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  چکیده
توجهمورداخیر،يها سالردشناسیجرموحقوقینوشتگانبهورودباکهموضوعاتیازیکی

هدفباهانظارتاین. استخطرناكمجرمانویژه بهمجرمان،برنظارتاست،گرفتهقرارخاصی
بروزساززمینهتواندمیوشودمیاعمالِخطرناكمجرمانشدیدجرائمبرابردرجامعهحفاظت

هاي چالشکمتر به موضوع  ،وجودم یقاتتحق ینکهبا توجه به ا. شودشناسی جرموحقوقیهايچالش
ازیکیکارگیريبهموانعوهادغدغهبهصرفًاخارجی،منابعبهاتکابایااندپرداختهمجرمانبهنظارت

برتکیهوایرانموضوعهقوانینازگیريبهرههدفباحاضرمقالۀلذا  اندکردهاشارهنظارتهايجلوه
ارائهوخطرناكمجرمانبرنظارتهاي چالشینتر مهم یانبال ببه دن یقیتطب مطالعۀازحاصلنتایج

ونتایجازکیفريعدالتدستگاهکنشگرانبخشیآگاهی. است آمدهآن بر رفعبهنسبتراهکار
قوانینتدوینساززمینهتواندمیدیگر،کشورهايدرنظارتهايبرنامهاجراییهاي چالشترین مهم
نتایجحاصل. شودموضوعبامرتبطقوانیناصالحیاخطرناكمجرمانبررتنظابرنامهطراحیومؤثّر

بهمفهومی،ازجملهمختلفجهاتازخطرناكمجرمانبرنظارتموضوعکهاستاینحاضرتحقیق
مصادیقیامعیارفقداندلیلبهتعریف،حیثازمشابه؛مفاهیمبامفهوماینمشخصمرزبنديعدمدلیل

زیاديمشکالتوهاکاستیبااجراییوقانونیجهتازهمچنینوخطرناكمجرموجرمقانونی
وجرممصادیقوقانونیتعریفارائهراهکارهاينظارت،مفهومتبیینضمنروازاین. استمواجه

نظارتیتدابیربینیپیشخطرناك،مجرمانکنترلدرمجریاننقشتقویتبرايوخطرناكمجرمان
  . استتأکیدمورداطالعاتاجتماعیالماعثبت،مانند

  

  6اجتماعیاعالم5ثبت،4گریزي،نظارت3خطرناك،مجرم2نظارت،:کلیديواژگان
                                                                                                                            

نیحسیعل: راهنما استادایارگر؛حسین: نگارنده ؛»خطرناكمجرمانبرنظارت«:استریزرسالهازبرگرفتهاله مقنیا .1
دانشگاه تهران یفاراب سیپرد ؛يابرندآبادینجف
ahnaus@yahoo.com                                              دانشگاه شهید بهشتیشناسیاستاد گروه حقوق کیفري و جرم*

ayargar50@yahoo.com   )نویسنده مسئول(دانشگاه علوم انتظامی امین  شناسی گروه حقوق جزا و جرم استادیار**
2. supervision
3. dangerous offender
4. non compliance supervision
5. register
6. community notification
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مقدمه
کیفريعدالتمهمموضوعاتازیکیآن،فرارويهاي چالشوخطرناكمجرمانبرنظارت

اهمیتیدرجهنانچازگاهیمجرمان،برنظارتزمینۀدرموجودهايدغدغهازبرخی. است
جديتردیدباقوانیندرنظارتیتدابیربینی پیشدرراجناییگذارانسیاستکهاستبرخوردار

دررامتعددياجراییوقانونیمشکالتبروززمینهنظارتی،تدابیرپذیرشگاهیوکندمیمواجه
پیشینهازکهآن،رگیريکابههايدغدغهوموانعمجرمان،برنظارتموضوع. کند میفراهمعمل

هاي سالفارسِیشناسی جرموحقوقینوشتگانبا1استبرخوردارکشورهاازبرخیدرطوالنی
توجهازحاکی، 1387سالدرا .م.قمکرر48مادهیبتصو. استگرفتهقرارخاصتوجهمورداخیر

ماده،اینلکن. بودکیفريعدالتدرپرخطرمجرمانبرنظارتاهمیتبهجناییگذارانسیاست
مناسب،بسترسازيفقدانازجمله،و  يمتعدد یلوارد به آن، بنا به دال يجد یراداتاز ا نظرصرف

 ینهزم... نظارت بر مجرمان پرخطر و  هايچالشومبانیباکیفريعدالتکنشگرانآشناییعدم
خودنکته  اینکه  یامدعمل ن به ياز آن ذکر یزن یمجازات اسالم یدنکرد و در قانون جد یداپ ییاجرا
نظارت نسبت به مشموالن ( محدود  صورتبههرچندنظارتی،تدابیرازاستفادهالبته. استتأملمحل
وراننسبت به بهره الکترونیکنظارتگستردهبینی پیشو  یدا جد.م.ق 62مادهدر ) مشروط يآزاد

 ییندر قانون آ مشروطآزاديوآزادينیمهنظامحکم،صدورتعویقمجازات،اجرايتعلیق
هاست، اما الزم ینظارت یراز تداب گیريبهرهدرگذاران سیاستیدجد یکردرو هنشان یفري،ک یدادرس

با موانع و مشکالت  ییآشنا جامعیت،بر عالوهي،در کنترل بزهکار ینظارت یراز تداب مفیدگیري بهره
  .استها آنت رفع جه ینظارت بر مجرمان و ارائه راهکار منطق يفرارو

یککشورها،ازبرخیجناییسیاستدر... واقتصاديسیاسی،تحوالتدرنتیجهامروزه
ایندر. استگیري شکلدرحالخطرناكمجرمانویژه بهمجرمان،مقابلدرمدیریتینوینرویکرد

ازحفاظتودفاعبرايوتحملقابلسطحبهآنکاهشوبزهکاريکنترلهدفبارویکرد،
مشمولمجرمان،سایروکیفريسازناتوانونظارتیتدابیرمشمولبایدخطرناكمجرمانجامعه،
ایندر) 1388،18نهاد،پاك. (گیرندقراروضعیپیشگیرانهتدابیروغیرکیفريسازناتوانتدابیر

ازاستفادهباوانت میرو ازاین. استتأکیدموردتأمینیاقدامیاتدبیریکعنوان بهنظارت،دیدگاه،
  .دادتمییزمشابهمفاهیمازرانظارترویکرد،ایندرمطرحهايسیاست

                                                                                                                            
آزادي،سـلب مجازاتفراینددرمجرمانبرنظارتخدادادي،وزادگانموذن: ك.رزمینهایندربیشتراطالعاتبراي.1

205-204صفحات،1392زمستانوپاییزدوم،شمارهچهارم،سالکیفري،حقوقپژوهشنامه
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سويازمفهومایندقیقوصحیحتبیینعدمومشابهمفاهیمبانظارتمفهوماختالطتردید،بی
درکنترلونظارت. باشدآفرینمشکلتواند میجناییسیاستحوزةدرنظرانصاحبونویسندگان

کنترل. نیستندسنخهمسرکوبگرانهکنترلمفهومباجرمریسکمدیریتجدیدرویکرد
واقعیبزهکاربهواستفرديعمدتًاگیرد، میقرارپیشگیرانهکنترلمقابلدرکهسرکوبگرانه

