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كننده به متن اصلي  كليه پانوشتهاي اين جزوه توسط تنظيم: تذكر
  .افزوده شده است

 مباحثي در علوم جنايي ٥٣٦

  دمهمق
اصوالً زندان به عنوان كيفر اصلي از جمله مجازاتهاي نسبتاً جديد و متداول نسبت به 

البته اين به . شود محسوب مي... ساير كيفرها چون قطع اعضا، اعدام، شالق، جريمه و 
آن معنا نيست كه مجازات زندان در تاريخ حقوق جزا هيچگونه سابقه اي نداشته 

قوق كيفري با عنوان كيفر حبس به صورت پراكنده وجود است، اما آنچه در تاريخ ح
داشته قطعاً با شكل سازمان يافته اين مجازات در جهان امروز متفاوت بوده است، چرا 
كه زندان در تاريخ قديم به عنوان مكاني براي اعمال يك سلسله اقدام هاي تنبيهي يا 

  . آمده است ب ميبه عنوان بازداشتگاه نسبت به فرد مجرم يا متهم به حسا
بنابراين كيفر حبس به تعبير امروزي عمدتاً در دو سده اخير وارد حقوق جزاي 

مجازات، اين با وجود جوان بودن . مدرن شده و از اين جهت، مجازاتي نوپا است
وردار است، خيلي زود آماج زندان به لحاظ عيب و ايرادهاي عديده اي كه از آن برخ

  . دهاي فراوان واقع شانتقاد

  ايرادهاي عمده مجازات سالب آزادي . ١

  )جنبه اقتصادي(زا بودن   هزينه :الف
به نظر مخالفان مجازات زندان هيچ دليلي وجود ندارد كه در جامعه اي كه با سيل 
انبوه بيكاران مواجه است، از عده اي انسان بزهكار و ناقض قانون در زندان نگهداري 

البته الزم . اتي ملزم به پرداخت هزينه هاي آنان باشندشود و مؤديان مالي» پذيرايي«و 
به تذكر است كه امروزه در كشورهايي مانند آمريكا، دولت با طرح بحث خصوصي 
سازي زندانها، دست به تمركز زدايي زده و اختيارات خود را به اعمال حاكميت از 

بخش خصوصي طريق اعمال حبس محدود نموده و بدين ترتيب اداره زندانها را به 
  .واگذار كرده است
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اما در برابر اين انديشه، همواره عده اي وجود داشته اند كه نداي غير قابل 
به بخش خصوصي را سر داده و ) حق مجازات كردن(تفويض بودن اعمال حاكميت 

  . از اصل انحصاري بودن مجازات در اختيار حكومت به شدت دفاع كرده اند
 -دولتي«اداره زندانها صورت نظير فرانسه  ي كشورهاخبدين ترتيب در بر

به خود گرفته است و بخشي از مسائل قسمت زندانباني موسسات زندان، » خصوصي
قسمت جرح و تعديل در اجراي مجازات زندان، قسمت دخل و تصرف در مدت و 
كيفيت اجرا و نحوه رفتار با مجرمان همچنان در رديف اختيارات بخش دولتي قرار 

براين سرنوشت زندان همچنان در اختيار دولت است، چرا كه مطابق قاعده بنا .دارد
اوليه، حق مجازات كردن بر اساس قرارداد اجتماعي، بر عهده دولت گذاشته شده 

  .است

  تورم جمعيت كيفري: ب
و صدور احكام فراوان سالب آزادي، ) تورم كيفري(امروزه جرم انگاري روز افزون 

كثرت مجازاتهاي حبس در كتاب پنجم . ندانها شده استسبب تورم جمعيت كيفري ز
گوياي تورم جمعيت كنوني در كشور ما است و ) 1375 مصوب اتتعزير(ا .م.ق

 1997فرانسه نيز در اول ژانويه . موجب تشديد بحران در زندانهاي كشور شده است
عداد، متهم از اين ت  نفر زنداني بوده است كه اندكي بيش از نيمي269 هزار و 54داراي 

در اياالت .  هزار نفر بوده است48بوده اند، حال آنكه ظرفيت زندانهاي فرانسه حدود 
 نفر زنداني وجود داشته كه 842 هزار و 725 يك ميليون و 1997متحده در دسامبر 

در فرانسه به اين رقم، .  زنداني موجود بوده است645براي هر صد هزار امريكايي، 
نفر را اضافه كرد كه كيفر سالب آزادي خود را در محيط باز طي  61 هزار و 117بايد 
 و نيم ميليون محكوم به حبس يا متهم در 5در آمريكا در همين تاريخ حدود . كنند مي

از جمله اقدامهايي كه در نظامهاي متحول كيفري براي . برده اند زندان باز به سر مي

 مباحثي در علوم جنايي ٥٣٨

توان از تعليق مراقبتي، حبس  ميكاستن از بار تورم جمعيت كيفري صورت پذيرفته 
  . نام برد... هاي خانگي، حبسهاي نيمه وقت و 

  :زند را نيز دامن مي مشكل دوم كيفر سالب آزادي در عين حال معضل سومي

   تكرار جرم :ج
زندانيان پس از : دهد كه زندان از دو جهت جرم زا است مطالعات اخير نشان مي

گردند؛ بخشي  تكاب جرم به دستگاه كيفري باز ميگذشت مدتي از آزادي، دوباره با ار
» خرده فرهنگ«يابد و اين  ص زندانيان به جامعه انعكاس مييرختاز فرهنگ زندان با 

به اين ايرادهاي باال . گذارد در برخورد با فرهنگ كل جامعه اثرات نامطلوبي بر آن مي
گير عده اي  دانها گريبانمعضل بيماري ايدز در زن. بايد مشكالت بهداشتي را نيز افزود

بنابراين . گردد از زندانيان است كه به همراه زنداني در زمان آزادي وارد جامعه نيز مي
از فرهنگ پذيري  (Prisonaziationدر جرم شناسي هاي معاصر نظريه اي با عنوان 

رفتار، كالم، آداب و (هاي فرهنگ زندان را  مطرح شده كه گونه) زندانمحيط و فضاي 
كه در طول اقامت در حبس، بر شخصيت و رفتار زندانيان تاثير ... ) وم و رس
  ١.گيرد گذارد، در بر مي مي

شود مشكالتي كه اين ايرادها را برانگيخته است مسائل  بدين ترتيب مالحظه مي
شود و به همين خاطر،  متنوع اقتصادي، جرم شناسي، بهداشتي و انساني را شامل مي

ار جرم زاي زندان خيلي زود به يك بحث جدي تبديل و در پي مساله اعتراض به آث
و متنوع كردن نحوه اجراي حبس و نيز جايگزين نمودن تدابيري به انساني آن مساله 

  .هايي براي آن مطرح شد لجاي حبس و يافتن راه حلها و بدلي

____________________________________________________________________________  
، مجله )ترجمه( غالمي، پذيرش فرهنگ زندان دكتر حسين. ك.براي اطالع بيشتر در اين خصوص ر. 1

  .1381پژوهش حقوق و سياست، شماره هفتم، سال 
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موضوع جايگزين هاي زندان براي نخستين بار در كنگره پيشگيري از وقوع 
ولي پيگيري تحقق برنامه هاي اجرايي آن عمدتاً . مطرح شد) 1876(ر لندن جرايم د

  .گردد به سالهاي پس از جنگ دوم جهاني و تاسيس سازمان ملل متحد بازمي
از نخستين اقدام هاي اين سازمان در رابطه با مجازات زندان، تهيه قواعدي به نام 

) 1955قطعنامه (»  با زندانيانقواعد و مقررات حداقل راجع به نحوه رفتار اصالحي«
است كه مقررات مربوط به نحوه رفتار با زندانيان، اداره زندان و برنامه روزانه آنان را 

تاكيد اصلي اين قواعد بر انساني و معنوي كردن فضاي . شود  قاعده شامل مي99در 
  .است... داخل زندان، تعديل آثار جرم زاي آن و 

قواعد «، قطعنامه ديگري به نام 1990مان ملل در سال به دنبال اين قطعنامه، ساز
قطعنامه ). قواعد توكيو(را به تصويب رساند » حداقل راجع به تدابير غير سالب آزادي

توكيو به وضوح همزمان زيانهاي قرارهاي بازداشت و كيفري حبس را به دولتهاي 
  . ز توصيه كرده استعضو گوشزد و در عين حال، جايگزينها و بديل هايي براي آنها ني

جايگزينهاي . گردد  بازمي1975بحث جايگزين هاي زندان در فرانسه به سال 
مطالعات . ناظر بوده اند) حبس هاي تا سه ماه(سالب آزادي بر حبسهاي كوتاه مدت 

توانند يك شوك  مي» حبس هاي كوتاه مدت حداكثر تا ده روز«اند كه  نشان داده
د ولي حبسهاي باالي ده روز تا سه ماه قطعاً مشكل بخش براي بزهكار باشن نجات
 چون در آنها فرصت رسيدگي به وضعيت زنداني و اعمال برنامه هاي ،سازند

 غالباً كيفرهاي 1975 فرانسوي از سال قانونگذاربدين ترتيب . اصالحي وجود ندارد
د  مور(Alternatives) بديلهاحبس كوتاه مدت تا سه ماه را در چارچوب سيستم 

  . توجه قرار داده است

  مطالعه مفهوم جايگزين هاي حبس. ٢
  :مفهوم جايگزين ها در بحث ما داراي ويژگيهاي زير است

 مباحثي در علوم جنايي ٥٤٠

جايگزين هاي كيفر سالب آزادي بديلهايي هستند كه يا در دادنامه كيفري يا پس 
بنابراين جايگزين هاي . شوند مطرح مي) در زمان اجراي مجازات(از صدور حكم 

در . از شمول بحث ما خارج اند) تامين كيفري به معناي اعم(داشت موقت قرار باز
فرانسه به جاي قرارهاي تأمين كيفري، قرار ميانجيگري، قرار كنترل قضايي كه شامل 

  .گردند شود وجود دارند كه مانع از زنداني شدن متهم مي طيف وسيعي از تدابير مي
بنابراين . استقابل اعمال زرگساالن بديلهاي كيفر سالب آزادي در مورد مجرمان ب

 . بزهكاران صغير از بحث ما خارج اند

شوند و  جايگزين هاي سالب آزادي عمدتاً شامل كيفرهاي حبس جنحه اي مي
شوند، مگر در موارد  حبسهاي جنايي معموالً مشمول سياست جايگزيني واقع نمي

 .تصريح شده در قانون

روند نيز مشمول  به شمار مي) به جنحهنزديك (خالفهايي كه از درجه پنجم 
 .شوند سياست جايگزين واقع مي

شوند كه  با اين اوصاف بديل ها يا آلترناتيوهاي مورد بحث ما شامل اقداماتي مي
محكوميت غير (قاضي در زمان صدور حكم، حق انتخاب بين اعزام محكوم به زندان 

ني در زندان و خارج كردن حق انتخاب نسبت به باقي گذاردن زنداو ) سالب آزادي
مرجع تصميم گيرنده مورد نخست در فرانسه قاضي محكمه . او از حبس را دارد

و مرجع تصميم گيرنده در مورد دوم قاضي مسؤول اجراي ) صادر كننده حكم(
  .مجازاتها است

بدين ترتيب، جايگزين ها عبارتند از اراده قاضي مبني بر كنار گذاردن زندان يا 
در نتيجه، بديلها انتخاب ميان دو امكان هستند كه همزمان ممكن . حبستحديد مدت 

است شامل توالي وضعيتهاي مختلف باشند، مانند اجراي حكم حبس در بدو امر و 
  .سپس خروج محكوم از زندان در مرحله بعد
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شخصي (» فردي كردن«در حقوق فرانسه جايگزين هاي حبس زير مبحث 
قانونگذار فرانسوي در عنوان سوم قانون جزا با عنوان .  مجازاتها آمده است2)كردن

. حتاً به اصل شخصي كردن كيفرها اشاره كرده استا صر132-24در ماده » كيفرها«
بدين ترتيب اصل شخصي كردن مجازاتها از بحث هاي آموزه اي خارج شده و لباس 

ده در اين به موجب اين ماده در محدوده هاي تعيين ش .قانوني به خود پوشيده است
قانون، دادگاه حسب اوضاع و احوال ناظر بر جرم و شخصيت مباشر آن به صدور 

  .كند ورزد و رژيم اجراي آنها را نيز تعيين مي مجازات مبادرت مي
شود اين است كه آيا عفو  يكي از پرسشهايي كه پيرامون جايگزين ها مطرح مي

بايد در نظر داشت كه عفو شود يا خير؟ در پاسخ  جايگزين حبس محسوب مي عمومي
و بنابراين يك حكمت سياست جنايي است كه   عمومي-يك مصلحت سياسي عمومي

با فلسفه و مقتضاي جايگزين ها كه همان مفهوم اصل شخصي كردن مجازاتها و 
همچنين است عفو خصوصي به . اجتناب از حبس و سلب آزادي است مطابقت ندارد

  .جهت دارا بودن ماهيت سياسي
ن ترتيب اصل شخصي كردن مجازاتها ستون فقرات جايگزين ها محسوب بدي

شود كه خود از جمله دستاوردهاي مكتب تحققي ايتاليايي در جرم شناسي و  مي
  .حقوق جزا است و مكتب دفاع اجتماعي نوين نيز از آن حمايت كرده است

____________________________________________________________________________  
تها كه در تحوالت اخير حقوق كيفري دامن اشخاص حقوقي را نيز گرفته و اصل فردي كردن مجازا. 1

. به اصل شخصي كردن مجازاتها تعبير مي شود، قطعاً با اصل شخصي بودن مجازاتها متفاوت است
ليت هر شخص در برابر عملي كه خود انجام داده و واصل شخصي بودن عبارت است از مسئو

 به معناي برقراري تناسب ميان فردي كردنال آنكه اصل ح. تحمل مجازات مربوط به آن عمل
 كردن مجازاتها از فرديبنابراين در اصل . مجازات يا نحوه اجراي آن با شخصيت مجرم است

شخص حقيقي (با شخصيت مجرم ) از نظر نوع و ميزان و نحوه اعمال(اصل تناسب ميان مجازات 
  .سخن به ميان مي آيد) يا حقوقي

 مباحثي در علوم جنايي ٥٤٢

  طبقه بندي جايگزين ها. ٣
به زعم عده اي جايگزين . قع شده اندجايگزين ها موضوع طبقه بندي هاي مختلفي وا

  :شوند ها موارد زير را شامل مي
نظير (اجتناب از تبديل يك كيفر غير سالب آزادي به يك كيفر سالب آزادي 

  ).حبس بدل از جريمه در حقوق ايران
در فصل سوم » تعليق اجراي مجازات«نظير تاسيس (اجتناب از اجراي كيفر حبس 

