. )10(
3. ماده 65 آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور. )3(
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ج. نتیجه گیری

فناوری هاي مدرن الكترونیكی جایگاه ویژه ای در زندگی روزمرة بش��ر پیدا كرده 
است. این فناوری ها، از یك سو می تواند به عنوان ابزارهایی در دست مجرمان قرار 
گیرد و ارتكاب جرم را تسهیل كند و از سوی دیگر، پلیس و نظام عدالت كیفری 
نیز مي توانند از این ابزارها برای كش��ف جرم و شناس��ایی مجرمان و جمع آوری 
ادله و مدرك علیه آنان اس��تفاده نمایند. اس��تفاده از فناوری نه تنها در پیش گیری 
از وقوع جرم كاربرد وس��یعی پیدا كرده اس��ت، بلكه كنترل زندانیان و نظارت بر 
اَعم��ال آنها، به عنوان جایگزین مج��ازات زندان، نیز اهمیت خود را باز یافته  اند. 
هرچند كه اس��تفاده از این فناوری ها به ویژه نظارت الكترونیكی در كشور ما هنوز 
رواج نیافته است، ولی به نظر می رسد با عنایت به مشكل زیانبار بودن و پرهزینه 
بودن مجازات زندان و افزایش روزافزون شمار زندانیان و با توجه به لوایح جدید 
قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی كیفری تا چند سال دیگر استفاده از 
ابزاره��ای نظارت الكترونیكی تنها مي تواند در كنترل و مجازات بزه كاران خاصی 
كاربرد داش��ته باشد. منطقی ترین روش واردات این فناوری ها، آن است كه پیش 
از اج��رای برنامه ها، با مطالعات كارشناس��ی الزم، زمینه های فرهنگی، اعتقادی، 
سیاس��ی و اقتصادی الزم را مهیا كرده و با دقت نظر در تجارب ارزش��مند س��ایر 
كش��ورها به ویژه فرانس��ه در اجرای این برنامه ها، مناسب ترین روش ها و ابزارها 
را انتخاب و مورد اس��تفاده قرار دهیم )11(. فرهنگ س��ازی و آشناس��ازی هر چه 
بیش تر دادرسان دادسراها و دادگاه ها با جایگاه مجازات های جانشین می تواند در 
موفقیت آن مؤثر باش��د و مطمئنًا اقدامات فرهنگی در مسیر توفیق مجازات های 
جانشین زندان یعنی آشناسازی جامعه با وضعیت واقعی زندان های موجود را نباید 
از نظر دور داش��ت. هرچند اس��تفاده از جایگزین هایي مانن��د نظارت الكترونیكی 
می تواند در كاهش حجم جمعیت زندانی مؤثر باشد ولی هرگز نباید تصور كرد كه 
تنها راه حل و برطرف كنندة مشكل جمعیت زندانی است. استفاده از مجازات های 
جانش��ین زمانی می تواند به طور كارآمد و مؤثر از تورم جمعیت زندانی بكاهد كه 
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س��ایر عوامل مؤثر در كاهش این جمعیت نی��ز به موازات به كارگیری این روش 
مورد توجه قرار گیرد )55 : 7 (. فقط در این صورت اس��ت كه جامعه می تواند از 

آثار مثبت این گونه مجازات ها بهره مند شود.
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