انگیزي،ارعاب(استگوناگونهايهدفباکنندهتضمیننظامبرمشتملوشودمیمربوط
بهرابالقوهبزهکارياست،جمعیبعددارايکهپیشگیرانهکنترل). بازپروريهی،سزادبازدارندگی،

رابزهکاريازپیشگیريعنوانباتدابیرسلسلهیکپیشگیرانه،کنترل.رودمینشانهپیشگیريقصد
تکنیک25ازیکی،کالركازجملهمعاصر،شناسانجرم) 1376،610نجفی،.(آوردمیهمگرد

: ازنقلبه،1388کالرك،.(استدادهاختصاصنظارتومراقبتبهراوضعیپیشگیري
  )1391،100ابراهیمی،

.هستندتفکیکبهقائلکنترلوبزهکاريازپیشگیريبیننویسندگان،ازبرخیکههمچنان
جهاتازشباهت،باوجودمفاهیم،اینرسد،مینظربه) 113همان،ازنقلبه1984،200ینستادر،ا(

عاديمجرمانبهنسبتکهفناورانه- فنّی- وضعیپیشگیريزیراباشندمتفاوتیکدیگربافیمختل
دار،سابقهوخطرناكمجرمانبرنظارتآنکهحالاستاولیهپیشگیرينوعیکشود،میاعمال
شناسی جرمبهجدیدرویکرددرموردنظرجرمازپیشگیري. استخاصپیشگیرينوعیکماهیتًا

فردي- اجتماعیپیشگیرندهتدابیرتعریفمنظوربهبزهکاريهايعاملشناساییبر) نوشناسیجرم(
هايگروههايویژگیوجناییسیمايشناساییوتشخیصهدفبابلکهنیستمبتنی

هايعامل(خطردارهايوضعیتو) بزهکاريخطرهايعاملمثابۀبهاجتماعیهايعامل(خطردار
صورتمکانوزماندرگیريتوانمنظور بهآنانبربهترنظارتبراي) رانهفناو- فنّی- وضعی

غیرمجرم،ومجرمازاعمشهروندانهمهاین،بر عالوه1)1388،745ابرندآبادي،نجفی. (گیرد می
کنترلخطرناك،مجرمانبرنظارتدرآنکهحالگیرند؛میقراروضعیپیشگیرانهتدابیرموضوع
  .گیرد میصورتتفکیکقانونمندشهروندانوخطرناكمجرمانبینوشود میانجامهدفمند

برداشتقابلنیزآنعنوانازکههمچنانفناورانه،- فنّی-وضعیپیشگیريهايروش
متعارفمحاسباتمحصولجرم،ارتکابچونکهاستوارندمبنااینبرودارندفنّیجنبهاست،

                                                                                                                            
1. Criminology, A Sociological Introduction, p.107.

مـدیریتی جنـایی سیاسـت بـر درآمـدي نـو، شناسـی  جـرم نـو، کیفرشناسی). 1388.(حسینعلیابرندآبادي،نجفی: ازنقلبه
. 745میزان،ص:تهران،)هامقالهمجموعه(جناییعلومهايتازه. خطرمدار
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دروندرهاتکنیکاینازگیري بهرهباتوان می1)زمرهروزندگیشناسی جرم(استمجرمان
حالشد،آنبروزمانعجرم،ارتکابدشوارکردنومرتکبینهايانتخاببراثرگذاريباجامعه
وضعی،پیشگیريهايتکنیکازبرخیکارگیريبهضمنخطرناك،مجرمانبرنظارتآنکه

وشروربلکهنیستند،عاديمجرمانازبرخیچونکهمعنااینبهدارد؛همارزشیبعد
یامدتطوالنیهايحبسمانندساز ناتوانابزارهايازگیري بهرهشوند،میمحسوبخطرناك

  3)2دیگرانشناسی جرم. (بودخواهدمؤثرترمجرمانازدستهاینبهنسبتتبعیدنامعین،
بهنظارتی،تدابیرلکن. استجرمآماجتقویتومحافظتدنبالبهوضعی،پیشگیرانهتدابیر

برنظارتاعمالازهدفاینکهباوجود. استبزهکاربرمتمرکزدیده،بزهبرتمرکزجاي
هیچرویکردهاایندرامااستجامعهدرجرمفنّی،کنترلپیشگیرانهتدابیروخطرناكمجرمان

. نیستمطرحويهمجرمانتمایالتومجرمشخصیتاصالحوجرمکردنکنریشهادعايگاه
نظارتیتأمینیهاياقدامیاتدابیربرفنّیپیشگیرانهتدابیربرواردایرادهايبیشتردلیل،همینبه

بااولویتجرم،ریسککیفريمدیریتازجملهجرمکنترلرویکردهايدر. استواردنیز
هايطیفترینپرریسکازشماريسازيناتوانطریقازاجتماعیامنیتضریبافزایش
داشتهباالییجرمارتکابریسککهمجرمانهايگروهازدستهآندرموردکهاستمجرمان

منظور بهمدتطوالنیهايحبسازنیست،مؤثرچندانهموضعیپیشگیريفنّیابزارهايو
  .شود میاستفادهانسانیاجتماعاتازها آنجداسازيوسازيناتوان

ریسکشناسی جرممدیریتراهکارترینعمدهعنوان بهرانهفناو-فنّی-وضعیپیشگیري
وضعی،پیشگیرينویسندگان،ازبرخینظربهاما) 1390،13واجارگاه،پورخانعلی. (استجرم
پیشگیريابزارهايازرهیافت،ایندرلذا. شود میمحسوبریسکغیرکیفريمدیریتابزار
رسمیواجتماعینظارتسطحارتقايجرم،آماجتقویتراستايدرآن،هايروشوفنّی

ریسککهمرتکبینهايدستهسایرغیرکیفري،سازيناتوانسیاستدر. شود میاستفاده
بانیزحالهماندر. شوندمیکنترلونظارتاجتماع،بستردروجامعهخوددردارند،کمتري

                                                                                                                            
1. Criminology of every day life.
2. Criminology of the other.

-118صـص  یـزان، م: تهرانچاپ اول،. مدار یسکر ییجنا یاستس). 1388.(یرنهاد، امپاك: ك به.نیشتر،مطالعه ب يبرا .3
  و 119

-Garland, David; The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary 
Society, University of Chicago Press, 2002.pp.182-5.
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کاهشهاگروهاینجرمارتکابقابلیتشود میتالشمحیطی،طراحیوجرمآماجتقویت
  ) 18،هماننهاد،پاك. (یابد

مقالهموضوع  بارهدر مقالهورسالهنامه،یاندر قالب پا اخیريها سالدرمتعدديتحقیقات
نو و  یفرشناسیک 2خطر، یریتمد 1آماري،عدالتچونعناوینیواستگرفتهصورتحاضر

 یریتمد یاستاتخاذ س. شده است رانایشناسی جرمو  یوارد نوشتگان حقوق 3نوشناسی جرم
ومطالعهسرآغازتوان میرا ) ا سابق.م.مکرر ق 48ماده ( 1387قانونگذار در سال  يخطر از سو