 ).1370 ون مجازات اسالمياز باب دوم كتاب اول قان

نظير نيمه (بديلهاي صادره پس از صدور حكم يا در زمان اعمال محكوميت 
آزادي، اعزام زنداني به خارج از زندان بسته يا نگهداري در محيط باز، حبس هاي 

 ...).خانگي همراه با نظارت الكترونيكي، آزادي مشروط و 

  .گيرند ندي دوم را در برميدر اين جزوه، طبقه بي مطرح شده ها جايگزين

  تجارب قانونگذاري هاي مختلف در مورد جايگزينها . ٤
  :رويكرد شوراي اروپا به جانشين هاي حبسـ 

 جهان غرب در دو ،از آنجا كه در تاريخ تحوالت كيفري، اروپا و به طور كلي
 سده اخير عمده ترين نقشها را ايفا نموده اند و از اين جهت نقطه عطفي در اين

روند، شايسته است كه گفتاري را به تجارب ساير كشورهاي  تحوالت به شمار مي
 و سازمان هاي بين المللي دولتي منطقه اي در رابطه با -عالوه بر فرانسه–اروپايي 

  .سياست جايگزينهاي كيفر سالب آزادي اختصاص دهيم
ياست به اين منظور الزم است تا طرز تلقي و بينش شوراي اروپا در مورد س

 عضو تشكيل شده است چهار 40شوراي اروپا كه از بيش از : جايگزيني نمايانده شود
اهداف و رسالتهاي شورا تا اندازه . سال پس از تأسيس سازمان ملل به وجود آمد

زيادي همان اهداف سازمان ملل در منشور سانفرانسيسكو است و از آنجا كه جرم و 
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براي صلح و امنيت اين قاره به حساب بزهكاري در سطح اروپا خلل و خطري 
وظيفه .  گرفت1957در » كميتة ويژه مسائل جنايي«آيد، شورا تصميم به تأسيس  مي

اين كميته هماهنگ ساختن مبارزه عليه جرم در سطح اروپا است و بدين ترتيب در 
كنار سياست جنايي سازمان ملل متحد در سطح بين المللي، امروزه بايد از سياست 

كنوانسيون ها، اعالميه ها، قطعنامه . ي شوراي اروپا در سطح اين قاره سخن گفتجناي
ها، رهنمودها، توصيه نامه هاي مصوب و تدويني شورا كه داراي بار كيفري هستند 

  .زنند سياست جنايي شورا را رقم مي
 15اتحاديه اروپا كه متشكل از . شوراي اروپا را نبايد با اتحاديه اروپا يكي دانست

آيد كه همكاري ها و مبادالت  لي اقتصادي به حساب ميعضو است عمدتاً تشّك
 كشور، عضو شوراي اروپا 15البته اين . (كند اقتصادي ميان اعضاي خود را دنبال مي

  ).نيز هستند
ديوان «و » كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر«شاخص شوراي اروپا 

، شاخص شوراي اروپا عمدتاً از يك سلسله به بيان ديگر. است» اروپايي حقوق بشر
حال آنكه شاخص اتحاديه اروپا جنبه . معيارهاي معنوي و اخالقي تشكيل شده است

بنابراين بايد ميان اين دو سازمان منطقه اي اروپايي، . هاي مادي و اقتصادي است
  .تفاوت قائل شد

هايي تشكيل شوراي اروپا براي مديران سازمان زندانهاي كشورهاي عضو نشست
دهد كه غايتشان هماهنگ ساختن اداره زندانها در كشورهاي اروپايي و حساس  مي

نمودن و جلب توجه اين مديران نسبت به مقررات جديد در خصوص چگونگي 
وظيفه تشكيل اين نشستها با كميته . اجراي مجازات حبس و نحوه اداره زندانها است

يته از زمان تاسيس، در مورد انساني و همچنين كم. ويژه مسائل جنايي شورا است
. فردي كردن اجراي مجازات حبس نيز اسناد چندي را به تصويب رسانده است
بنابراين، به موازات توجه سازمان ملل به مسائل زندان، شورا نيز از بدو تأسيس، كيفر 
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ني براي نمونه بايد به توصيه نامه مجلس پارلما. حبس را مورد عنايت قرار داده است
 اشاره كرد كه طي آن، دولتهاي عضو به تحديد موارد 1995شوراي اروپا در فوريه 

نظارت و كنترل : بازداشت و زندان و توسعه قرارها و جايگزين آن ها، از جمله
  .الكترونيكي متهم و مجرم تشويق شدند

در باب جايگزين هاي اقدام هاي سالب آزادي و طرح اوليه آن در ديدگاه شوراي 
 برگزار و مساله جايگزين هاي حبس در 1985پا، نشستي از سوي شورا در سال ارو

در اين . جريان آن براي مديران سازمان هاي زندان اروپايي مطرح و تشريح گرديد
  :نشست سه برداشت و تعبير از جايگزين ها مطرح و به تصويب رسيد

  . حبس استجايگزين هايي كه غايتشان جرح و تعديل در نحوه اجراي مجازات
 .شوند جايگزين هايي كه به عنوان كيفر مستقل در حكم دادگاه قيد مي

جايگزين هايي كه زمينه اجتناب از اجراي مجازات حبس يا اجتناب از صدور 
 .سازند محكوميت حبس را فراهم مي

  جايگزين هاي نوع نخست
يي آن در اين نوع از جايگزين ها سخن از شخصي كردن مجازات حبس در بعد اجرا

از جمله اين جايگزين ها . و هدف كاستن از مضرات حبس در مرحله اعمال آن است
  :توان به موارد زير اشاره كرد مي

  در فرانسه و بلژيك: وقت) پاره(نيمه آزادي يا حبس نيمه 
 در هلندو سوئيس: اعزام زنداني به خارج از زندان به منظور انجام كار

كه مجرم ... حاظ مسائل پزشكي و به علت بيماري اعزام زنداني به محيط باز به ل
 .در سوئيس، آلمان، انگلستان و فرانسه: كند مدت حبس خود را در نقاهتگاه طي مي

دهد روزهاي كاري خود را در  حبسهاي پايان هفته اي كه به محكوم اجازه مي
ي اختيار شغل خود و خانواده اش باشد و بدين ترتيب حبس به بيكاري و انفكاك و

 ... .در سوئيس، بلژيك، آلمان، هلند، پرتغال و : از زندگي اجتماعي منجر نگردد
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حبسهاي خانگي كه به موجب آن، فرد محكوم مكلف به اقامت در خانه و منع 
اين رژيم جديد، . گردد رفت و آمد به خارج از منزل، همراه با نظارت الكترونيكي مي

: دهد كوم را به كالنتري و زندان محل ميامكان كنترل جابجايي و رفت و آمدهاي مح
 ... .در اسپانيا، ايتاليا و 

براي نخستين بار ) كه در علم پزشكي ريشه دارد(مراقبت يا نظارت الكترونيكي 
وي تصميم .  قرار گرفت1960در ـ شويتس گيبل ـ موردتوجه روان شناس آمريكايي 

ني، آنها را از حالت بستري دايم گرفت كه با نصب مچ بند و پابندهايي به بيماران روا
اين . در تيمارستان رواني خارج سازد و بدين وسيله آنها را از راه دور كنترل نمايد

. روش به تدريج مورد توجه جرم شناسان، كيفرشناسان و قانونگذاران قرار گرفت
رژيم نظارت الكترونيكي معموالً در مورد ضرب و شتمها و خشونتهاي خانوادگي، 

شود و از جمله  گي در حال مستي و به طور كلي در جرايم خفيف اعمال ميرانند
  . اهداف آن تخليه زندانها و انساني كردن درمان بيماران رواني بوده است

  جايگزين هاي نوع دوم
شوند كه به عنوان ضمانت اجراي اصلي  اين جايگزين هاي شامل اقدام هايي مي

تاً در حكم قاضي دادگاه پيش بيني و قيد جايگزين حبس شده و عمد) كيفر مستقل(
  :توان به چهار نوع تقسيم كرد قسم اخير را مي. گردند مي

  و اقدام هاي مشابه) مالي(جايگزين هاي نقدي ) الف
كيفرهاي نقدي (توان به جريمه و به ويژه جريمه روزانه  از اين نوع جايگزين ها مي

آلمان از نخستين كشورهايي . فاده استاشاره كرد كه در آلمان بسيار مورد است) قسطي
 -يعني تناسب آن با وسع مالي و درآمد مجرم–است كه به فردي كردن جريمه 

 ناز اقدام هاي مالي مشابه در خصوص جبران خسارت بزه ديدگا. مبادرت ورزيد
 را در نظام كيفري انگلستان ذكر كرد كه (Compensation)توان غرامت  مي

قرارهاي «اقدام مالي مشابه ديگر به شكل  .رود ه شمار ميجايگزيني براي حبس ب
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كردن مبلغي براي نمونه، در آلمان، بزهكاران نوجوان و جوان به واريز . است» كيفري
اين محكوميت به نفع خزانه . شوند هاي خيريه محكوم مي به حساب نهادها يا انجمن

ن مبارزه با اعتياد يا نظير انجم–بلكه جزو منابع انجمن هاي خيريه . دولت نيست
ضبط «، از اقدام هاي مالي مشابه ديگر بايد از در نهايت .آيد  به حساب مي- سرطان

نام برد كه به حساب دولت » درآمدها و سودهاي حاصل از ارتكاب جرايم اقتصادي
  .شود واريز مي

  جايگزين هاي محروم كننده يا سالب حقوق)ب
  :د ازمهمترين جايگزين هاي اين دسته عبارتن

  )در انگلستان و هلند(منع رانندگي خودرو 
 ضبط درآمد ناشي از جرم يا استرداد مال ناشي از آن

 اقدام هاي ترتيبي يا همراه با تحميل تكاليف خاص

 ...). سرزنش و نصيحت Caution: مانند اخطار (ضمانت اجراهاي شفاهي 

 ).در ايتاليا(ت آزادي همراه با مراقبت كه با نظام آزادي مشروط متفاوت اس

در (كه مجازاتش حداكثر سه ماه حبس باشد  ترميم خسارت ناشي از جرمي
 ).پرتغال

در  ((Simple Suspension)ساده تعليق  يا (Probation) تعليق آزمايشي
 )انگليس يا دانمارك

 كه يك نوع كارآموزي روزانه (Daily Training)آموزش و تربيت روزانه 
 . شود محسوب مي

 سال اخير وسيعاً جايگزين حبس 25كه در ) خدمات عمومي( نفع جامعه كار به
 .(Community Service)شده است 
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  پروباسيون يا تعليق آزمايشي) ج
اينگونه از جايگزين ها، مستلزم دو مرحله احراز مجرميت متهم و سپس عدم صدور 

از مصاديق اين گونه . حكم محكوميت وي است كه به احكام تعويقي مشهورند
  .تعويق صدور حكم محكوميت و معافيت از مجازات: جايگزين ها عبارتند از

  (Deffering of sentence)تعويق صدور حكم محكوميت 
اشاره ) مجازات(» تعويق يا تعليق صدور حكم« قانون جزاي فرانسه به 132-60ماده 

ساده و : اين احكام كه به احكام تعويقي مشهورند خود بر دو قسم اند. كرده است
پذيري ز چنين آمده است كه زماني كه به نظر دادگاه، با132-60در ماده  .آزمايشي

مجرم در شرف تحقق باشد و خسارت وارده بر بزه ديده در دست جبران و همچنين 
در شرف توقف باشد، دادگاه ) بر هم خوردن نظم عمومي(پيامد اجتماعي جرم 

در اينصورت قاضي در . يق بيندازدخواهد توانست صدور حكم مجازات را به تعو
گيرد،  حكم خود تاريخي را كه براي صدور واقعي حكم محكوميت در نظر مي

تعويق صدور حكم از جمله مواردي است كه حضور شخصي  .مشخص خواهد كرد
) در صورتي كه متهم، شخص حقوقي باشد(و نماينده شخص حقوقي ) متهم(حقيقي 

ه، تعويق صدور حكم غيابي ممنوع است كه اين در دادگاه ضروري است و در نتيج
  .است» اصل شخصي كردن مجازاتها«خود از مصاديق بارز 

 قانون جزاي فرانسه آمده است كه تصميم نهايي در مورد صدور 132- 62در ماده 
در جلسه . پذيرد حكم مجازات ، يكسال پس از نخستين تصميم تعويق صورت مي

تواند متهم را از  شود، قاضي مي ي برگزار ميجديدي كه براي تصميم گيري نهاي
مجازات معاف دارد يا وي را به كيفر مقرر در قانون محكوم كند و يا بار ديگر صدور 

  . به تعويق اندازد132- 60حكم مجازات وي را با لحاظ شرايط ماده 
 قانون جزاي 132- 60بدين ترتيب، شروط سه گانه تعويق صدور حكم وفق ماده 

  : رتند ازفرانسه عبا
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  ).فردي كردن مجازات(قريب الوقوع بودن بازپذيري و اصالح مجرم 
 )جبران خسارت(در شرف جبران بودن منافع از دست رفته بزه ديده 

 )ترميم نظم مختل شده به وسيله جرم(در شرف جبران بودن منافع جامعه 

  (Absolute discharge)معافيت از مجازات 
اي فرانسه، حكم معافيت از مجازات زماني صادر  قانون جز132- 59مطابق ماده 

 و اختالل جبران، خسارت وارده به مجني عليه محققشود كه باز پذيري مجرم  مي

دادگاه در اين مورد اختيار خواهد داشت كه .  شده باشدمتوقفناشي از ارتكاب جرم 
معافيت از مجازات شامل . تصميم معافيت را در سجل قضايي مجرم ثبت نكند

  .عافيت از پرداخت هزينه هاي دادگاه براي مجرم نخواهد شدم
چنانچه دو ماده اي را كه شرحشان گذشت با يكديگر مقايسه كنيم تفاوت تعويق 

  :يابيم صدور حكم و معافيت از مجازات را در مي
 قاضي بايد در خصوص اصالح مجرم، ترميم خسارت بزه 132-59مطابق ماده 

امعه اطمينان حاصل كرده و پس از احراز اين سه شرط ديده و بازگشت آرامش به ج
 132-60با حصول اطمينان، مجرم را از مجازات معاف دارد، در حالي كه حسب ماده 

قاضي بايد اين شرط را در شرف تحقق ببيند و به همين جهت صدور حكم را به 
  .كند مدت يك سال معوق مي

  يا كار عام المنفعه خدمات عمومي) د
ايگزين هاي جديد كيفر سالب آزادي كه در زمره ضمانت اجراهاي اصلي از جمله ج

شود حكم به انجام يك كار عام المنفعه يا كيفر خدمات  جايگزين حبس محسوب مي
شوند در تمام مدت  محكومان به اين كيفر با پذيرش اين حكم ملزم مي. است عمومي