و  یاز منظر حقوق دارسابقهمجرمانبرنظارتوکنترل. دانستزمینهایندرجديتحقیق
اساسیهايآزاديبرتأکیدابجرمازپیشگیريبشريحقوقهايچالش 5یسی،و پل 4شناسی جرم

طرحو7یتیآن از منظر امن یریتو مد یسکر یبررس 6کیفري،عدالتدرمحوريکرامتو
بینتوازنرعایتوامنیتوآزاديمیانچالشدرریسکمدارانسانجناییسیاستموضوع

  . اندبودهاخیرهاي سالمرتبط با بحث حاضر در  محورهايینتر مهم از8هاآن
 خارجی،منابعبهاتکاباموضوع،یدبودنجد یلبه دل ها،مقالهازايپارهدرهرچنداین،برنافزو

 - الکترونیکنظارتنمونه،عنوان به- نظارتهايجلوهازیکیکارگیريبههايموانع و دغدغه
                                                                                                                            

). یفـري ک ینـد خطـر در فرا  ینیبر برآورد ع یمبتن یفريک یاستس(آماريعدالت ). 1385.(مصطفیمخواستی،ورنا جاللی.1
  ).ع(ارشد دانشگاه امام صادق کارشناسینامه یانپا
زاده،اسماعیلکاشفیسنح: ترجمه. اروپادر»گرمحاسبه«عدالتیسويبهخطرها،مدیریتوکیفر). 1383.(فلیپماري،.2

مجله. خطرمدیریتتاسرکوبیازدار،پیشینهبزهکاران). 1390.(محمدعلیبابایی،؛49و48شماره،دادگستريحقوقمجله
  .53شمارهبهشتی،شهیدحقوقدانشکده،حقوقیتحقیقات

  .750تا717ص،پیشین. نوشناسی جرم-نوکیفرشناسی).1388.(حسینعلیابرندآبادي،نجفی.3
دانشـگاه ارشـد، کارشناسـی نامهپایان. ا،.م.قمکرر48مادهشناختیجرم-حقوقیبررسی). 1389.(غزالهنائینی،منوچهري.4

 کارشناسـی نامـه  یانپا. جنائیبازگشت به رفتار  پدیدهمقابله با  جدیدرویکردبررسی). 1389.(مریممرتضائی،بهشتی؛شهید
. کیفريفراینددرپساکیفريمرحلهشناختیجرمحقوقیمطالعه). 1390.(مریمواقفی،؛ خمینیامام  لیالملبینارشد، دانشگاه 

  .مفیددانشگاهشناسی، جرموجزاحقوقارشدکارشناسینامهپایان
). 86-تهـران بـزرگ  (یاز نظـر خبرگـان آگـاه    یندر کنتـرل مجـرم   یآگاه یسپل يراهکارها یینتع). 1388.(تقیتوئی،.5
 رضـایی، ؛ وآگـاهی دانشکده علوم و فنـون اطالعـات    انتظامی،ارشد رشته کشف جرائم، دانشگاه علوم  کارشناسینامه انیپا

ارشـد حقـوق جـزا و جـرم     کارشناسـی نامـه  پایان)ا.م.مکرر ق 48موضوع ماده (دارسابقه یننظارت بر مجرم). 1388.(محسن
  .واحد تهران مرکز اسالمیدانشگاه آزاد  شناسی،

  .تهراندانشگاهدکتريرساله. بشرحقوقموازینباچالشدرجرمازپیشگیري). 1387.(شهرامابراهیمی،.6
  .بهشتیشهیددانشگاهشناسی،جرموجزادکتريرساله. جرمریسکمدیریتوسنجش). 1388.(امیرنهاد،پاك.7
ارشـد، رشـته    ینامه کارشناسـ یانپا. حقوق بشر هايمدار در پرتو آموزهیسکر ییجنا یاستس). 1390.(سودابه  ی،رضوان .8

  .بهشتیشهید، دانشگاه شناسی جرمحقوق جزا و 
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بهنظارتهاي چالشبه موضوع  یجزئ هايغالبًا اشاره یقاتتحق ینلکن ا 1.شده است یبررس
  .دارندرمانمج

بر  یهو تک ایرانموضوعهقوانینازگیري بهرهحاضر به دنبال خأل موجود و با هدف  یقتحق 
هاي چالشینتر مهم یاننظارت بر مجرمان خطرناك، به دنبال ب ینۀدر زم تطبیقیاتمطالع یجنتا

ییناساش تردیدبی. استبرآمدهآنرفعبهنسبتراهکارارائهوخطرناكمجرمانبرنظارت
 یاستس یننظارت بر مجرمان خطرناك، هم در تدو ینۀموجود در زم يو راهکارها ها چالش

و  یدستگاه قضائ ياز سو ینظارت یرتداب یحو صح یقدق يجامع و کارآمد و هم اجرا ینظارت
چالشهايموضوعوهاجنبههمۀبررسیاینکهبهتوجهبا. داشتخواهدسزاییب یرتأث یاجرائ

نیست،پذیرامکانیکم یتمقاله، به لحاظ محدود یکدر  خطرناكمجرمانبرنظارتبرانگیز
برنظارتاجراییوقانونیهاي چالشینتر مهم یافتنابتدا به دنبال  ،نوشتار حاضر رو،ازاین

  .است) ب(هاچالشاینرفعراهکارهايارائهسپسو) الف(ایراندرخطرناكمجرمان
  

  خطرناكمجرمانبرنظارتهاي چالش. 1
وهامحدودیتموانع،ها،کاستیباایرانحقوقینظامدرخطرناكمجرمانبرنظارت

ترجیحگفتهپیشمفاهیمازهریکبیانبرايمقالهایندرکهاسترو روبهفراوانیهايدغدغه
انونگذاريقزمینهبهمربوطها چالشاینازبرخی. شوداستفاده»ها چالش«اصطالحازشدداده

  . آمدخواهدادامهدرکهاستاجراییزمینهویژه بهدیگرهايزمینهبهمربوطدیگربرخیو
  

  مصادیقومعیارنبودخطرناك،مجرمانوجرائم. 1-1
سایرازبزهکاراناینتمییزوشناختخطرناك،مجرمانبرمؤثرودقیقنظارتالزمه

کاربردهايمتضمنکیفري،قوانیندرخطرناكجرمانموجرائمدقیقشناسایی. استمجرمان
                                                                                                                            

شـماره ،حقوقوالهیاتیمی،شهرام ابراه: ترجمه. و شکست یتموفق یلدال یدئویی،نظارت و). 1384.(موریسکوسون،.1
پـور، احسـان ؛24شـماره ،انتظـامی دانـش لنامهفصـ . بر بزهکـاران  یکینظارت الکترون). 1384.(غالمرضامحمدنسل،؛15-16

کـاهش مجـازات    یملـ  یشهمـا  نامـه یـژه و(گواه، فصلنامه )ترجمه(ینو مجرم ینمتهم یکیالکترون کنترل). 1386.(سیدرضا
 هبـر تکـرار جـرم، مجموعـ     یکـی کنتـرل الکترون  یرتأث). 1388.(سیدرضاپور،احسان؛11شماره)ها چالشحبس، راهکارها و 