در محيط كار خود  رهاي الزاميمقرر، توسط دادگاه به جاي رفتن به زندان به انجام كا
اين . شود، بپردازند يا در محيط كار ديگري كه از سوي مقامات قضايي مشخص مي

 مورد توجه سياستگذاران جنايي فرانسه قرار 1920تدبير براي نخستين بار در سال 
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 . به عنوان كيفر جايگزين وارد حقوق جزاي اين كشور شد1985گرفت ولي در سال 
 قانون جزاي فرانسه كه كيفيت اعمال اين مجازات را پيش بيني 131-8 به موجب ماده

تواند به جاي مجازات حبس، محكوم را مشمول حكم انجام  كند قاضي دادگاه مي مي
 ساعت 240 تا 40مدت اشتغال به كارهاي عام المنفعه بين . قرار دهد يك كار عمومي

به  ور حكم كيفر خدمات عموميصد . ماه بايد به انجام برسد18است كه حداكثر در 
پذيرد و با حضور متهم در جلسه دادگاه، قاضي پس از  صورت حضوري صورت مي

به متهم، در صورت موافقت صريح او با اين كيفر  تفهيم حق رد كيفر خدمات عمومي
در غير اينصورت قاضي كيفر . ورزد مبادرت مي به صدور حكم محكوميت كار عمومي

به  صدور حكم، شيوه و طرز اجراي كيفر خدمات عموميپس از . كند حبس صادر مي
  .ل اجراي مجازاتها استؤوعهده قاضي مس

  امتيازها و ايرادهاي كار عمومي
مطلوب رواني و اجتماعي ناجلوگيري از آثار «از جمله فوايد كيفر خدمات عمومي، 

 از خطرها و ياد شده است، به اين توضيح كه اشتغال به كارهاي عام المنفعه» زندان
مضرات زندان كاسته و مانع تماس محكوم به حبسهاي كوتاه مدت با بزهكاران حرفه 

 از هم گسيختگي خانوادگي و اجتماعي گردد و همچنين رادعِ اي و خطرناك مي
  . شود محكومان مي

ايرادهايي را نيز برانگيخته است، كه  در كنار اين امتيازها، كيفر خدمات عمومي
با اصل آزادي است، زيرا  مغايرت اجبار محكوم به انجام كار عمومييكي از آنها 

از . مطابق مقررات بين المللي انجام كار اجباري و بيگاري ممنوع شناخته شده است
سوي ديگر در صورت تخلف محكوم، از انجام كار، دادگاه او را به زندان بسته 

  . گرداند بازمي
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 تنها در سطح حقوق داخلي كشورهاي نه با وجود اين ايرادها، خدمات عمومي
پيشرفته، بلكه حتي در سطح سياست جنايي سازمان هاي بين المللي نيز مورد توجه و 

  .عنايت واقع شده است

  جايگزين هاي نوع سوم
منظور از اين جايگزين ها اقدام هايي است كه زمينه اجتناب از اجراي مجازات حبس 

  :سازند راهم مييا اجتناب از صدور محكوميت حبس را ف

  تعليق) الف
در نظامهاي كيفري معاصر و جنبشهاي اخير حقوق كيفري، از تعليق اجراي مجازات 
به عنوان يكي از ابزارهاي كيفر زدايي ياد شده است كه آثار مطلوبي براي نظامهاي 

تدبير تعليق به عنوان جايگزين كيفر حبس به سه شكل، مورد توجه . جزايي دارد
  : مختلف قرار گرفته استقانونگذاران

آمريكايي؛ نظام پروباسيون . نظام پروبيشن انگليسي: روش تعليق ساده يا قاره اي
  . فرانسوي

  اي قارهاروپاي روش تعليق ساده يا 
در .  فرانسه وارد حقوق اين كشور شد1891براي نخستين بار در قالب قانون جزاي 

اما . گردد دگاه، اجراي آن معلق مياين نوع از تعليق ضمن تعيين مجازات از سوي دا
در نظام تعليق آزمايشي، محكوم در مدت تعليق مكلف به رعايت و انجام تكاليفي 

 نيز يدر محدوده نظام تعليق آزمايش. شود است كه از سوي دادگاه براي وي مقرر مي
 تفاوتها و) پروباسيون(و فرانسوي آن ) پروبيشن( آمريكايي -ميان دو سيستم انگليسي

شباهتهايي وجود دارد، به اين توضيح كه در هر دو نظام، محكوم مكلف به رعايت و 
انجام تكاليف مقرر بوده و تحت مراقبت ماموران ويژه و مددكاران اجتماعي قرار 

ولي در تفاوت اين دو سيستم بايد گفت كه روش پروبيشن بر دو ركن  .گيرد مي
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وي قاضي بدون صدور حكم احراز مجرميت از س«و » رضايت محكوم عليه«
استوار است، حال آنكه در نظام پروباسيون فرانسوي به رضايت مجرم » محكوميت

  .نيازي نبوده و اجراي تعليق مستلزم صدور قبلي حكم محكوميت است

  تخفيف) ب
. گردد پيدايش رژيم تخفيف به جريانهاي پيش از دو ثلث نخست سده نوزدهم باز مي

 نقش قاضي را به اعالم 1810وجود آنكه قانون جزاي در حقوق فرانسه نيز با 
 1791ساخت، ولي مجازاتهاي ثابت قانون  مجازات مطابق موازين قانوني محدود مي

. را مطرود اعالم كرد و به برقراري سيستم حداقل و حداكثر مجاراتها مبادرت ورزيد
 تعميم  گام موثري در جهت1832 در قالب قانون 1810در جريان اصالح قانون 

  .كيفيات مخففه در حقوق جزاي فرانسه برداشته شد

  عفو) ج
كند كه قانونگذار عنوان مجرمانه را  گاهي سياست جنايي و منافع اجتماعي ايجاب مي

شدند، سلب نموده  بنابر مقتضيات زماني و مكاني از اعمالي كه قبالً جرم محسوب مي
چنانچه پس از از آن شخص . وردو با اعطاي عفو از تعقيب مجرم جلوگيري به عمل آ

 جرم مجدد شود، سابقه مورد عفو موجب مشموليت مقررات بمشمول عفو مرتك
شود و در  ولي در عفو خاص، موضوع جرم منتفي نمي. تكرار جرم نخواهد گرديد

نتيجه، با ارتكاب جرم جديد، سابقه مورد عفو در مقررات تكرار جرم لحاظ خواهد 
 حق عفو به موجب قانون به مقام رئيس جمهوري داده شده در حقوق فرانسه. گرديد
  .است
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بررسي ماهيت، رسالتها و ماهيت جايگزينهاي : گفتار نخست
 حبس

١ ماهيت جايگزين ها-١
 

  :توان مورد توجه قراردارد اصوالً ماهيت جايگزين ها را از دو جنبه مي
  )عمومي(مفهوم عادي ) الف
  مفهوم حقوقي) ب

  مفهوم عادي) الف
  :توان براي جايگزين ها در نظر گرفت  اين جنبه، دو معيار عمده را مياز

 انديشه فردي كردن مجازات

 اعطاي امكان انتخاب به قاضي بين دو اقدام

اصطالح جايگزينهاي كيفر سالب آزادي براي گفته شد همانگونه كه پيش از اين 
بديلها در قانون ور از اين نظم.  وارد حقوق فرانسه شد1975نخستين بار در سال 

اين روند همچنان ادامه . شدند مه ميي كيفرهايي بود كه جايگزين زندان و يا جر1975
 قانون جديدي ضمانت يب قانونگذار فرانسه با تصو1983يافت تا آنكه در سال 

اجراهاي جديدي را وارد حقوق فرانسه كرد كه در واقع تعبير جديدي از جايگزينها 
شدو اين جايگزينها شامل كليه مجازاتها و   آنها قلمداد ميتحت عنوان مفهوم موسع

اين مفهوم شامل شيوه هاي . آمدند شدند كه در محيط باز به اجرا درمي اقداماتي مي
همچنين اين مفهوم، جرح . گرديد  مي-مانند تعليق–اجراي حبس در محيط غير بسته 

 مجازاتها در حقوق و تعديل در مرحله اجراي حبس را كه از وظايف قاضي اجراي

____________________________________________________________________________  
هاي زندان يا مجازاتهاي بينابين،  بيشتر در اين زمينه بنگريد به محمد آشوري، جايگزينبراي آگاهي . 1

  .1382انتشارات گرايش، چاپ اول، : تهران



       ٥٥٣حقوق جزاي عمومي 

 عده اي با مفهوم موسع 1983اما در قانون . گيرد رود در بر مي فرانسه به شمار مي
 در نحوه اجراي حبس به يل جرح و تعدقاينان با اطال. جايگزينها مخالفت ورزيدند

عنوان جايگزين موافق نبوده و بدين ترتيب از مفهوم مضيق جايگزينها طرفداري كرده 
م اخير جايگزين كيفري است كه قاضي محكمه به عنوان محكوميت در مفهو. اند

  .كند اصلي به جاي حبس در حكم خود پيش بيني مي

  مفهوم حقوقي) ب
از بعد حقوقي اين پرسش مطرح شده است كه آيا اين بديلها همان مجازاتهاي 

شوند؟  معروف حقوق جزا هستند يا اقدامات تاميني جرم شناسي محسوب مي
 فرانسوي در اين مورد سكوت اختيار كرده ولي دكترين فرانسه در اين زمينه قانونگذار

آقاي ژان پرادل قاضي سابق دادگستري فرانسه و استاد و : چنين اظهار نظر نموده است
مدير كنوني موسسه علوم جنايي پواتيه در اين زمينه معتقد است كه كيفرهاي كوتاه 

دهند و با توجه  در حقوق فرانسه تشكيل ميمدت حبس، توده وسيعي از مجازاتها را 
اشكال وارد شده است بنابراين الزم » جرم زا بودن«به اينكه بر اين كيفرها از جهت 

بدين ترتيب قانونگذار فرانسوي  .شد كه اقدامات ديگري بجاي آنها پيش بيني شوند
. بيني كرد براي به حداقل رساندن معايب زندانهاي كوتاه مدت تدابير مختلفي را پيش

از جمله اينكه گاه ميزان آنها را در قانون كاهش داد و يا از روش معافيت از مجازات 
راه حل ديگري كه قانونگذار فرانسه پيش بيني كرده تكليف قضات به . استفاده كرد

مستند و مستدل نمودن احكام كيفرهاي كوتاه مدت حبس است و در نهايت تدبير 
 اين 1983در قانون . بوده است» جايگزينهاي مجازات حبس«ديگر قانونگذار فرانسه، 

جايگزينها به عنوان كيفرهاي جايگزين حبس قلمداد شدند، نظير متوقف كردن 
به نظر آقاي پرادل اگرچه . و يا جريمه هاي روزانه خودرو، انجام خدمات عمومي

. يني نيز تلقي كردتوان آنها را اقدام تام عنوان اين جايگزينها كيفر است اما بعضاً مي
سازند و با سقوط مجدد او در  زيرا زمينه جامعه پذيري مجدد بزهكار را فراهم مي
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با وجود اين، در كنار اين قبيل جايگزينها ضمانت اجراهايي . كنند بزهكاري مبارزه مي
  كيفري برخوردارند، نظير تعليق يا جريمه -وجوددارند كه از خاصيت سركوبگر

  . روزانه
ين آقاي پردال معتقد است از آنجا كه اين جايگزينها در قانون به عنوان كيفر بنابرا

 لذا بايد آنها را ،گردند قلمداد شده اند و جايگزين حبس به عنوان كيفر اصلي مي
در نظر گرفت، مضافاً به اينكه بسياري از اين ) مجازات(ضمانت اجراهاي كيفري 

ندارند حال آنكه اقدامات تاميني كه ) مجرم(بديلها رابطه اي با موضوع جرم ارتكابي 
  .در ارتباطند) مباشر جرم(ناظر بر حالت خطرناك اند معموالً با موضوع جرم 

شوند، جايگزينهايي در نحوه  در كنار جايگزين هايي كه در حكم دادگاه قيد مي
اجراي حبس هم وجود دارند كه در مفهوم موسع، جايگزين نام گرفته اند چرا كه يا 

 در خصوص اين قبيل جايگزينها .گردند سبب تحديد اجراي حبس يا انتفاي آن مي
جايگزينهايي با ماهيت دوگانه مواجهيم، مثالً خاصيت با نيز بايد گفت كه باز هم 

 آن برتري دارد، اما در موردي چون يمينأكيفري در تاسيس تعليق بر خاصيت اقدام ت
 تربيتي آن بر وصف كيفري غلبه دارد، - نيدستور مداوا و درمان، برعكس، وصف تامي

چرا كه حكم مداوا و درمان با حالت خطرناك مجرم در ارتباط است و يا در مفهوم 
موسع، ممنوعيت انجام يك فعاليت، ضبط آلت جرم يا ضبط شيء ناشي از جرم، 

  .هستند) جرم ثانويه(جملگي به دنبال جلوگيري از تكرار جرم 

  ايگزينها فوايد يا رسالتهاي ج-٢
عده اي از حقوقدانان معتقدند كه براي گسترش جايگزينها بايد سه معيار براي آنها در 

  :توان ياد نمود مي» رسالتهاي جايگزينها«نظر گرفت كه از آنها به عنوان 
اصالح و درمان كه در جريان آن مجرمان مشمول اقدامات جايگزين به جامعه ـ 1

  .رود ي از سياست جنايي مشاركتي به شمار ميشوند و نماد بارز مدني سپرده مي
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چنان كه در ابتدا اين كيفرهاي حبس كوتاه مدت هستند كه توجه قانونگذاران را 
كنند چرا كه مطالعات همواره نشان داده اند كيفرهاي جايگزين بويژه  بخود جلب مي

 روز 10 تا 8براي مجرمين بي سابقه مشكل ساز هستند، چنان كه در مورد كيفرهاي 
اين مطالعات مؤيد اين مطلبند كه شوكي نجات بخش براي مشموالن تدابير جايگزين 

 ماه مضرترين كيفرها تشخيص داده 3 روز تا 10اما زندانهاي . توانند تلقي گردند مي
شده اند زيرا ضمن آنكه فاقد خصيصه ارعاب انگيزي هستند به فرايند جامعه پذيري 

سازند حال آنكه بزهكاران  غلي او خلل وارد مي ش-بزهكار و روابط خانوادگي
  .مشمول اين حبس ها معموالً خطرناك نيستند

 ماه وارد شده است عدم 3 روز تا 10از ديگر ايراداتي كه به حبسهاي كوتاه مدت 
اين داليل سبب شد كه .  درماني است- كفايت مدت براي اجراي برنامه هاي اصالحي