ناجـا؛ پیشگیريپلیستحقیقاتدفتردیدگی،از تکرار جرم و بزه یشگیرياز جرم، پ یشگیريپ یمل یشهما ینستمقاالت نخ
ییآقـا  ؛64شماره،دادگستريحقوقیمجلهزندان،  هايیگزینجا يبه سو یگام یکی،نظارت الکترون). 1387.(عباستدین،
در پرتـو قـانون مجـازات    (زنـدان  یفـر ک ینیر جانشـ نـو د  یروشـ  یکـی، الکترون) حـبس (نظـارت ). 1391.(حسینمکان،جنت
  .یزانم: تهران دوم، چاپ نخست،کتاب،جناییعلومهايتازههايمقالهمجموعه،جناییعلومالمعارفدایره، )1390یاسالم
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خطرناك،مجرمانبنديسطحجرم،تعقیبوکشفمرحلهدر: استکیفريفراینددرفراوانی
سببدادرسی،مرحلهدر. کند میفراهمپلیسبرايراجرائمترسریعکشفامکانواقعدر

نیزوجرمتکراروتعددبهوطمربقواعدمانندمجرمان،اینبهنسبتخاصمقرراتشمول
وبنديطبقهدرحبسحکمویژه بهحکم،اجرايمرحلهدروشود مینظارتبهمربوطقواعد

  .استفراوانیکاربردهايمتضمننیزعاديزندانیانازخطرناكزندانیانتفکیک
ويسازمجرماناینمعرفیمجرمان،سایرازخطرناكمجرمانشناساییروشترینمطمئن
جرائم را از  نیا زییتم نهیزم ار،یمع ایضابطه  نییممکن است قانونگذار با تع یگاه .استقانونگذار
جرائم  قیمصاد ،یجزائ نیاز قوان یفراهم کرده و گاه ممکن است با استخراج جرائم گریجرائم د

 قیدق ییمستلزم شناسا ،جرائم خطرناك نییتع يضابطه برا نییتع. خطرناك را احصاء کند
بیآسجامعهتیامنتًاینهاوهاارزشنیابهکهاستیخطرناکاَعمالوجامعهموردنظريهاارزش

یراحتبهيفریکنیقواندرخطرناكجرائمقیمصادافتنیقانونگذار،يسوازاریمعارائهبا. زنندیم
جرائمکیکایاحصاءروش،نیترآسانضابطه،نییتعيدشوارلحاظبهاما. استریپذامکان

ۀتجربونهیشیپبرهیتکبارندهیگمیتصمیقاضب،یترتنیبد. استقانونگذاريسوازخطرناك
قرار داده است عمل  اواریدر اخت یخطرناک عواملعنوان بهقانونگذارکهییهاامارهباشیخوییقضا

بارخوردبوخطرناكجرائمقیمصادصیتشخدرانیمجرو ) 50و1391،49،یرضوان. (کندیم
مجرمانيبراقیدقيارهایمعنییتععدم. شوندینمیسردرگمبامواجهجرائمنیامرتکبان

افراد در برابر  ينقض اصل برابر جهیدرنتوقضاتیشخصيهاقهیگاه منجر به اعمال سل خطرناك،
. ستا 1حقوق بشر یجهان هیاعالم2مادهدر  شدهینیب شیپضیعدم تبع یقانون و اصل کل تیحما

  )111همان،(
حکمصدوروتعییندرقاضیك،.د.آ.ق706-133ماده4بنداساسبرفرانسهدر

تشخیصدرکمیسیوناستممکنالبته. داردکمیسیونکارشناسیِنظربهنیازتأمینینگهداري
راکمیسیوننظراستناگزیرتصمیم،اتخاذبرايقاضیاماکنداشتباهخطرناکی،ارزیابیِو

  )1393،38ابرندآبادي،نجفی.(کنداستعالمامنیتیتأمینینگهداريصدوريبرا
                                                                                                                            

ازیـژه وبـه ،يتمـایز گونـه هیچیبتواندیمهرکس: مقرر کرده است) 1948دسامبر  10(حقوق بشر یجهان هیاعالم 2هدما.1
هریاوالدتثروت،،یاجتماعیایملمنشأهمچنینودیگر،عقیدههریایسیاسعقیدهدین،زبان،جنس،رنگ،نژاد،حیث

عمـل بـه یتبعیضـ هیچنبایدعالوهبه. شودمندبهرهاعالمیهایندرذکرشدهيهايآزادهمهوحقوقتمامازدیگر،وضعیت
یـا کشـور اینخواهدارد،تعلقآنبهشخصکهباشدیسرزمینیاکشوریالمللبینیاییقضا،یسیاسوضعبریمبتنکهآید

  .باشدشدهمحدودیشکلبهآنحاکمیتیاباشد،غیرخودمختاریاقیمومتتحتمستقل،سرزمین
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خطرناكمجرموجرمنییتعيبراياضابطهایاریمعچیهسوکیازران،یايفریکحقوقدر
 نیقوان. احصاء نکرده است زیجرائم خطرناك را ن قیمصاد قانونگذار،گر،یديسوازونداردوجود

مجرمصیتشخيبراراییهاشاخصچندهر ،یتیو ترب ینینون اقدامات تأمموضوعه سابق مانند قا
خطرناكمجرمانیمعرفيبرایقانونمالكعنوان بهآن  ازتوانینمیولاستکردهانیبخطرناك

بهاتکابابودکردهتالشزینسابقا .م.قمکرر48مادهدرقانونگذار) 1390،117،ییبابا. (گرفتبهره
راداتیاازنظرصرف1افراد تحت نظارت را مشخص کند، ۀدامنمؤثّر،يهاتیممحکوقیمصاد
ماده موصوف از  2ست،ینآندنبالبهمقالهنیاماده،کهنیادرینیباليهاشاخصارائهدریاساس

یجرائم جنس ازجملهحدمستوجبجرائمنیتر از مهم یبرخجهت ابهام در شمول نسبت به 
نیزومؤثرکیفريمحکومیتدوکیفرمیزانونوعبهقانونگذارتوجه  و عدم) 1390،12،یغالم(

از  یخال زین یاز نظر شاخص قانون )740همان،،1388ابرندآبادي،ینجف(یدجد یجرم ارتکاب کیفِر
حقوقیمختلفهاينظام يبدون توجه به دستاوردها مکرر،48مادهن،یافزون بر ا. نبود رادیا

شامل  ،ماده ینموضوع ا یراز بودشدهنگاشتهخطرناكبزهکارانربنظارتچگونگیدرمورد
از  یکیخطر جرم، بزهکاران مکرر، تنها  یریتمد یکردحال آنکه در رو شد؛یبزهکاران مکرر م

 يبرا ینبنابرا. یرندگیمقرارخطرمدیریتفشردهتدابیرموضوعکههستندانواع بزهکاران خطرناك 
جنسی،خشن،بزهکارانازاعمبزهکاران خطرناك  بهتوان میر،خطیریتفشرده مد یروضع تداب

  )1388،207مقدم،یقاسم. (نگریستجامعطورو بزهکاران مکرر، به یاختالالت روان دچار
  

  خطرمدیریتنوینسیاستباایراندرپلیسینظارتیسیاستانطباقعدم. 1-2
استجدیديرویکردمجرمان،ازهدستاینبرنظارتموضوعوخطرناكمجرمنوینمفهوم

سويازآنکارگیريبهازهدفوشود مییادخطرمدیریتسیاستعنوان بهآنازامروزهکه
مدیریتسیاستاجراي. استجامعهدرتحملقابلاندازهبهجرایمارتکابآماررساندنکشورها،