 ابتدا حبسهاي كوتاه مدت را مشمول سياست 1975قانونگذار فرانسه نيز در سال 
اما اين به معناي برچيده شدن كامل نظام حبسهاي كوتاه مدت تا سه . جايگزين نمايد

 قاضي مكلف است در 1992ماه نيست، چرا كه براي مثال در فرانسه از سال 
صورتيكه انتخاب حبس كوتاه مدت را به جايگزين آن ترجيح دهد انتخاب خود را 
مستدل و مستند نموده و بدين ترتيب گزينش خود را از ضمانت اجرا برخوردار 

  .سازد

  اهميت جايگزينها -٣
به شيوه ديگري به انجام ) نحوه اجرا(شوند كه دوران مجازات  جايگزينها سبب مي

شود ولي در نحوه اجراي آن تفاوت خواهد  به اين معنا كه مجازات اجرا مي. برسد
ر بديل نيمه آزادي، محكوم مجاز به حفظ روابط خود با دنياي خارج براي مثال د. بود

بديهي است كه اين . كند زندان خواهد بود در عين حالي كه زندان را نيز تحمل مي
تدبير نسبت به كساني قابل اجرا خواهد بود كه نسبت به آنها اعتماد وجود داشته باشد 

  .و بتوان در حق آنان نوعي ارفاق قائل شد
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سويي ديگر بايد به امتيازهاي جايگزينها نظير مبارزه با تكرار جرم و اجراي از 
مثالً در بديل كار عام . برنامه هاي اصالحي مجرم و بازپذيري او به اجتماع اشاره كرد

. المنفعه، مجرم مجاز به كار و حفظ رابطه خود با جامعه خارج از زندان خواهد بود
كند، چنان كه در جرايم  ه نوع جرم ارتكابي تعيين مينوع اين كار را قاضي با توجه ب

رانندگي كسي كه به خاطر رانندگي در حال مستي مرتكب خالفي شده مكلف به كار 
كند  در بيمارستان حوادث و سوانح شده يا در روزهاي آخر هفته در اورژانسها كار مي

كند و عبرت   ميو بدين ترتيب از نزديك مجروحان رانندگي و آالم آنها را مشاهده
تواند براي اين قبيل مجرمان تعيين كند كار در  از ديگر تكاليفي كه قاضي مي. گيرد مي

 اين مراكز اهدافي چون …انجمن ها يا مراكز امداد رساني به بزه ديدگان است
در همين راستا بايد . كنند  را دنبال مي…معاضدت پزشكي و اجتماعي و فرهنگي و

در اين شكل از تدابير، پرداخت . ت بزه ديده نيز اشاره كردبه تدبير جبران خسار
خسارت در حكم مجازات تلقي شده و بدين ترتيب مجرم از مجازات حبس رهايي 

  :اين تدابير. كند پيدا مي
  .نمايد احساس مسؤوليت را در بزهكار تقويت مي -1
دهد كه  را ميسازد و به وي اين امكان  او را با مفاهيم مال و مالكيت آشنا مي -2

  .خسارت مالي ناشي از عملش را لمس كند
شود كه خصيصه قهرآميز جايگزينها از حبس كمتر نيست اما  بنابراين مالحظه مي

خصيصه اخير به معناي . ضمن آن از خاصيت اقدامات تأميني نيز برخوردار هستند
بايد داراي اخف بودن بديلها نسبت به مجازاتهاي حبس نيست و بنابراين بديلها را ن

تنها تفاوت آنها با حبس اين است كه قاضي با اطالع . جنبه ارفاقي صرف دانست
. گيرد دقيق از وضع مجرم، كيفر و ضمانت اجراي مناسبتري براي او در نظر مي

دهند تا در مرحله اجرا   اجازه مي- در فرانسه-جايگزينها به قاضي اجراي مجازاتها
بر شيوه جديدي تنظيم نمايد، آن چنان كه كيفر سالب شيوه اعمال سالب آزادي را بنا
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در نتيجه، اِعمال و بكارگيري . آزادي در محيطي غير از محيط بسته به اجرا درآيد
شود كه قاضي همچون يك پزشك، آگاهانه به تجويز  جايگزينها زماني مفيد واقع مي

  .اقدام مقتضي مبادرت ورزد

  ينها شرايط اجرا و اعمال جايگز:گفتار دوم
توان سه معيار در نظر گرفت و جايگزينها را  در باب شرايط اعمال جايگزينها مي
  :برحسب اين سه معيار دسته بندي كرد

  .معيار زمان صدور حكم -
  .معيار مقامات قضائي تصميم گيرنده -
  .گيرند معيار افرادي كه مشمول اقدامات جايگزيني قرار مي -

  معيار زمان صدور حكمطبقه بندي جايگزينها بر اساس -١

اصوالً بايد گفت كه جايگزينها در قلمرو جرايم جنحه اي و خالف مورد استفاده قرار 
ايِ مشمول سياست جايگزيني، جرايم معيني هستند كه غالباً  جرايم جنحه. گيرند مي

همچنين در قلمرو خالفها، اين خالفهاي . گيرند مشمول حبسهاي كوتاه مدت قرار مي
هستند كه مشمول ) باشند كه شديدترين خالفها و نزديك به جنحه مي(نوع پنجم 

بدين ترتيب بهنگام صدور حكم، قاضي دادگاه جنحه يا . گردند جايگزينها واقع مي
خالف خواهد توانست بجاي حبسهاي كوتاه مدت، اقدامات ديگري را در حكم خود 

 جزاي فرانسه پيش بيني  قانون131-14 و 131- 6اين اقدام ها در دو ماده . بگنجاند
  .شده اند

شوند، ضمن آنكه در   يازده مورد را شامل مي131-6اقدامات جايگزيني در ماده 
صدر ماده آمده كه اين جايگزينها ممكن است بهنگام صدور حكم حبس به عنوان 

  :كيفر تكميلي آن نيز منظور گردند
  . سال5تعليق پروانه رانندگي براي حداكثر  -
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  . سال5گي برخي وسائط نقليه براي حداكثر منع رانند -
  . سال5لغو پروانه رانندگي همراه با ممنوعيت تقاضاي مجدد براي حداكثر  -
  .ضبط وسيله نقليه يا وسائط نقليه متعلق به مجرم -
  .متوقف كردن موقت وسيله نقليه حداكثر بمدت يكسال -
  . سال5اكثر ممنوعيت حمل اسلحه مجوز دار يا داشتن اسلحه براي حد -
  .ضبط اسلحه اي كه از آنِ مجرم است يا مجرم به آن دسترسي داشته است -
ضبط پروانه شكار همراه با ممنوعيت تقاضاي مجدد براي صدور آن حداكثر  -

  . سال5بمدت 
ممنوعيتِ داشتنِ دسته چك يا صدور چك يا ممنوعيت استفاده از كارتهاي  -

  . سال5اعتباري بمدت حداكثر 
ئ يا آلتي كه براي جرم بكار رفته يا قرار بوده است بكار برده شود يا از ضبط ش

  .ارتكاب جرم حاصل شده باشد
ممنوعيت پنج ساله برخي از فعاليتهاي شغلي و اجتماعي به اين شرط كه  -

تسهيالت آن فعاليت آگاهانه در ارتكاب جرم يا تدارك آن مورد استفاده قرار گرفته 
  ).دام تأمينيمصداق بارز اق(باشد 

 از همين قانون اقدام هاي جايگزين شامل خالفهاي درجه پنجم را 131- 14ماده 
  :احصا نموده است

  .تعليق پروانه رانندگي بمدت يكسال -
  . ماه6متوقف كردن وسيله نقليه محكوم براي مدت حداكثر  -
  .تضبط اسلحه مجرم يا تسهيالتي كه مجرم آزادانه به آنها دسترسي داشته اس -
  .ضبط پروانه شكار با ممنوعيت تقاضاي مجدد حداكثر يكسال -
  .منع داشتن چك يا استفاده از كارت اعتباري بمدت حداكثر يكسال -
  .ضبط مال حاصله از جرم -
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 بندي جايگزينها بر اساس معيار مقامات تصميم گيرنده ـ طبقه٢

صادر كننده حكم مقامات تصميم گيرنده در زمينه جايگزينها برحسب مورد، قاضي 
قاضي صادر كننده . گردند ، دادسرا و يا قاضي اجراي مجازاتها را شامل مي)محكمه(

حكم چنان كه پيش تر گفته شد، مخير خواهد بود كه از ميان مجازات حبس و 
بنابراين قاضي دادگاه، حق انتخاب ميان اين . جايگزينهاي آن يك مورد را انتخاب كند

از مراجع ديگر تصميم گيرنده در مورد جايگزينها بايد به . شتدو تصميم را خواهد دا
دادسرا در حقوق فرانسه اصوالً وظيفه اجراي محكوميت صادره را . دادسرا اشاره كرد

مطابق قانون به عهده دارد و هدف اجراي كامل و مفيد مجازات را و اينكه اجراي 
. كند شده است، دنبال ميمجازات شامل افرادي شود كه در حكم از آنها نام برده 

دادسرا در خصوص كيفرهاي حبس همواره با مشاوران بازپذيري يا مربيان تربيتي و 
مشاوران پروباسيون كه در سازمان زندانها به كار مشغولند و با قاضي اجراي مجازاتها 

 قانون آيين دادرسي كيفري، مقام 709-1، ماده 1958در تماس دايم اند، از سال 
اين مقام . تحت عنوان قاضي مسؤول اجراي مجازاتها ايجاد نموده استجديدي را 

پس از صدور حكم دادگاه، جانشين قاضي محكمه شده و از توانايي دخل و تصرف 
همچنين او مجاز خواهد بود كه . در چگونگي اجراي مجازات حبس برخوردار است

نظر دادسرا، جرح و در مدت مجازات حبس با نظر دادگاه و يا در اجراي مجازات با 
ولي بايد در نظر داشت كه قاضي اجراي مجازاتها در فرانسه در مورد . تعديل نمايد

اي است  كيفرهاي حبسي كه در محيط باز بايد سپري شوند داراي اختيارات گسترده
از اختيارات ) زندان(حال آنكه در خصوص حبسهاي اجرا شده در محيط بسته 

ر تقدير قاضي اجراي مجازاتها براي انجام اختيارات به ه. محدودي برخوردار است
زند و گاه به عنوان عضو كميته پروباسيون يا  خود، گاه مستقيماً دست به اين اقدام مي

  .١كند امداد رساني به آزادشدگان از زندان عمل مي
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توان چنين گفت كه در خصوص اعمال و اجراي  با توجه به آنچه گذشت مي
راي مجازاتها، دادسرا و دادگاه به اتفاق يا مستقالً اظهار نظر جايگزينها، قاضي اج

نمايند و غايت اقدامات اين مراجع، جلوگيري از اجراي محكوميت  نموده و اقدام مي
  حبس يا تغيير در مدت يا نحوه اجراي آن است

 كه مشمول آنها قرار )مجرماني( جايگزينها بر اساس كساني -٣
 گيرند مي

 شد،اصوالً در خصوص جايگزينها اين، مقامات قضايي نظير قاضي همانطور كه گفته
گيرند  دادگاه، دادسرا يا قاضي اجراي مجازاتها هستند كه به اتفاق يا مستقالً تصميم مي

و بنابراين، نظر محكوم عليه در اين زمينه تأثيري ندارد، ولي بايد توجه داشت كه در 
  :شود  شمرده ميدو مورد، جلب رضايت محكوم عليه نيز الزم

. محكوم كند نخست زماني كه قاضي بخواهد مجرم را به انجام خدمات عمومي
دليل اين جلب رضايت آن است كه بنابر اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين سازمان 
ملل و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، قانونگذار فرانسه كار اجباري را از هر نوع 

 حتماً بايد رضايت - حتي براي شخص زنداني- مورد كارممنوع نموده و بنابراين در
  .او جلب گردد

بويژه در مورد مجرمان (در مورد صدور حكم بر مبناي مداوا و درمان مجرم : دوم
  .هاي كنترل اجتماعي و قضايي بايد رضايت بزهكار جلب شود و برنامه) جنسي

يي چند بايد لحاظ شوند معيارها در مورد افرادي كه مشمول جايگزينها واقع مي
  :گردد

  .سوابق خانوادگي و تحصيلي متهم، وضعيت سوابق و حال متهم، سن

____________________________________________________________________________  
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  سن متهم
شوند ولي بايد توجه  اصوالً جايگزينها در هر دو گروه سني كبار و صغار را شامل مي

داشت كه تدابير معمول در مورد اشخاص حقوقي، ضبط و جريمه است چرا كه 
از جمله . در خصوص آنها قابل اعمال نيستندحبس و جايگزينهاي ديگر آن 

توان به تعليق ساده  روند مي جايگزينهايي كه براي دو گروه سني صغار و كبار بكار مي
ولي پس از . و توأم با آزمايش، خدمات عمومي، حكم مداوا و درمان اشاره كرد

مه تواند از تدابير ديگري چون تأسيس ني صدور حكم، قاضي اجراي مجازاتها مي
نكته . آزادي، كار در خارج زندان، آزادي مشروط يا نظارت الكترونيكي استفاده كند

آخري كه در باب سن بايد بدان توجه داشت اين است كه جريمه هاي روزانه و 
  .شوند  قانون جزاي فرانسه فقط شامل كبار مي131- 6كيفرهاي ماده 

  سوابق كيفري
ايد گفت كه سوابق كيفري متهم تأثيري  ب131-6در مورد كيفرهاي مندرج در ماده 

دليل اين . بنابراين كيفرها ممكن است شامل تكرار كنندگان جرم هم بشود. ندارد
موضوع آن است كه در جرايم جنحه اي و خالف كه مشمول سياست جايگزينها واقع 

  .شوند، با خطرناكي مجرمان مواجه نيستيم مي
و تعليق همراه با كار عام المنفعه و يا ساير جايگزينها نظير جريمه هاي روزانه 

در مورد خدمات .  سال قابل اعمال اند5توأم با آزمايش براي سابقه قضايي زير 
زماني قابل صدور است كه محكوميت متهم بدون احتساب تعليق و بصورت  عمومي

در مورد آزادي مشروط چنانچه بزهكاري بدون سابقه . قطعي از چهار ماه تجاوز نكند

د، بايد باش
2

 محكوميت خود را طي كرده باشد و اگر سابقه تكرار جرم داشته باشد 1

3

در خصوص رژيم نيمه آزادي نيز زماني قابل .  حبس خود را بايد گذرانده باشد2

 اعمال است كه محكوميت مجرم حداكثر تا يكسال بوده باشد و سرانجام، در مورد
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زماني قابل صدورند كه ) محيط باز(جايگزينهاي كيفر سالب آزاديِ خارج از زندان 
  .محكوم عليه قبالً سابقه محكوميت بيش از چهار ماه نداشته باشد

  وضعيت كيفري
منظور از اين وضعيت، ميزان مجازات صادره در حكم و در مواردي، باقيمانده 

) باقيمانده مجازات(قسمت اخير . مجازاتي است كه محكوم ملزم به تحمل آنست
در هر حال پيرامون . شود شامل جرح و تعديل و دخالت در نحوه اجراي كيفر مي

ميزان مجازات يا باقيمانده آن، قاضي محكمه يا قاضي اجراي مجازاتها در زمان صدور 
اجراي آن، با توجه به ) طي(حكم يا در زمان شروع كيفر سالب آزادي يا در جريان 

 مادي و خانوادگي و نيازها و شرايط جسماني، تصميم به فردي كردن مجازات شرايط
 .گيرند مي

  خصوصيات جايگزينهاي خاص يا ويژه: گفتار سوم
دهند از جمله  جايگزينهاي خاص يا ويژه كه موضوع اين گفتار را تشكيل مي

ن اي. شوند جديدترين جايگزينها و نسل جديد جايگزينها در حقوق جزا محسوب مي
  :شوند ضمانت اجراها به دو دسته تقسيم مي

ضمانت اجراهاي خاص شامل اعتياد به الكل و مواد مخدر و جرايم جنسي و 
  .حكم مداوا و درمان راجع به آنها

ضمانت اجراهاي مربوط به نحوه و شيوه اجراي كيفر سالب آزادي، شامل نظارت 
  .يا مراقبت الكترونيكي
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  عتياد و جرايم جنسيمكانيسمهاي خاص در مورد ا -١
تعقيب ) مفيد بودن(اصوالً مسأله تناسب بين تعقيب و جرم يا اصل مناسبت داشتن 

دهد تا بجاي صدور   در برخي نظامها نظير فرانسه به دادستان اجازه مي١كيفري
كيفرخواست مبادرت به صدور قرارهايي نمايد تا به اين وسيله، جرم در دادسرا و 

توان به قرار  از جمله اين قرارها مي. ي حل و فصل گرددمرحله تحقيقات مقدمات
ميانجيگري اشاره كرد كه دادستان، شخص ثالثي را خارج از دادسرا و دادگاه تعيين 

كند تا ميان متهم و بزه ديده مأموريت ميانجيگري انجام دهد تا چنانچه مأموريت  مي
  .موفقيت آميز باشد از تعقيب كيفري متهم خودداري ورزد

از ديگر قرارها در اين زير مجموعه، قرار مداوا و درمان است كه دادستان در 
موردي به جاي صدور كيفرخواست، براي متهم معتاد به الكل يا مواد مخدر صادر 

اما . كند تا چنانچه اعتياد خود را ترك نمايد از تعقيب كيفري او خودداري ورزد مي
قرارهاي «وه اشاره شد اين قرارها با عنوان همانگونه كه در گفتار نخستين از اين جز

بنابراين بايد ديد كه به غير از قرارهاي مذكور . از بحث ما خارج اند» جايگزين كيفري
چه مكانيسمهاي ديگري در رابطه با جرايم اعتياد به عنوان جايگزينهاي كيفر سالب 

  زادي در حقوق فرانسه وجود دارند؟آ
ك جرم در قانون جزا پيش بيني نشده بلكه در قانون در فرانسه اعتياد به عنوان ي

تواند  مطرح شده است كه در آن قاضي مي» قانون سالمت عمومي«ديگري به نام 
بجاي اعزام معتاد به زندان، دستور يا حكم مداوا و درمان او را صادر كند و يا چنانچه 

جرم ارتكابي از نوع در جريان رسيدگي به جرم، به اعتياد متهم پي ببرد در صورتي كه 
. خفيف باشد بجاي صدور حكم حبس، وي را به مداوا و درمان اعتياد محكوم نمايد

____________________________________________________________________________  
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 مباحثي در علوم جنايي ٥٦٤

بدين ترتيب متهم با معرفي خود به مقام بهداشتي معتمد بايد مبادرت به ترك اعتياد 
خود نموده و دوران مداوا و درمان را با توجه به گواهي مقام بهداشتي در پايان به 

  . آميز طي كندصورت موفقيت
حكم مداوا و درمان ممكن است در چارچوب احكام تعويقي صادر شود، بدين 
ترتيب كه متهم از خود قراين و اماراتي دال بر اصالح نشان دهد به طوري كه از اين 

در اين صورت با . قراين چنين به دست آيد كه در شرف بازسازي و اصالح است
شود  مجرميت، هيچ حكم محكوميتي صادر نميرعايت ساير شرايط، با وجود احراز 

افتد تا چنانچه در اين دوره يكساله  بلكه صدور حكم به مدت يكسال به تعويق مي
جرم و تخلفي از سوي متهم سر نزند و از سويي، متهم مبادرت به ترك اعتياد خود 

م صدور دستور يا حك. گردد نمايد، اجراي مجازات در پايان دوره يكساله منتفي مي
مداوا و درمان از جمله مواردي است كه جلب رضايت متهم در آن ضروري است، 
زيرا مستلزم همكاري و مساعدت شخص معتاد است و چنانچه وي به اين امر 
رضايت نداشته باشد با عدم همكاري و مساعدت، ترك اعتياد و اصالح و بازسازي او 

  .ميسر نخواهد گرديد
پردازيم جرايم جنسي اعم  وعه به بررسي آن ميجرم ديگري كه در اين زير مجم

از جرم تجاوز به عنف، روابط جنسي با صغار و روابط جنسي گروهي و 
 اقدامات جديدي را براي درمان 1998قانونگذار فرانسه در ژوئن . است عمومي

عّلت اتخاذ چنين اقداماتي وقوع جرايم . مجرمان جنسي و مراقبت از آنها اتخاذ نمود
يكي از رفتارهايي را كه . شد مي يعي بود كه سبب تهييج افكار عموميجنسي فج

» م جنسيستوري«قانونگذار فرانسوي در اين راستا جرم انگاري نموده است جرم 
شود كه براي رفع نيازهاي بيمارگونه جنسي خود به  است كه شامل كساني مي

هي است كه روابط بدي. كنند  افريقايي، آمريكايي سفر مي-كشورهاي ديگر آسيايي
جنسيِ اينگونه افراد، نوعاً بيمارگونه بوده و از آنجا كه مقنن فرانسوي دريافت كه 
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كنند و تنها به  اينگونه رفتارها را جرم تلقي نمي) چون تايلند(كشورهاي توريستي 
 مجازاتها و 1998انديشند در نتيجه از سال  م ميسدرآمدهاي مادي حاصله از توري

ي را براي فرانسويان توريستِ مرتكب چنين رفتارهايي تعيين نمود ضمانت اجراهاي
كه به موجب آن چنانچه يك فرانسوي در كشور بيگانه به روابط جنسي نظير روابط و 
عمليات جنسي با صغار يا فيلمبرداري از صغار در حين عمل يا بهره برداري جنسي 

 مبادرت كند، در خاك …فال از طريق اينترنت يا توليد صور قبيحه و مستهجن با اط
اما با توجه به ويژگي خاصي كه در بيشتر اين . شود فرانسه محاكمه و مجازات مي

 مقنن فرانسوي اقدامات - يعني وجود حاالت بيمارگونه در آنها- مجرمان وجود دارد
خاصي را تحت عنوان اقدامات كنترل اجتماعي و قضايي نيز براي اين قبيل بيماران 

اين . شوند اعمال مي) جايگزين(بيني نموده است كه به عنوان كيفر اصلي رواني پيش 
 سال 20كنترل اجتماعي و قضايي بجاي جنحه هاي تا ده سال و جرايم جنائي تا 

چنانچه محكوم در دوران كنترل مرتكب تخلفي شود و يا از ارتكاب . حبس مجراست
 تا دو سال حبس و مقرر تبعيت نكند در صورتي كه محكوميتش جنحه اي باشد

تكاليف مجرم جنسي در .  سال حبس محكوميت پذير است5چنانچه جنايي باشد تا 
اين تكاليف . دوران كنترل با تكاليف معمول در تعليق توأم با آزمايش مشترك است

  : قانون جزاي فرانسه عبارتند از132- 44مطابق ماده 
زاتها و كليه مكاتبات محكوم بايد به كليه احضاريه هاي قاضي اجراي مجا -1

  .مربوطه پاسخ دهد
محكوم بايد به بازديدها و كنترل مأموران زندان و مسؤوالن تعليق آزمايشي  -2

تن دهد و اطالعات درخواستي آنها را كه عمدتاً به مشخص كردن نحوه زندگي و 
  .شود در اختيار آنها قرار دهد ممر درآمد محكوم مي

حل كارش را به مأمور پروباسيون يا تعليق محكوم بايد تغييرات آدرس م -3
  .آزمايشي اعالم دارد
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محكوم بايد تغييرات آدرس منزل خود و كليه جابجايي هاي خود را كه بيش  -4
  .انجامد و بازگشت خود را به مأمور پروباسيون اعالم دارد  روز به طول مي15از 

ز قاضي اجراي محكوم بايد قبل از هرگونه جابجايي به خارج از كشور، ا -5
  .مجازاتها اجازه بگيرد

  :در ادامه، به تكاليف ذكر شده موارد جديدي اضافه شده است
ممنوعيت حضور در برخي اماكن بويژه اماكني كه صغار در آنجا حضور دارند  -1

  ).در حكم اقدام تأميني(مثل حوالي مدرسه و پاركها 
ي كه دادگاه تعيين منع رفت و آمد با برخي اشخاص مثالً خانواده هاي -2
  ).درحكم اقدام تأميني. ( نمايد مي

  ).در حكم اقدام تأميني.. (منع از انجام برخي فعاليتها نظير معلّمي، مربيگري  -3
 قضايي، چنانچه محكوم از نظر پزشكي بيمار -عالوه بر اين كنترل اجتماعي

دستور مداوا و . دشو تشخيص داده شود، مداوا و درمان نيز به تكاليف باال افزوده مي
درمان چنانچه در زمان اجراي مجازات حبس ضروري تشخيص داده شود، از وظايف 

برده و در حال  اگر محكوم در زندان بسر مي. قاضي مسؤول اجراي مجازاتها است
تحمل كيفر حبس باشد و در اين زمان، مداواي وي ضروري تشخيص داده شود، در 

ي اجراي مجازاتها به بيمارستان يا كلينيك خاص اين صورت با تصميم و پيگيري قاض
  .شود اعزام مي

  واكنشهاي عملي در قبال جايگزينهاي ويژه مجرمان جنسي
از . جايگزينهاي ويژه مجرمين جنسي واكنشهايي را در حقوق فرانسه برانگيخته اند

جمله اينكه با توجه به شخصيت پيچيده مجرمان جنسي و مداواي آنها به منظور 
زه با تكرار جرم جنسي، تشخيص مداوا و درمان مناسب كاري است بس دشوار مبار

بويژه آنكه در غالب موارد رضايت مجرم ضروري است، بنابراين چنانچه مجرم در 
  .شود برابر درمان از خود مقاومت نشان دهد قطعاً از كارآيي درمان كاسته مي
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 خطرناك كه نوعي ايراد ديگر آن است كه براي آن دسته از مجرمان جنسي
احساس انزجار نسبت به آنها وجود دارد، پيش بيني جايگزين بجاي حبس، 

چنين افرادي را مستحق شدت  شود و افكار عمومي خفيف و سبك تلقي مي اقدامي
  .دانند عمل و سختگيري بيشتري مي

آزادي  مكانيسمهاي مربوط به نحوه و شيوه اجراي كيفرسالب -٢
  )ترونيكينظارت يا مراقبت الك(

شود شيوه اي جهت نحوه  اين مكانيسم كه در مرحله اجراي كيفر حبس مطرح مي
گردد كه در جريان آن محكوم مجازات حبس  اجراي كيفر سالب آزادي محسوب مي

كند و بدين جهت به حبسهاي منزلي يا  خود را بجاي زندان در منزل خود سپري مي
 وارد حقوق 1997خيراً و به وسيله قانون اين تدبير كه ا. بدون ميله مشهور شده است

  :تواند باشد فرانسه شده داراي شكلهاي مختلفي مي
يكي از شكلهاي اِعمال نظارت الكترونيكي، واگذاري كنترل تعدادي از مشموالن 
حكم به يك مؤسسه خصوصي از سوي سازمان زندانهاست كه در جريان آن سازمان 

  .نمايد صي منعقد ميزندانها، قراردادي را به مؤسسه خصو
شكل ديگر اِعمال اين شيوه، كنترل مستقيم سازمان زندانها به عنوان مرجع مجري 

  .مجازات سالب ازادي است
اِعمال اين تدابير از جمله مواردي است كه مستلزم كسب رضايت محكوم است و 

 حبس …تواند به لحاظ مالحظات خانوادگي، شغلي، اجتماعي و بنابراين محكوم مي
از جمله اهداف اين تدبير، كنترل لحظه به لحظه و . ا بر نظارت در منزل ترجيح دهدر

پا به پاي حركات و اعمال محكوم در محل نگهداري و حصول اطمينان از انجام 
مانند آنكه محكوم در شعاع معيني باقي بماند و يا به . تكاليف مقرر در منزل است

   . (curfew)برخي از اماكن رفت و آمد ننمايد 
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بينش : شود كه نظارت الكترونيكي ناشي از دو بينش است بنابراين مالحظه مي
مثبت اين نظارت مبتني بر اين اصل است كه محكوم در شعاع معيني زندگي كند و 
بينش منفي اين مراقبت بر اين اصل استوار است كه محكوم حق رفت و آمد آزادانه 

  .به هر مكاني را نداشته باشد
تكنولوژي فعال و : مال نظارت الكترونيكي دو تكنيك وجود داردبراي اِع

  .تكنولوژي انفعالي

  روش فعال
و گيرنده نصب شده ) m 70(در اين روش از ارتباط ميان دو دستگاه فرستنده كوچك 

گيرنده در منزل و از طريق . شود در منزل محكوم، براي كنترل و نظارت وي استفاه مي
ز نظارت متصل است و بدين ترتيب رايانه مركزي با دريافت تلفن به كامپيوتر مرك

  .نمايد گزارش حبس منزلي را تهيه مي عاليمي

  روش انفعالي
در روش منفعل، مؤسسه مسؤول نظارت، با تلفن هاي مقطعي از حضور محكوم در 

گاهي اوقات با وصل وسايلي چون الكل سنج به رايانه . نمايد منزل اطمينان حاصل مي
همچنين از . شود  ميزان الكل مصرف شده توسط محكوم تشخيص داده ميمركزي

  .طريق اين رايانه، امكان تشخيص صدا و هويت فرد محكوم در منزل نيز ميسر است

  شرايط اعطاي بديل نظارت الكترونيكي
گردند و همچنين محكوميني كه  بزهكاراني كه به حبس حداكثر تا يكسال محكوم مي