                                                                                                                            
سـابقه بـار دوحـداقل عمـدي، جـرم ارتکـاب دلیـل بـه کهکسانی«:1370ا.م.قالحاقی) 1387سالمصوب(مکرر48ماده.1

بـه تواندمیحکمصدورضمنکنندهرسیدگیدادگاهدیگر،عمديجرمارتکابصورتدرباشند،داشتهمؤثرمحکومیت
کهمدتیبرايراآنانجرم،وقوععللومحکومانشخصیتواخالقیوروحیخصوصیاتوسوابقوخصوصیاتتناسب

  .»نمایدملزمقانوناین)29(مادهدستوراتازدستورچندیایکاجراءبهنباشدمتجاوزسالدواز
شناسـی  جرم-نوکیفرشناسی.ابرندآبادينجفی: ك.نبالینی،شاخصنظرازمکرر48مادهبهواردایراداتازاطالعبراي.2
. منیتـی اشناسـی  جرمتاانتقاديشناسی جرمازتقریرات. ) 1392.(حسینعلیابرندآبادي،نجفی؛748و747و. 740ص. ... نو

دیـدگی بزهوبزهکاريتکرارازپیشگیريقبالدرجناییگذاري سیاستشناسیآسیببردرآمدي. حسینغالمی،؛31ص
  .دومچاپ. بالینیشناسی جرم). 1390.(محمدعلیبابایی،؛13و12ص. ایراندر
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بزهکارانکنترلدرپلیساصلیهايدغدغهباانطباقعدمازجملهمتعدديدالیلبهایراندرریسک
پلیس،دغدغهترین مهممجرمان،برنظارتزمینهدررسدمینظربه. استهمراهتردیدباخاص

کلیهنهدهندمیاختصاصخودبهرابزهکاريآماراززیاديبخشکهباشددارسابقهسارقان
  .گیرد میرقراتوجهموردریسکمدیریترویکرددرکهشکلیبهبزهکاران

. کند میتأییدرایادشدهادعايصحتزمینه،ایندرارسالیقانونیلوایحسابقهبهمراجعه
عنوانتحتراايالیحهکشور،وزارتطریقاز1383ماهمرداددرانتظامینیروينمونه،عنوان به
بدونمستقیم،رتنظاامکانالیحهایندرو1کردارائهمجلسبه»دارسابقهمجرمانبرنظارت«

درطرحامکانالیحهاینلکن. بودشدهبینی پیشانتظامینیرويبرايمستقًالوقضاییمقامحکم
مجرمانبرنظارتجهتالزمبسترهايوجودعدمبهتوجهبدونقانونگذارونیافترامجلس

آن،برواردادهايایررغمبهکه) سابقمکرر48ماده(رساندتصویببهراقانونیمادهخطرناك،
شاملبلکهدار،سابقهسارقانشاملتنهانهنظارتماده،اینمطابقزیرابودگستردهبسیارآنقلمرو
سازمانوها زندانسازمانبلکهانتظامی،نیرويتنهانهنظارت،متولیودارسابقهمجرمانکلیه

  .رفتمیشماربهنیزدرمانوصالحاکارکرددارايتأمینی،کارکردبر عالوهنظارتوبهزیستی
  

  گریزينظارت. 1-3
آزاديمراقبتی،تعلیقهايقالبدرمجرمان،برنظارتازجملهنظارتیبرنامههردراصوًال

تبعیت،ضمننظارت،تحتافرادکهداردوجودشرایطیوقیودالکترونیک،نظارتمشروط،
                                                                                                                            

  :بودشرحبدین»دارسابقهسارقانبرنظارت« الیحهمتن.1
سـپري راخـود محکومیـت دورانکـه داريسابقهسارقاناستمجازایراناسالمیجمهوريانتظامینیروي–واحدهماده

ونظـارت تحـت باشدمیمتصورآنانسويازجرایمسایریاسرقتمجددارتکاباحتمالواندشدهآزادزندانازونموده
  .دهدقرارالزممراقبت
  .باشندمحکومیتسابقهدوفقرهدارايحداقلکههستندافراديانونقایندردارسابقهسارقانازمنظور-1تبصره
  .بودخواهندقانوناینمشمولخر مالنیزوسرقتجرمدرمعاونوشریک-2تبصره
نیـروي بـا قانونایناجرايبرايراالزمهمکارياستموظفکشورتربیتیوتأمینیاقداماتوها زندانسازمان-3تبصره

  .داردمولمعانتظامی
. دهنـد اطالعمحلانتظامینیرويبهراخوداشتغالوسکونتمحلنشانیاند موظفقانوناینشمولتحتافراد-4تبصره

قضاییمراجعبهمراتبانتظامی،نیرويباالزمهايهمکاريوحضورنحوهبهراجعهماهنگیعدمنیزوصورتاینغیردر
  .شود میسرقتجرمبهمربوطمجازاتدیدتشمشمولمتخلفوگردیدهمنعکس

مـاه سـه مـدت ظرفقانون،اینتاریخازافراد،قبیلاینمراقبتونظارتحضور،معرفی،نحوهاجرایینامهآیین-5تبصره
تهیئتصویببهوتهیهکشورتربیتیوتأمینیاقداماتوهازندانسازمانوانتظامینیرويهماهنگیباکشوروزارتتوسط

  .رسیدخواهدوزیران
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یکموفقیتعواملترین مهمازیکیاستهیبدی. هستندشرایطوقیودآنرعایتبهموظف
تخلّفحال،درعین. استنظارتتحتافرادپذیرينظارتکیفیتوکمیتدرنظارتیبرنامه
برنامهیکاجرايدرهمیشگیهايدغدغهازنظارتیتدابیراجرايازنظارتتحتافراد

بهاستممکنکنیم،میبیرتعگریزينظارتبهآنازکهتخلّفاتی. شود میمحسوبنظارتی
ودستکاريفرار،دستور،اجرايازسرپیچییاامتناعجدید،جرمارتکابمانندمختلفیاَشکال

غیرواقعیجنسیتوآرایشپوشش،ازسوءاستفادهیاالکترونیکتجهیزاتازکارانداختن
  .پذیردصورت

تخلفکاهشجهتشگیرانهپیعاملترینسادهقانونگذار،سويازاجراضمانتبینی پیش
نوعنظارت،تحتافرادارتکابیجرمنوعبهتوجهباکهشود میمحسوبنظارتیشرایطاز

اجرايضمانتمختلف،کشورهايقوانیندرنظارتیهايحوزهنظارتی،شرایطازتخلف
ركتبهنسبتاجراضمانتبینی پیشوقضائینظارتاعمال. بودشاهدتوان میرامتفاوتی

یانظارتمدتافزایشازجملهاستپذیرامکانگوناگونیهايشکلبهنظارتیدستورهاي
  .حبسمجازاتمانندمجازاتبهنظارتیتدابیرتبدیل

  
  الکترونیکنظارتوگریزينظارت. الف

سامانهازقانونیاستفادهامکان،1392سالمجازاتقانوناجرايوتصویبزمانتاایران،در
امکانصراحتًاجدید،قانوندراما. نداشتوجودمحکومانومتهمانکنترلبرايونیکیالکتر