كند مشمول تدبير نظارت الكترونيكي قرار   از يكسال تجاوز نميباقيمانده حبسشان
از جمله مهمترين شرايط اعطاي اين جايگزين، جلب رضايت محكوم در . گيرند مي

حضور وكيل اوست، اما بايد در نظر داشت كه اين رضايت راجع به اصل نظارت 
 و اجراي آن الكترونيكي است و در نتيجه، دست قاضي مسؤول در مورد نحوه اعمال



       ٥٦٩حقوق جزاي عمومي 

تواند نظر پزشك متخصص در خصوص استفاده و  از سويي ديگر مجرم مي. باز است
حمل مچ بند الكترونيكي را از جهت ايجاد عوارض و اختالالت عروقي استعالم 

 كه خود نيز يك -و نكته آخر در اين زمينه آن است كه در مورد آزادي مشروط. نمايد
 نيز نظارت قابل استفاده و كاربرد - شود ب ميجايگزين حبس به معناي موسع محسو

توان حداكثر به مدت  است، به اين صورت كه فرد مشمول حكم آزادي مشروط را مي
  .يكسال مشمول پيروي از نظارت الكترونيكي به عنوان يك تكليف قرار داد

  چگونگي اجراي نظارت الكترونيكي
، بيانگر مفهوم محدوديت در محكوم» تحت نظارت قرار دادِن«در حقوق فرانسه قيد 

توان اراده كرد، نظير منع  فضا و مكان است كه از آن به نوعي مفهوم منع را نيز مي
غيبت در برخي زمانها و مكانها و يا منزل در ساعات معين و يا ممنوعيت غيبت در 

  .خارج از يك ساعت معين از محل معين
كترونيكي در فرانسه قاضي مقام تصميم گيرنده در مورد اعطاي بديل نظارت ال

. شود اجراي مجازاتها است چرا كه در اين بديل يك شيوه اجراي حبس محسوب مي
بدين ترتيب قاضي اجراي مجازات در خصوص شخصيت محكوم، تحصيالت و 

براي مثال از . آورد شغل او و وجاهت اعطاي اين اقدام تحقيقات الزم را به عمل مي
گيرد،   اعمال نظارت الكترونيكي مد نظر قرار ميجمله نكاتي كه در خصوص نحوه

ميزان مشاركت محكوم در انجام امور خانه است، نظير بردن فرزندان به مدرسه و يا 
تواند استثنائاتي را در حبسهاي منزلي  بنابراين قاضي اجراي مجازات مي. خريد منزل

  .به شرحي كه گذشت، براي محكوم تعيين نمايد
ي اجرا قادر است يك سلسله اقدامات تكميلي كه واجد حالت عالوه بر اينها قاض

تكاليف امدادي كه به تعليق . هستند به تكاليف محكوم بيافزايد) كمكي(امدادي 
  : قانون جزا به شرح زير آمده اند132- 43شود در ماده  آزمايشي نيز مربوط مي
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 داده و در طول مدت نظارت محكوم بايد خود را تحت كنترل هاي معين قرار -
  .تكاليفي را انجام دهد

تواند در اين دوره از دوره هاي آموزشي و كارآموزي برخوردار  محكوم مي -
  .باشد در صورتي كه اين دوره ها سبب تسهيلِ بازپروري اجتماعي او گردند

  موارد لغو نظارت الكترونيكي
  :و كندتواند در موارد زير نظارت الكترونيكي را لغ قاضي اجراي مجازاتها مي

  .عدم رعايت تكاليف -1
  .عدم رعايت اقدامات تكميلي -2
  .صدور حكم محكوميت جديد -3
  ).اصالح(خودداري از تغيير خواسته شده  -4
  .چنانچه محكوم تقاضاي لغو اين اقدام و بازگشت به زندان را نمايد -5

همچنين اگر در مدت نظارت، محكوم مرتكب جرم يا تخلف جديدي شود بي 
چنانچه . گردد به زندان بسته عودت يافته و از بابت جرم جديد نيز مجازات ميترديد 

محكوم در دوران نظارت، قصد فرار يا طفره رفتن يا خنثي كردن عملكرد دستگاههاي 
منصوب را داشته باشد و يا اختاللي در اين دستگاهها ايجاد كند، در حكم فرار 

 به عنوان محكوم فراري با او رفتار  قانون جزا434- 29محسوب شده و مطابق ماده 
چنانچه محكوم در مدت نظارت مرتكب تخلفي گرديده كه در جريان آن به . شود مي

شخص ثالثي ضرر و خسارتي وارد آيد، از نظر اداري سازمان زندانها مسؤول ضرر 
  .وارده خواهد بود

ر منزل وي مأموران زندان با نظر قاضي اجراي مجازاتها مجاز به مالقات محكوم د
در اين صورت اجازه محكوم براي بازديد و ورود مأمورين به منزل . خواهند بود
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ضروري است و چنانچه محكوم اجازه ندهد در حكم غيبت و تخلف محسوب 
  .١گردد و در نتيجه به زندان بسته قابل عودت خواهد بود مي

  نتيجه
ر كنترل نيروي انساني نظارت الكترونيكي چه از نوع فعال و چه انفعالي، عالوه ب

نيازمند تكنولوژي پيشرفته نيز است كه خود مستلزم بهره مندي از نيروهاي متخصص، 
بدين ترتيب با ورود نظارت الكترونيكي در . كارمند و دستگاههاي پيشرفته است

آوري جديد در  قلمروي جايگزينهاي كيفر سالب آزادي امروزه شاهد مداخله فن
، به اين معنا كه كيفر حبس به واسطه اين نظارت، تقريباً از اجراي كيفر حبس هستيم

  . انحصارِ صرف انسانها و ضرورت حضور فيزيكي زندانبانان خارج شده است
شود اين است كه آيا نظارت الكترونيكي از  پرسشي كه در اين راستا مطرح مي

طور كه در نظر اقتصادي به صرفه است يا خير؟ در پاسخ بايد در نظر داشت كه همان
 كارگر در يك كارخانه عادي، تنها دو 50يك كارخانه اتوماتيك خودروسازي، بجاي 

» بدون ميله«شود، در حبسهاي    نيرو صرفه جويي مي48كنند و در نتيجه،  نفر كار مي
 زنداني است و از آنجا كه احتمال 30نيز يك مركز كنترل، همزمان قادر به كنترل 

 تقريباً صفر است، در نتيجه، چنين كنترل دقيقي قطعاً از نظر اشتباه دستگاههاي كنترل
  .شود اقتصادي سبب صرفه جويي در بودجه ها و هزينه هاي زندانها مي

____________________________________________________________________________  
وش نظارت الكترونيكي و حبس هاي منزلي در مورد بزهكاران مواد مخدر يكي از كاربردهاي ر -1

، درمان مواد مخدر و حبس هاي )مهرداد(براي آگاهي بيشتر بنگريد به رايجيان اصلي . است
  .124 تا 105، ص 1380منزلي، مجله حقوقي و قضايي دادگستري، پاييز 
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چگونگي و نحوه اجراي جايگزينهاي تعيين : گفتار چهارم
  شده در حكم و انواع آنها

رد متعددي را جايگزينهاي كيفر سالب آزادي از نظر چگونگي و نحوه اجراي آنها موا
  :شود به شرح زير شامل مي

 تعليق همراه با تكليف انجام يك -  تعليق توأم با آزمايش- تعليق- جريمه نقدي
 جريمه روزانه - كيفرهاي سالب يا محدود كننده حقوق- نيمه آزادي-كار عام المنفعه

  .و كارهاي عام المنفعه
ه دو دسته تقسيم جايگزينهاي ذكر شده خود نيز از لحاظ قدمت و پيشينه ب

  :شوند مي
دسته اول، شامل جايگزينهاي جديد و معاصر نظير كار عام المنفعه و جريمه هاي 
روزانه، كه البته مصاديق ديگري از اين دسته، همچون نظارت الكترونيكي پيش تر 

  .مورد بحث واقع شد
ر در اين گفتار، جايگزينهاي ذكر شده را به ترتيبي كه گذشت مورد بررسي قرا

  :خواهيم داد

  جايگزينهاي متداول يا سنتي -١

 )Fine(جريمه نقدي )الف
يعني جريمه اي كه فاقد حداقل و حداكثر باشد و - (Fix)شكل مقطوع جريمه نقدي

 از -قاضي يا جانشين وي به هنگام تعيين آن، حق فردي كردن را نداشته باشند
 جريمه از نظر حقوقي .آيد ترين و نخستين جايگزينهاي حبس به حساب مي قديمي

پردازد و بنابراين با ضرر و زيان و  شامل مبلغي است كه محكوم به خزانه دولت مي
  .خسارت بزه ديده متفاوت است
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  شرايط اجراي جريمه نقدي
شود كه نسبت به همه جرايم قابل اعمال است  محسوب مي جريمه، يك كيفر عمومي

براي مثال در باب جرايم مواد . دشو به جز در جنايات كه به ندرت پيش بيني مي
 قانون جزاي فرانسه كسي كه به توليد، توزيع يا فروش 222- 24مخدر به موجب ماده 

در . گردد مواد مخدر مبادرت ورزد عالوه بر حبس به پرداخت جريمه نيز محكوم مي
در جرايم . باب جرايم جنحه اي و خالف، جريمه، مجازات بسيار متداولي است

.  فرانك و حداكثر آن بر حسب جرايم، متفاوت است2500: داقل جريمهجنحه اي، ح
با توجه به طبقه . در جرايم خالفي نيز بايد گفت كه جريمه تقريباً تنها كيفر است

بندي جرايم خالفي در حقوق فرانسه به پنج درجه، جريمه هاي اين جرايم از مبلغ 
اما چنانچه خالف از نوع پنجم . دياب  هزار فرانك ادامه مي10 فرانك آغاز و تا 250

تكرار (باشد در صورت ارتكاب مجدد ) شديدترين نوع خالف و نزديك به جنحه(
شود كه البته منوط به پيش بيني در ماده قانوني   هزار فرانك دو برابر مي10مبلغ ) جرم
بسيار متداول است و ) جريمه(در خصوص اشخاص حقوقي نيز كيفر نقدي . است

  .برابر مبلغ جريمه اشخاص حقيقي است 5مبلغ آن 

  نحوه وصول جريمه
همانطور كه گفته شد محكوم اصوالً جريمه را به خزانه دولت و يا مستقيماً به مأمور 

چنانچه محكوم از پرداخت جريمه خودداري ورزد، اداره . پردازد وصول جريمه مي
ضدت دادسرا در مقام دارايي يا خزانه دولت خواهد توانست به نام دادستان و با معا

وصول آن برآيد كه در صورت عدم پاسخ از سوي محكوم، از دادسرا حبس محكوم 
در . گردد شود و اين تقاضا به محل اقامت يا آخرين محل اقامت او ابالغ مي تقاضا مي

شود كه با نظام حبسهاي سالب آزادي متفاوت  اين صورت محكوم به حبس اعزام مي
 Imprisonment in lieu of(شود  جريمه محسوب نمياست زيرا حبس بدل از 

fine or for debt.(  
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  اجبار جسماني يا اجبار تني
آيد،  براي ملزم ساختن محكوم به پرداخت جريمه به حساب مي» وسيله قهرآميزي«

محكوم عاجز از پرداخت ) اجبار تني(حبس . شود ولي جايگزين نهايي جريمه نمي
  :ح زير داردجريمه شرايط و قيودي به شر

  . روز حبس5 فرانك معادل 3000 تا 1000در مورد جريمه هاي از  -
  . فرانك تا ده روز حبس10000 تا 3در مورد جريمه هاي از  -
  . هزار فرانك تا بيست روز حبس20 تا 10در مورد جريمه هاي از  -
  . روز حبس30 هزار فرانك تا 40 تا 20در مورد جريمه هاي از  -
  . هزار فرانك تا حداكثر دو ماه80 تا 40يمه هاي از در مورد جر -
حبس به « هزار فرانك تجاوز كند، مدت 80زماني كه مبلغ پرداخت نشده از  -

بدين ترتيب، مالحظه . نيز به طول بيانجامد» عنوان اجبار محكوم به پرداخت جريمه
از اختيار فردي شود كه از مبلغ سه هزار فرانك به باال، قاضي در مورد ميزان حبس  مي

همچنين از جمله نكات قابل توجه در مورد نحوه . كردن مجازات برخوردار است
تواند با توجه به شرايط اوضاع و احوال  وصول جريمه آن است كه دادستان نيز مي

همچنين او قادر است وصول مبلغ . محكوم، تاريخ وصول جريمه را به تأخير اندازد
  . صورت تقسيط به عهده وزارت دارايي خواهد بودجريمه را تقسيط كند، در اين

  ارزيابي كيفر جايگزين جريمه نقدي
 قانون جزاي فرانسه، 132-24كيفر نقدي از جمله كيفرهايي است كه به موجب ماده 

از سويي ديگر، در . گردد مجازاتها واقع مي) شخصي كردنِ(مشمول فردي كردن 
مه را برحسب درآمدهاي محكوم و چارچوب اصل فردي كردن، دادگاه ميزان جري

از جمله معيارهاي ديگر در تعيين مبلغ جريمه كه . كند مخارج زندگي او تعيين مي
  . شود ميزان خسارت وارد بر مجني عليه است مورد توجه دادگاه واقع مي
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در راستاي ارزيابي اين تدبير جايگزين حبس بايد به امتيازها و اشكال هاي وارد 
از جمله امتيازهاي كيفر نقدي آن است كه چنانچه متهم به لحاظ . ه كردبر آن نيز اشار

همچنين . اشتباه قضايي محكوم شده باشد، پرداخت جريمه قابل جبران است
محكوميت به پرداخت جريمه براي محكوم داراي آثار سوء اجتماع زدايي نيست و به 

تهديدي » اجبار تني«دبير ديگر آنكه ت. سازد فرايند جامعه پذيري وي خللي وارد نمي
روند تا سرانجام آنان را  مؤثر براي محكوماني است كه از اداي دين خود طفره مي

  .مجبور به پرداخت دين خود نمايد
  :ولي كيفر جريمه از ايرادهايي نيز برخوردار بوده است

ضعيف بودن جنبه ارعابي و ورود خدشه بر اصل برابري بزهكاران، از عمده ترين 
به اين توضيح كه اگر جريمه، تدبيري مناسب و مؤثر . هاي وارد بر جريمه استايراد

با . رود آيد، ارفاقي براي ثروتمندان به شمار مي براي بزهكاران فقير به حساب مي
توجه به اين ايرادها بوده است كه امروزه تدبير جديدي تحت عنوان جريمه هاي 

ت كه در گفتارهاي آينده به شرح آن روزانه در كنار جريمه مقطوع ابداع شده اس
  .خواهيم پرداخت

 )اجراي مجازات(تعليِق )ب
تأسيس تعليق اجراي مجازات چنان كه از نامش پيداست شيوه اي براي اجتناب از 

  .شود تا يك جايگزين براي اين مجازات اجراي كيفر حبس محسوب مي
جرم « رويكرد از نهاد تعليق در جريان پيدايش مكتب تحققي و در نتيجه تغيير

و به دنبال اهميت يافتن پرونده شخصيت متهم، براي » مجرم مداري«به » مداري
از آنجا كه قاضي محكمه در جريان .  وارد حقوق فرانسه شد1891نخستين بار در 

صدور حكم قادر خواهد بود كه با استفاده از نهاد تعليق، مجرم را از تحمل مجازات 
يله به فردي كردن مجازات مبادرت ورزد، در نتيجه، حبس معاف سازد و بدين وس

  .رود تأسيس تعليق نيز جايگزيني براي حبس به شمار مي
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فلسفه نهاد تعليق را بايد نوعي اخطار به مجرمان بي سابقه و مبارزه با آثار جرم 
زاي زندان دانست كه با گذشت زمان، دامن كيفرهاي سالب يا محدود كننده حقوق را 

 در حقوق فرانسه تعليق، شامل كيفرهاي تكميلي و همچنين اشخاص .نيز گرفت
همچنين، تعليق كيفرهاي سالب يا محدود كننده حقوق مندرج . گردد حقوقي نيز مي

شود ولي هيچ يك از   قانون جزاي فرانسه را شامل مي131-14 و 131-6در مواد 
اي روزانه و خدمات تعليق جريمه ه. گيرد انواع ضبط و توقيف اموال را در بر نمي

عالوه بر جريمه هاي روزانه برخي از جريمه ها نظير . شود را نيز شامل نمي عمومي
جريمه هاي مالياتي، گمركي، جريمه ناشي از جرايم مربوط به جنگلها و مراتع، جرايم 
عليه مقررات مالياتي در مورد قمارخانه ها و الكل و دخانيات، نيز مشمول تعليق واقع 

  .دشون نمي

  شرايط اعطاي تعليق
 سال 5تعليق در مورد جرايم جنايي يا جنحه اي كه كيفر حبس آنها برابر يا كمتر از 

 سال پيش 5همچنين تعليق، مجرمان بي سابقه يا مجرماني را كه . رود است به كار مي
. گيرد از ارتكاب آخرين جرم به محكوميت جديدي محكوم نشده باشند، دربر مي

شود  بنابراين مالحظه مي. گردد نيز مي ليق شامل جرايم سياسي و نظامينهايت آنكه تع
  .كه تعليق در حقوق فرانسه در مفهوم موسع آن در نظر گرفته شده است

  آثار تعليق
تعليق در فرانسه ممكن است كه شامل مجازات حبس يا قسمتي از آن شود و در هر 

. شود ان قطعيت حكم آغاز ميتاريخ تعليق از زم.  سال است5حال مدت آن حداكثر 
در اين صورت مدت ) شامل قسمتي از مجازات حبس(چنانچه تعليق، جزيي باشد 

در صورتي كه در مدت تعليق . تعليق، در طول اجراي كيفر قطعي، معلق خواهد بود
، محكوم مرتكب جرم جديدي شود، تعليق فوراً لغو و اجراي مجازات ) ساله5دوره (
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شود و بنابراين جرم اخير ممكن است مشمول  جديد جمع ميحبس با مجازات جرم 
  .بنابراين محكوميت تعليقي مانع از مقررات تكرار جرم نيست. تكرار جرم واقع گردد

نكته ظريفي كه در خصوص تعليق در حقوق فرانسه بايد در نظر داشت اين است 
يقي را كه تواند به صورت مستدل و مستند، محكوم مشمول تعل كه قاضي محكمه مي

مرتكب جرم جديدي شده است همچنان از تعليق برخوردار كرده و به الغاي تعليق 
  .مبادرت نورزد

  ارزيابي تأسيس تعليق ساده
نهاد تعليق همچون ساير تأسيسات حقوقي از امتيازها و كاستي هايي برخوردار بوده 

كاستن از بار زندان توان به تراكم زدايي يعني  از جمله امتيازهاي اين تأسيس مي: است
و تعداد زندانيان و صرفه جويي براي دولت در هزينه هاي زندانها و نهايتاً نماياندن 

اما در كنار اين محاسن از معايب نهاد . اعتماد نسبت به شخص بزهكار اشاره كرد
  :تعليق نيز نبايد غافل بود

غير ) اله س5دوره (شرايط اعطاي تعليق بسيار محدود است زيرا مدت آزمايش 
 سال به صورت خودكار بوده و 5لغو اين دوره پس از انقضاي . قابل تغيير است

  . قاضي هيچ نقشي در جرح و تعديل آن ندارد
از ديگر انتقادهايي كه به تعليق وارد شده اين است كه از صالبت و كارآيي كيفر 

وصف ارعاب حبس كاسته است چرا كه در اذهان عامه مردم، كيفري قهرآميز و داراي 
همچنين . شود آيد و در نتيجه در نظر مردم نوعي تبرئه محسوب مي انگيز به شمار نمي

به . در دوران تعليق هيچ گونه كمك و كنترل و نظارتي بر بزهكاري وجود ندارد
 سال، شكل جديدي از تعليق با عنوان 70همين جهت بوده است كه پس از حدود 

نهاد تعليق ساده در فرانسه توسط قانونگذار پذيرفته اگرچه . تعليق آزمايشي ابداع شد
ويژگي تأسيس . شد ولي تأسيس اخير از حقوق انگلستان وارد حقوق فرانسه شد
شود بلكه نوعي  جديد آن است كه محكوم در دوران تعليق به حال خود رها نمي
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نظارت بر او وجود دارد كه اين نظارت مقطعي بر مجرم سبب شده است تا تعليق 
براي اصالح و درمان مجرمان در محيط باز بجاي تحمل حبس  آزمايشي، مكانيسمي

  :در زندان بسته تلقي شود

  تعليق توأم با آزمايش )ج
 انگليسي وارد Probation با الهام از تأسيس 1958تعليق همراه با آزمايش در سال 

مورد است در ) نه حقوقي(اين تأسيس كه خاص اشخاص حقيقي . حقوق فرانسه شد
 سال حبس باشد، كاربرد 5جرايم جنايي يا جنحه اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها 

گردد،  مي برخالف تعليق ساده، نظام پروباسيون در حالي كه شامل جرايم نظامي. دارد
مفهوم آزمايش در اين نوع از تعليق، گذراندن دوران . گيرد جرايم سياسي را دربر نمي

 سال را 3 ماه تا 18نترل و نظارت است و دوره آزمايش بين تعليق همراه با نوعي ك
در اين مدت، محكوم تحت نظر بوده و مكلف به انجام تكاليفي . شود شامل مي

  .گردد شود و در پايان مدت آزمايش است كه محكوميتش اجرا شده تلقي مي مي
ك  كم- كمكهاي اجتماعي: دوران تعليق آزمايشي اصوالً شامل دو نوع كمك است

در مورد كمك هاي اجتماعي هدف آن است كه تالشهاي . هاي كنترلي و نظارتي
در مورد كمك هاي نظارتي و كنترلي، . محكوم در دوران تعليق موفقيت آميز باشد

اقدامات كنترلي در . هدف، تنبه مجرم و هشدار براي جلوگيري از تكرار جرم اوست
  :د قانون جزاي فرانسه احصا شده ان132-44ماده 
  .محكوم در دوران تعليق بايد به احضاريه هاي قاضي اجرا پاسخ دهد -
چنانچه قاضي اجرا شخصاً يا نماينده قاضي اجرا به مالقات محكوم رفتند وي  -

محكوم مكلف است كه در صورت تقاضا وسيله امرار . بايد اين بازرسي را بپذيرد
  .معاش خود را براي قاضي اجرا توجيه نمايد

  . بايد مراتب تغيير شغل خود را به قاضي اجرا اعالم داردمحكوم  -
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محكوم بايد تغيير اقامتگاه خود و هر گونه جابجايي و مسافرتي را كه بيش از  -
  . روز بطول بيانجامد به قاضي اجرا اطالع دهد15

  .محكوم بايد براي هرگونه مسافرت به خارج از قاضي اجرا اجازه كسب كند -
ليف عمومي، محكوم ممكن است مشمول يك سلسله تكاليف عالوه بر اين تكا

 نيز قرار گيرد، اين تكاليف دسته اي از اقدام هاي 132-45خاص بر اساس ماده 
  :گيرد گانه زير را دربر مي سه

اقداماتي كه براي سالمت محكوم الزم است چنان كه مجرم بايد معاينات . 1
شود، انجام داده و تن به  اده ميپزشكي را كه از سوي قاضي اجرا الزم تشخيص د

؛ ديگر آنكه به مشروب فروشي ها رفت و آمد نكند و )تكليف درمان(معالجه دهد 
  ). اقدام تأميني(برخي از مشاغل معين را انجام ندهد 

اقداماتي كه براي پيشگيري از جرم محكوم الزم است مانند عدم رانندگي . 2
عدم رفت و آمد به برخي مكانهاي معين، برخي خودروها، عدم انجام برخي مشاغل، 

، عدم )مانند عدم حضور در ميادين اسب دواني(عدم شركت در شرط بندي و قمار، 
رفت و آمد با برخي محكومين به ويژه شركا و معاونان جرم، عدم رفت و آمد با بزه 

  .ديده و عدم حمل و داشتن اسلحه
گيرد، مثل پرداخت   له قرار مياقدام هايي كه به منظور ترميم خسارات محكوم. 3
  .جريمه

  نحوه كنترل تعليق آزمايشي
اين مقام . است» قاضي اجراي مجازاتها« مقام ناظر و مجري تعليق توأم با آزمايش 

آيند جانشين دادگاه  اصوالً در كيفرهاي حبسي كه در محيط باز به اجرا درمي
ه اقدام هايي است كه به زمايش نيز از جملآتعليق توأم با . صادركننده حبس است

  .شود اجراي كيفر در محيط باز منجر مي
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چنانچه در دوران تعليق آزمايشي محكوم مرتكب جرم جديدي شود، دادگاه 
خواهد توانست حداكثر تا سه سال به دوران آزمايش اضافه كند، براي مثال اگر 

جازات  ساله آزمايش مرتكب جرم جديدي شود، ضمن گذراندن م2محكوم در دوره 
  .جرم اخير، به مدت آزمايش نيز ممكن است يك سال ديگر افزوده شود

  ارزيابي تأسيس تعليق آزمايشي
با وجود آنكه نهاد پروباسيون در نتيجه معايب تأسيس تعليق ساده وارد نظام كيفري 

تعليق . فرانسه شد ولي تأسيس جديد نيز از آماج انتقادها و ايرادها درامان نماند
شود و محكوم در دوران  اعث اجتناب از كيفر حبس در محيط بسته ميآزمايشي ب

تعليق به وسيله قاضي اجرا يا نمايندگان او تحت نظارت رواني، اجتماعي، شغلي و 
  .گيرد حتي خانوادگي قرار مي

در كنار اين ويژگي ها، اجراي هرچه بهتر آن نيازمند پرسنل و كارمند كافي است 
بنابراين چنانچه . همكاري محكوم با دستگاه قضايي استو توفيق آن نيز مستلزم 

محكوم مبادرت به همكاري هاي الزم با قاضي اجرا و ساير مسؤوالن مبادرت نورزد، 
  .گردد اثر تعليق آزمايشي محو مي

تعويق « تأسيس جديدي به نام 1989به دليل همين ايرادها قانونگذار فرانسوي در 
ي كرد كه در جريان آن در جرايم خاص جنحه اي را پيش بين» آزمايشي صدور حكم

تواند به مدت يكسال صدور حكم عليه مجرم را به تعويق اندازد و در اين  دادگاه مي
 آزمايشي داراي قتعوي. مقرر كند دوره يكساله تكاليفي را براي چنين محكومي

  :شرايطي به شرح زير است
 آزمايشي حكم به صورت قيمتهم بايد در دادگاه حاضر باشد؛ بنابراين تعو -

غيابي ممكن نيست زيرا الزم است تا قاضي با حضور متهم به بررسي حاالت او 
  .بپردازد
  .از حاالت و رفتار متهم بهبودي در رفتار او حاصل شود -
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  .خسارات مجني عليه در شرف جبران و پرداخت باشد -
  .داختالالت ناشي از جرم در جامعه در شرف از ميان رفتن باش -

. مسؤول كنترل محكوم در دوران يك ساله آزمايش قاضي اجراي مجازاتها است
در پايان دوران يك ساله چنانچه محكوم تكاليف مقرر را انجام داده و مرتكب جرم 
جديدي نشود، حكم تعويقي به هيچ وجه صادر نخواهد شد و در سجل كيفري 

رزترين وجوه تمايز تعويق بنابراين از مهمترين و با. محكوم قيد نخواهد گرديد
آزمايشي صدور حكم با تعليق آزمايشي آن است كه در تعليق آزمايشي بر خالف 

) گردد ولي اجراي آن معلق مي(شود  تعويق آزمايشي نه تنها حكم مجازات صادر مي
  .١گردد بلكه اين اقدام در سجل كيفري محكوم درج مي

  جايگزينهاي جديد -٢
 وارد 1983 سال اخير و از سال 15 بديلهايي است كه در منظور از اين جايگزينها،

  :گردد حقوق جزاي فرانسه شده است و مواردي به شرح زير را شامل مي

  تعليق همراه با تكليف به انجام كار عام المنفعه)الف
اين جايگزين در واقع، شكلي از نظام تعليق توأم با آزمايش است ولي آزمايش و 

 و حداكثر 40مدت زمان اين كار، حداقل . شود فعه خالصه ميانجام يك كار عام المن
از جمله شرايط اين .  ماه به صورت بدون مزد است18 ساعت در مدت 240

در دوران تعليق طبعاً . جايگزين، حضور مجرم در دادگاه و رضايت او به اين امر است
، از شود تحميل مي تكاليف خاصي كه اقتضاي كار كردن است به چنين محكومي

  :جمله

____________________________________________________________________________  
» تعليق مراقبتي فشرده«جديد ديگري به نام امروزه در كنار تعليق آزمايشي يا مراقبتي، تأسيس  -1

(Intensive probation supervision) ابداع شده است كه خاستگاه آن را بايد در آمريكاي شمالي 
  .جست و جو كرد) اياالت متحده آمريكا(
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  .محكوم بايد معاينات الزم براي كار و محيط مربوط به آن را به انجام رساند -
  .محكوم نبايد به بيماريهاي واگيردار مبتال باشد -

در كنار اين تكاليف خاص، تكاليف متداول در دوران تعليق نيز براي محكوم 
  :وجود دارد، از جمله