درواستشدهبینی پیشمشروطآزاديورانبهرهبهنسبتالکترونیکنظارتسامانهازاستفاده
) 558الی551مواد(پنجمبخشازپنجمفصلدر،1393سالمصوبکیفريدادرسیآیینقانون

بهراجعقانون،اینهشتمبخشازدومفصلرعایتباالکترونیکینظارتهايامانهسازاستفاده
نسبتتوان میراالکترونیکینظارتاساس،همینبر1.استشدهپذیرامکانالکترونیکیدادرسی

آزاديوآزادينیمهنظاممشروط،آزاديحکم،صدورتعویقمجازات،اجرايتعلیقورانبهرهبه
آیینقانونبخشاینکنندگانتهیهوافراشتیاقنشانهتوان میراموضوعاین2.فتگرکاربه

                                                                                                                            
  .ك.د.آ.ق699الی684مواد.1
اجـراي تعلیققرار،)مراقبتیوساده(حکمصدورتعویققرارمشموالننسبتراالکترونیکنظارتامکانك،.د.آقانون.2

کـرده راهمفـ رااسالمیمجازاتقانون63الی39مواددرمشروطآزادينظاموآزادينیمهنظام،)مراقبتیوساده(مجازات
  .است
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محکومانومتهمانگستردهکنترلدرالکترونیکنظارتفناوريازاستفادهبهکیفريدارسی
ولیباشدمؤثرجرمتکرارنرخکاهشدرتواند میالکترونیکنظارتفناوريازاستفاده1.دانست

شودفراهمخطرکموپرخطرازاعممحکومان،تمامبرايسامانهاینازخورداريبرشرایطاگر
  )1388،47پور،احسان.( بودنخواهدمحسوسچندانهاگروهاینمیاندرجرمتکرارنرخ

محدودیتیاموانعبااستممکننظارتیسامانههردرالکترونیکنظارتبرنامهاجراي
موانعوسیستمیموانعفنی،موانعاجرایی،موانعسیاسی،موانعقانونی،موانعازجملهمتعدد

یاموانعازبرخیبهتوجهعدممجرمان،برالکترونیکنظارتبرنامهدراما. شودمواجهفرهنگی
موادتنظیمدرقانونگذاردقتعدمهمچنین. کردخواهدایجادراهاییچالشهامحدودیت

زمینهدرهاییسؤالوابهامبروزموجباستممکنخودنیک،الکترونظارتبامرتبطقانونی
وك.د.آقانوندرمتعددمواداختصاصباوجودمثال،عنوان به. شودفناورياینازاستفاده

کهدستورهایییادستورکهشودمطرحاستممکنسؤالاین2الکترونیک،نظارتبه،ا.م.ق
اجرايضمانتواست؟موارديچهشاملتند،هسآناجرايبهموظّفنظارتتحتافراد

  چیست؟تجهیزاتاینکارگیريبهدراخالل
تعلیقنظیرنهادهاییباالکترونیکنظارتارتباطشناساییمستلزمسؤاالتاینبهپاسخ

تعلیقاعمالبرايابزاريالکترونیک،نظارتتردیدبی. استمشروطآزاديمجازات،اجراي
محسوبمجازاتاجرايلوازمازیکیومشروطآزاديوآزادينیمهامنظمجازات،اجراي

نقضیکی،شرایطنقضموارد،اکثردرکهاستايگونهبهیکدیگرباها آنارتباطوشود می
تخلفاتنوعباالزامًا... وتعلیقالزاماتازتخلفاتنوعاما. شود میمحسوبدیگريدستورهاي

استممکننظارتتحتفردمثال،عنوان به. نیستمشابهالکترونیکنظارتتحتفرداحتمالی
                                                                                                                            

دامنـه قـانون، ایـن 62مـاده مطـابق واسـت شـده دنبـال احتیـاط باتوأمسیاست،1392سالمصوبا.م.قدرکهدرحالی.1
  .   اندشدهمشروطآزاديمشمولکهشدهمحکومانیبهمحدودالکترونیکنظارتکارگیري به
یـا دسـتور و... الکترونیکیهايسامانهنظارتتحت... جازات،ماجرايتعلیققرارصدور: ك.د.آقانون555ماده مطابق.2

بـه جدیـد جـرم ارتکـاب آثـار نیـز وهاآنازمتهمیاعلیه محکومتبعیتعدمآثارکیفري،احکاماجرايقاضیدستورهاي
دستورهايیاوردستازموجهعذربدونمزبورمدتدرمتهمیاعلیه محکومچنانچه. شود میابالغخصوصیمدعییاشاکی
قاضیبهرامراتبتواندمیخصوصیمدعییاشاکیشود،عمديجرممرتکبیانکندتبعیتکیفرياحکاماجرايقاضی

مـتهم یـا علیـه محکـوم :  ك.د.آ. ق556مـاده مطابقهمچنین. کنداعالممربوطمقرراتاجرايبرايکیفرياحکاماجراي
نظـارت امکـان الکترونیکـی، هـاي سـامانه نظارتتحت... ومجازاتاجرايتعلیقدورهطولدرموردحسباستمکلف
تغییـر قبیـل ازاقدامیهرگونهوآوردفراهمنماید،میمشخصکیفرياحکاماجرايقاضیکهايشیوهبهرامراقبتیمأمور
کیفـري احکـام اجـراي قاضـی اطـالع بـه قبلازسازد،میمواجهدشواريبارانظارتکاملاجرايکهاقامتمحلیاشغل

  .برساند
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کند،غیرممکنراالکترونیکنظارتسامانهازاستفادهتجهیزات،ازکارانداختنیادستکاريبا
  .استنشده... وتعلیقهايالزامودستورهانقضمرتکبويکهدرحالی
تعلیقدرتخلفاتنوعباالزامًاالکترونیک،نظارتدرتخلفاتنوعشدمشخصکهحال

کارگیريبهدراخاللاجرايضمانتگرفتنتیجهتوان مینیست،مشابه... ومجازاتاجراي
بانبایدمنطقًاتجهیزات،اینازکارانداختنیادستکاريازاعمالکترونیک،نظارتتجهیزات

  .باشدمشابه... وتعلیقشرایطنقضاجرايضمانت
  

  نظارتتحتفردجنسیتوزيگرینظارت. ب
سمتبهذهنناخودآگاهشود، میصحبت از نظارت بر مجرمان خطرناك  هرگاهمعموالً

نظارت بر  یجهت در خصوص مجرمان خطرناك زن و چگونگ ینبه هم. رودمیمذکرجنس
 یقکمتر تحق جنس،اینگریزينظارتامکانوها آننظارت بر  هايمحدودیتوموانعوها آن
تنهانهپوشش،نوعچهره،تغییرامکانزنان،روانیوجسمانیهايیژگیو. ورت گرفته استص

امکانگفته،پیشهايویژگیبلکهکند،مجرمان را فراهم  سوءاستفادهموجباتاستممکن
هر  کارگیريبهدلیلهمینبه. کند میمجرمان خطرناك زن فراهم  يرا برا یشترب گریزينظارت

الزم را  کاراییاستممکنمجرماناینبهنسبتمداربسته،هايیندورب ازجملهینظارت یلهوس
  . نداشته باشد