  .زاتهاپاسخ به احضاريه هاي قاضي اجراي مجا -
 و ساير تكاليفي كه در مبحث پروباسيون …اعالم تغيير اقامتگاه و جابجايي ها -

  .ذكر شد
و تعليق توأم با  توان تفاوت تعليق همراه با انجام كار عمومي از آنچه گفته شد مي

و با انجام كار معين در  آزمايش را چنين برشمرد كه تعليق همراه با انجام كار عمومي
يشي، محكوم عليه بايد كليه زيابد در حالي كه در تعليق آما اتمه ميساعات مقرر خ

شود و  آزمايشهاي مقرر در قالب تكاليفي را كه براي او مشخص شده است متحمل مي
حال . بنابراين در تعليق همراه با كار خصيصه حاكم، كار كردن است. كند سپري مي

يف عام و خاص مقرر در حكم آنكه در پروباسيون، خصيصه حاكم، انجام كليه تكال
  .دادگاه است

 جريمه هاي روزانه)ب

 1983اين بديل با توجه به ايرادهاي وارد بر جريمه مقطوع براي نخستين بار در سال 
 قانون جزاي 131-5بر اساس ماده . از حقوق انگليسي وارد حقوق جزاي فرانسه شد

 جرايم جنحه اي قابل فرانسه جريمه روزانه، تنها در خصوص محكومان بزرگسال و
ويژگي جريمه . و اشخاص حقوقي كاربرد ندارد اِعمال است و در مورد جرايم نظامي

روزانه آن است كه  هم به عنوان يك كيفر مستقل و هم به عنوان يك جايگزين حبس 
كيفر نقدي روزانه هرگز با كيفر نقدي مقطوع يكجا اعمال . قابل استفاده است

هم قابل   حكم كيفر روزانه همراه با كيفر خدمات عموميهمچنين صدور. شود نمي
  .جمع نيست
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كيفر نقدي روزانه عبارت است از پرداخت روزانه مبلغ معيني به خزانه 
جريمه روزانه اختياري است كه قانون به قاضي دادگاه اعطا نموده ). دولت( عمومي
  :كند او مبلغ اين جريمه را بر اساس دو معيار تعيين مي. است
 2000درآمد و مخارج متهم كه بر اساس اين معيار مبلغ روزانه جريمه بيش از  -

  .تواند باشد فرانك نمي
اوضاع و احوال و شدت جنحه ارتكابي كه بر اساس اين معيار نيز مدت  -

  .تواند باشد  روز نمي360روزهاي پرداخت جريمه بيش از 
يست ولي قضات در عمل در مورد اين دو معيار اصوالً رضايت محكوم ضروري ن

گذارند، بنابراين جريمه روزانه نسبت  براي تعيين مبلغ قسط محكوم را در جريان مي
  .به محكوم غيابي مجرا نيست

براي تعيين اقساط جريمه، دادگاه عالوه بر رؤيت متهم، از منابع ديگري در مورد 
ي كه محكوم در كسب اطالع و تحقيق از طريق بانكهاي: كند زندگي او كسب اطالع مي

آنها حساب داشته است يا فيشهاي مالياتي و يا از طريق اداره محل كار همچنين 
تواند در خصوص هزينه ها و بدهي هاي محكوم، وضعيت تأهل يا تجرد او  دادگاه مي

اطالعاتي را جمع آوري كند ولي در صورت تأهل محكوم، ضبط معادل جريمه معوقه 
  .نوع استاز حقوق مالي همسر محكوم مم

 نحوه اجرا

پس از صدرو حكم دادگاه، قاضي مسؤول اجراي مجازاتها قادر است بنابر داليل 
 ، پرداخت اقساط جريمه را در حداكثر …پزشكي، خانوادگي، حرفه اي، اجتماعي 

بدين ترتيب محكوم مكلف است در زمان .  دادنامه به تعويق بياندازدرمدت مقرر د
 تعيين شده قبلي در حكم، اقساط جريمه را پرداخت بندي جديد در همان چارچوب

چنانچه محكوم عليه نتواند در روزهاي معين و در زمان بندي هاي مقرر اقساط . نمايد
جريمه را بپردازد، با انقضاي مدت معينه، اقساط جريمه حال شده و از آنجا كه 
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ت به حبس محكوم در زمان حال شدن بدهي خود نيز قادر به پرداخت آن نبوده اس
اين ضمانت اجرا با اجبار تني يا جسماني در جريمه هاي مقطوع . شود اعزام مي

كه از  اجبار تني در واقع وسيله اي است براي وادار كردن محكومي. متفاوت است
رود و  ورزد و يا از پرداخت آن طفره مي پرداخت جريمه مقطوع خود امتناع مي

 يا خروج او از آنجا پرداخت جريمه معوقه منتفي بنابراين با اعزام محكوم به زندان و
عدم پرداخت جريمه هاي روزانه به شرحي كه گفته شد موجب اعزام . شود نمي

خواهد شد و بنابراين اين مكانيزم جايگزين جريمه  محكوم عاجز به زندان عمومي
بنابراين رژيم حاكم بر اين دو محكوم در زندان . شود روزانه پرداخت نشده مي

تفاوت خواهد بود چرا كه محكوم عاجز از پرداخت جريمه مقطوع به بازداشتگاه م
حال آنكه محكوم . گردد هاي مشخصي كه مخصوص چنين افرادي است اعزام مي

اعزام و مقررات اين زندانها بر وي  عاجز از پرداخت جريمه روزانه به زندان عمومي
  .حاكم خواهد بود

ي فرانسه به قاضي دادگاه اجازه داده شده كه  قانون جزا132- 28به موجب ماده 
به داليل محكمه پسند پزشكي، خانوادگي، شغلي يا اجتماعي جريمه مقطوع را نيز 

تواند جريمه مقطوع را  همچنين دادگاه مي. تقسيم كند و يكجا از محكوم وصول نكند
 اخير شود كه ويژگي هاي بنابراين مالحظه مي. در سقف سه سال تقسيم و وصول كند

جريمه مقطوع، آن را از حالت مقطوع مطلق خارج نموده و به جريمه هاي روزانه  
  .نزديك تر ساخته است

  ارزيابي جريمه روزانه
با همان ماهيت  ديوان جزاي فرانسه جريمه هاي روزانه را شكلي از جريمه عمومي

 رويه ايراد باشد، اما بر اين دانسته است كه قابل انتقال به ورثه محكوم متوفي مي
  .وارد شده كه آن، خدشه به اصل شخصي بودن مجازاتها است مهمي
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در فرانسه عمالً ديده شده است كه دادگاهها فرد را توأمان به حبس و جريمه 
بر اين رويه نيز چنين انتقاد شده است كه فرد محكوم به . نمايند روزانه محكوم مي

لغ بگردد و اين مسئله به تعيين م يحبس در زندان از درآمدهاي مالي خود محروم م
در نتيجه، پيشنهاد شده است بجاي . سازد اقساط جريمه از سوي دادگاه خلل وارد مي

تلفيق حبس با جريمه روزانه، مجازات حبس را با بديل تعليق تلفيق كنند تا محكوم 
ه بتواند در محيط باز و با حفظ روابط شغلي و منابع درآمد مالي، به پرداخت جريم

  .هاي روزانه خود نيز مبادرت ورزد
نكته ديگر در باب ارزيابي جريمه هاي روزانه، ميزان وصول اين جريمه به نسبت 

ميزان حصول جزاي نقدي روزانه در فرانسه بسيار بيشتر از . جريمه هاي مقطوع است
در ساير كشورهاي اروپايي . كيفرهاي نقدي مقطوعي است كه هنوز وصول نشده اند

گزارش شده % 50به % 90مثالً در آلمان اين نسبت . نين وضعي حاكم استنيز چ
  .است

  كار عام المنفعه يا كيفر خدمات عمومي )ج
كار عام المنفعه .  از حقوق انگلستان وارد فرانسه شد1983اين تأسيس نيز در سال 

 ممكن است به كار عمومي: تواند ماهيت ديگري غير از جايگزين حبس داشته باشد مي
كار عام المنفعه بديلي است كه : عنوان جايگزين كيفر حبس مورد بررسي قرار گيرد

 با دستگاه – چون شهرداريها –مستلزم همكاري جامعه، كارفرمايان، مؤسسات دولتي 
شود، زيرا اين  قضايي است و بنابراين نمادي بارز از سياست جنايي مشاركتي تلقي مي

از سوي ديگر، اين كار . نه لزوماً براي دستگاه قضاييكار بايد براي جامعه انجام شود 
حتماً بايد در ادارات دولتي يا شهرداريها يا انجمن هايي كه از سوي مقنن فرانسوي 

در بخش خصوصي  بنابراين كار عمومي. شود، انجام شود محسوب مي» عام المنفعه«
  .آيد شود زيرا بدون عوض و رايگان به حساب مي انجام نمي
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  اجراقلمرو

صدور حكم . صرفاً در چارچوب كيفرهاي جنحه اي متصور است به دليل كار عمومي
نياز به حضور متهم در دادگاه دارد و بنابراين چارچوب حكم  خدمات عمومي

دادگاه بايد . متهم نيز بايد انجام كار عام المنفعه را بپذيرد. حضوري متصور است
تفهيم موضوع به متهم، او آن را پذيرفت، به منتظر پاسخ متهم بماند و چنانچه پس از 

 تا 40 ماه و بين 18 مدت انجام كار عمومي. مبادرت ورزد صدور حكم كار عمومي
شود به صورت بدون مزد به انجام   ساعت است و از آنجا كه يك كيفر تلقي مي240
  .رسد مي

 ژيم حقوقي كار عمومير

م مشمول اين بديل، تحت  قانون جزاي فرانسه، محكو131-24به موجب ماده 
قرار دارد و چنانچه به مناسبت انجام ) سازمان زندانها(حمايت و مسؤوليت دولت 

كارش موجب ايراد خسارتي به ديگري گردد سازمان مربوطه مسؤوليت خسارت 
ولي دولت به عنوان قائم مقام زيان ديدگان متعاقباً از . وارده را بر عهده خواهد داشت

 قانون جزاي فرانسه اظهار شده كه 131- 22در ماده . كند ارت ميمحكوم مطالبه خس
در حكم كارهاي عادي و در نتيجه، مشمول قوانين مربوط به كار  كيفر خدمات عمومي

بنابراين . در شهر، كار سخت، بهداشت، ايمني، مقررات خاص زنان و جوانان است
ر انجام اين كار قادر محكوم در كنا. شود محكوم، مشمول امتيازهاي قانون كار مي

خواهد بود كه به فعاليت شغلي خود نيز تا زماني كه به تحمل كيفر اصلي لطمه نزند، 
  .بپردازد

 تهيه كار و شغل

بنابراين دادگاه . در فرانسه قاضي مسؤول اجراي مجازاتها، مسؤول كاريابي است
ي محكوم مسؤوليتي در قبال كارياب صادركننده حكم پس از صدور حكم كار عمومي

) دادستان محل(بدين ترتيب قاضي اجراي مجازاتها با همكاري دادسرا . به عهده ندارد
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و با رايزني در ادارات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات معتمد، فهرستي از مشاغل 
بديهي است كه به . كند موجود تهيه و با توجه به آن كار از ميان محكومان تقسيم مي

، محكوم بايد آزمايشهاي پزشكي مربوط به آن را بگذارند و تناسب و اقتضاي هر كار
  .استعداد و قابليت كاري اش بررسي شود

 وظايف محكوم

محكوم بايد به احضاريه هاي قاضي اجراي مجازاتها و كنترلهاي ناگهاني يا برنامه 
ريزي شده او پاسخ دهد و با قاضي اجراي مجازاتها در خصوص رفتارش همكاري 

 او بايد در مدتي كه مشغول كار است در برخي مكانها حضور پيدا همچنين. كند
نظير ميادين اسب (نكند، با شركا و معاونان جرم خود در ميادين شرط بندي و قمار 

حضور پيدا نكند و به دادگاه نشان دهد كه نيازهاي مشروع اش را تامين ) دواني
  . كند مي

  :را موقتاً معلق كند د كار عموميتوان قاضي اجراي مجازاتها به دو علت زير مي
  ـ به داليل پزشكي، خانوادگي و اجتماعي ـ به دليل انجام خدمت سربازي

  ارزيابي كيفر كار عمومي
در حقوق فرانسه در عمل ديده شده است كه شهرداري ها، شوراي شهر و يا انجمن 

 محكومان شوند، در كاريابي براي هاي صنفي كه در واقع نمايندگان مردم محسوب مي
بنابراين براي اعمال و اجراي . دهند تالش بيشتري از ادارات دولتي از خود نشان مي

هرچه بهتر اين تدبير ضرورتاً نياز به مشاركت دستگاه قضايي و جامعه مدني است 
  ).سياست جنايي مشاركتي(

 شود بسيار متنوع است، نظير كارهايي كه براي مجرمان در نظر گرفته و پيشنهاد مي
مرمت ساختمانهاي عمومي، بناهاي باستاني، بهبود محيط زيست، ترميم خرابي ها، 
شركت در كارآموزي مربوط به آتش نشاني، كار در اورژانسهاي خاص تصادفات 

 مباحثي در علوم جنايي ٥٨٨

 ، بدين ترتيب است كه محكومان در سياست اداره شهر خود دخالت …رانندگي و 
  .كنند مي

رد شده است از جمله اينكه چنانچه ايرادهايي نيز وا اما به كيفر كار عمومي
باشد ولي استطاعت مالي نداشته باشد، قاضي  حاضر به انجام كار عمومي محكومي

شود كه همه افراد  دادگاه ناچار است او را به زندان اعزام دارد و اين موضوع سبب مي
 از سويي ديگر). خدشه بر اصل برابري مجازاتها(اشند بدر برابر اين كيفر يكسان ن

 ساله اين جايگزين در فرانسه نشان داده است كه قضات عمالً كاريابيهاي 16تجربه 
از . خوبي نيستند، چرا كه قاضي به اقتضاي شغلش از رابطه با جامعه مدني اكراه دارد

اين است كه در پاره اي موارد، استخدام حتي موقت  ديگر مشكالت كيفر كار عمومي
 نهايت آنكه با توجه به مشكل بيكاري در فرانسه و و. يك مجرم با ترديد روبرو است

در اين كشور حتي كارهاي نيمه وقت ترجيحاً به   ميليون بيكار رسمي5/3وجود حدود 
بسيار  در نتيجه اگرچه كار عام المنفعه، كيفر عمومي. شود داوطلبان اداره كار داده مي

اشاره به (است مناسبي است كه در طول تاريخ حقوق كيفري هم سابقه داشته 
ولي مشكالت بازار كار موجب شده است كه در عمل از اين كيفر استقبال ) بيگاري

  .٣خوبي به عمل نيايد
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