  
  خطرناكمجرمانثبت. 1-4

مدیریتچگونگیبزهکاري،کنترلقلمرودرگذاران سیاستاساسیهايدغدغهازیکی
ویسیپلدستگاهسويازخطرناكمجرماناطالعاتثبت. استجامعهدرخطرناكمجرمان

هدف. شود میمحسوبجامعهسطحدرمجرماناینکنترلجهتدرمهمابزاريمراجع،سایر
موقعیتواقامتمحلبهنسبتپلیساطالعاتیاشرافخطرناك،مجرماناطالعاتثبتاز

ازجرمتکرارازپیشگیريومظنونانترسریعشناساییها،پروندهروزآوريبهوافراداینفعلی
بهتواند میمجرمانمشخصاتثبتدرنهایت،که) 2010،61توماس،(استپلیسسوي

کنترلبرايثبتسامانهایجادوثبت مجرمان خطرناك  یتاهم 1.شودمنجراجتماعیحفاظت
                                                                                                                            

نشـانی انـد  موظـف قـانون ایـن شمولتحتافراد«: بودآمدهدارسابقهسارقانبرنظارتالیحهازواحدهماده4تبصرهدر.1
نحـوه بـه راجـع هماهنگیعدمنیزوصورتاینغیردر. دهنداطالعمحلانتظامینیرويبهراخوداشتغالوسکونتمحل
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اطالعاتشود،تشکیلاطالعاتیبانکاگریراز نیستپوشیدهکسیبرمجرمانازدستهاین
برداريبهرهبرايسامانهدرمجرمانفعالیتنوعولکامودقیقمشخصاتزندگی،محل

قضاییمسئوالندلیلهمینبه. شود میپذیرامکانقضاییوانتظامیامنیتی،نیروهايقانونمند
واندکردهصحبتايحرفهمجرمانکنترلبرايپیشرفتههايسامانهکردنپیادهلزومازهمواره
  .دانندمیضروريراايحرفهمجرمانبراياییقضشناسنامهواطالعاتیبانکتشکیل

عنوان بهو انگلستان،  یکامانند آمر يدر کشورها دیربازاز  یمجرمان خطرناك جنس ثبت
قانونگذار. گیردیمرد، مورد استفاده قرار م یکنترل مجرمان خطرناك جنس قدرتمندابزاِر

وجرمتکرارکنندگاندربارهمختلفیهايقانونوضعباسواینبهپیشدههیکازنیزفرانسه
درخشنوجنسیبزهکاراننامثبتقضایی،-اجتماعیمراقبتچونهاییبرنامهدرنظرگرفتن

 یدهکوش شدهآزاد خطرداِرمحکومانبرسیارالکترونیکینظارتوخودکارملیقضاییسجل
ینجف.(کندریتمدیواقعدرراآنانجرمدوبارةارتکاباحتمالیعنییسکاست تا ر

 شود، میاحساس  يضرور ابزار،اینازاستفادهاینکهباوجودایراندر) 1388،738ي،ابرندآباد
 یران،در ا ینکها ازجمله،همراه است ییهایتتاکنون با موانع و محدود یاستیس ینچن ياجرا

 ي،ورو بازپر یتیحما یکردعمومًا با رو شود، میمطرح  یهرگاه صحبت از ثبت مجرمان جنس
خیابانیزناننواناز ع یجنس هعنوان مجرمان يجاو به گیرد یجنس مؤنث مورد توجه قرار م

  . شود میمطرح  یسپل ياز سو نیزها آندارشدن و بحث شناسنامه 1استفاده
وعوامنادرستتصوربهایران،درخطرناكجنسیمجرمانثبتدردیگرموانعازیکی

جنسیخطرناكمجرمانبهنسبتکنترلیونظارتیتدابیراتخاذلزومعدمبهخواص،ازبرخی
 یاز اعمال مناف یبرخ نبه اشتباه تصور کنند، چون مرتکبا استممکنعدهاین. گرددبازمی

در صورت اثبات، شرعًا و قانوناً با  جنسیتجاوزمرتکبانازجملهعفت و روابط نامشروع 
دسته از  یننسبت به ا ینظارت یراعمال تداب ینبنابرا ،شوندیمواجه م یاتمجازات سالب ح

  .کند مین یدااجرا پ يبرا یاساساً محل ،مجرمان
                                                                                                                            

مجـازات تشـدید مشـمول متخلـف وشـده مـنعکس قضـائی مرجعبهمراتبانتظامی،نیرويباالزمهايمکاريهوحضور
تبصـره مجلـس، قضـایی وحقـوقی کمیسـیون توسـط دولـت پیشنهاديالیحهتغییر  باالبته. »شود میسرقتجرمبهمربوط
  .نشدبینیپیش) ا.م.قمکرر48ماده(مجلسنهاییمصوبهدرنیزمذکور

: کـرد تأکیـد شـد، خواهنـد شناسـنامه دارايشـوند مـی دسـتگیر کهخیابانیزنانتمامیاینکهاعالمبااخالقیامنیتپلیسرئیس.1
  .گیرندمیقراررصدتحتدستگیريازپسوشدهثبتپلیسدرافراداینسوابقتمامی

)- http://khabaronline.ir121392مرداد(.
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  اطالعاتاجتماعیاعالم. 1-5
محلدرارتکابیجرائمترین مهمبهمربوطاطالعاتبهجامعهافرادکلیهدسترسیموضوع

دراجتماعیزندگیضروریاتازیکیمرتکبان،یامرتکبهویتازیافتنآگاهیوزندگی
عمومشدنمطلعمرتکب،مجرمیتوجرماثباتصورتدروشود میمحسوبحاضرعصر

نخواهدوجودحقوقیقواعدواصولبانیزمغایرتیموصوف،مجرمانوجرموضعیتبهنسبت
وخود... ومالجان،ازمحافظتبرايداردحقجامعهاعضايازعضويهرزیراداشت

  .یابداطالعیادشدهموضوعبهنسبتدیدگیبزهاحتمالکاهشواشادهخانواعضاي
نظارتبرايانگلستانوآمریکامانندکشورهاازبرخیدراکنون هماجتماعیاعالمسیاست

فدرالقانونمطابقآمریکا،متحدهایاالتدر.گیرد میقراراستفادهموردجنسیخطرناكمجرمان
منتشرمستمرطوربهعمومسازيآگاهجهتجنسیبزهکارانديفرمشخصات،11996مگان

از  یکییزدر انگلستان ن 3.شدنامیده2کانکامگاناجرا،ازسالهفتازپسمگانقانونالبته. شود می
در  یاعالم اجتماع يهایاستاز زمان، در خصوص ضرورت وجود س یدر مقطع یمباحثات پارلمان

اهمیت4پینساراقتلوربودنماجرايمیالدي،2000سالجهانیباراخخاللدروکشور بود  ینا
وافشابهمجازحاضر،حالدرانگلستانپلیس. کردپیشازبیشرااجتماعیهشدارواعالمموضوع

وخودازحفاظتمنظور بهمجاورهمسایگانبرايجنسیمجرمانکیفريسوابقجزییاتانتشار
صرفًابلکهنگیرد،قرارعملموردفراگیراصلیکعنوان بهافشااینکهبرمشروطاست،فرزندانشان

  5.شوداستفادهانددادهبروزخودازمهمیخطرکهمجرمانیازدستهآنبهنسبتباید
عامهبهجنسیخطرناكمجرمانوجرائمارتکاباعالمموضوعایران،موضوعهقوانیندر
قضاییدستگاهقانون،واستنشدهبینی پیشانگلستان،وکاآمریدرحاکمقوانینهمانندمردم،

جرائمدرقطعیمحکومیتحکمانتشار. استنکردهعملیچنینانجامبهمجازراانتظامیو
بخشیآگاهیخطرناك،مجرمانشناساندنهدفباکهاستموارديازیکیمهم،وخطرناك

                                                                                                                            
موجببه. گیرد می  قراراستفادهموردآمریکامتحدهایاالتایالتیقوانینازیکیبهاشارهبرايکهاستايواژهالمگانز.1

انـد، بـوده هدفشانکودکانکهمجرمانیویژه بهجنسی،مجرماننامثبتبهمربوطاطالعاتبهعمومیدسترسی  قانون،این
  .استضروري

2. Megan Kanka
قـرار حملـه مـورد کـرد مـی زنـدگی نیوجرسیدرکانکاخانوادهکهخیابانیهماندررديمتوسطکهبودکسیکانکا.3

کهراشخصی  آنکهباوجودبودندمطلعمردآنزندگیمحل  از) تعلیقپلیس،مأموران(رسمیمقامات. شدکشتهوگرفت
  .شناختندنمیدادانجامراعملاینخیابانآندر

4. Sarah Payne
5. R V.Cheif constable of North Wales Police ex p. AB(1997)Times 14 July1997.
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36مادهدرقانونگذاررو ازاین. گیرد میصورتمجرماناینکنترلوپیشگیريجامعه،آحاد
کردهبینی پیشرامهمجرائمدرقطعیهايمحکومیتانتشارموضوع،1392مصوبا.م.ق

متهمانازبرخیهویتیمشخصاتوتصاویرانتشارموضوعنیزك.د.آ.ق96مادهدر1.است
منظور بهصرفًاهویت،بهمربوطمشخصاتوتصاویرانتشارماده،ایندر2.استشدهبینی پیش

اقامۀیاشکایتطرحودیدگانبزهآگاهیبرايیاادلّهتکمیلومهمجرائمبهمتهمانشناسایی
محکومیتدورانکهخطرناكمجرمانمشخصاتانتشاربهاياشارهواستخصوصیدعواي

  .ندارددافرااینفعلیوضعیتازعمومآگاهیمنظور بهاندرساندهپایانبهراخود
بعديبحثدرخطرناك،مجرمانبرنظارتهاي چالشترین مهمبیانازپسترتیببدین

راهکارهاییچهآیندهدرقانونگذاريبهنیازصورتدرکههستیمپرسشاینبهپاسخدنبالبه
  کرد؟پیشنهادها چالشاینرفعبرايتوان میرا

  
  خطرناكمجرمانبرنظارتيراهکارها. 2

و  یقیاستفاده از مطالعات تطب شدپرداختهها آنبه  یکه در بحث قبل ییها چالشرفع  يبرا
مؤثرندهیآدريریگ بهرهيبراتواندیم... و یعمل هیروو  یو مقررات داخل نیقوان ازيریگ بهره
  .شودارائهیمناسبيراهکارهاکهاستنیابریسعادشده،یمنابعازاستفادهباادامهدرلذا. باشد

                                                                                                                            
وچهـار درجـۀ تـا تعزیـر یـا االرضفـی افسادومحاربهحد،موجبجرائمدرقطعیمحکومیتحکم« : ا.م.ق36ماده.1

ازیکـی دراشـد نبامنیـت ونظـم دراخـالل موجـب کـه درصورتیریال) 1000000000(میلیاردیکازبیشکالهبرداري
موضوعمالمیزانکهزیرجرائمدرقطعیمحکومیتحکمانتشار-تبصره. شود میمنتشرنوبتیکدرمحلیهايروزنامه

هايروزنامهازیکییاملیهايرسانهدرواستالزامیباشد،آنازبیشیاریال)1000000000(میلیاردیکارتکابی،جرم
صـورت درقانونیمقرراتوحقبرخالفنفوذاعمال-پاختالس-بارتشاءورشاء–الف: دشو میمنتشرکثیراالنتشار

کشوريودولتیمعامالتدردولتکارمندانومجلسنمایندگانووزرامداخلۀ-تدیگريیامجرمتوسطمالتحصیل
جرائم-حدولتبهنسبتدولتیانمأمورتعدیات-چخارجیمعامالتدرپورسانتاخذ-جدولتیمعامالتدرتبانی-ث

درغیرقـانونی تصـرف -زکشوراقتصادينظامدراخالل-رپولشویی-ذمالیاتیجرائم-دارزوکاالقاچاق-خگمرکی
.دولتییاعمومیاموال

تحقیقاتلمراحکلیهدرمتهمهویتبهمربوطمشخصاتسایروتصویرانتشار« : استکردهمقررك.د.آالیحه96ماده.2
وبـازپرس درخواسـت بهتنهاکهزیراشخاصدرموردمگراستممنوعقضائیوانتظامیمراجعوهارسانهتوسطمقدماتی
  :استمجازآنانهویتبهمربوطمشخصاتسایروتصویرانتشارشهرستان،دادستانموافقت

دارايعمـدي جـرائم وقـانون ایـن ) 302(ماده) پ(و) ب(،)الف(بندهايموضوععمديجرائمارتکاببهمتهمان-الف
منظـور  بـه وباشدداشتهوجودآنانبهاتهامتوجهبرايکافیدالیلوبودهمتواريکهباالتر،وچهاردرجهتعزیريمجازات
  .شود میمنتشرآناننگاريچهرهطریقازآمدهدستبهتصویریاواصلیتصویرادله،تکمیلیاوآنانشناسایی

وانـد کـرده اقـرار بـازپرس نـزد نـامعلومی ومتعدداشخاصبهنسبتجرمفقرهچندارتکاببهکهدستگیرشدهمتهمان-ب
.شود میمنتشرآنان،توسطخصوصیدعواياقامهیاوشکایتطرحودیدگانبزهآگاهیبرايآنانتصویر
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جرائم و مجرمان خطرناك  قیو مصاد ارهایمع. 2-1
درویژه بهنظارت بر مجرمان،  ینهدر زم یعیبد یناست که قوان کشورهاییازجملهفرانسه  

تصویببهمجرمانهخطرناکیمدیریتهدفباکشورایندرکهمهمیقانون. داردبستهمحیط
یانگهداريدربارةکهقانوناین. است2008فوریه25مصوب»تأمینینگهداريقانون« :رسید

دادرسبهشرایطیدراستروانیاختاللعلتبهکیفريمسئولیتعدماعالموتأمینیتوقیف
تحملراخودزندانکهرامحکومانازبرخیتأمینینگهداريامکانکهاستدادهاجازه
زیستی-اجتماعی-روانیهايشاخصیعنیشناختی،جرمخطرناکیهمچنانولیاندکرده

نجفی. (کندبینی پیشخودحکمدردارند،جرمدوبارةارتکاببسیاراحتمالازحاکیصریح
)1388،738ابرندآبادي،

وخامتشود میاتخاذزندانمدتپایانازپیشکهتأمینینگهدارياعمالشرایطازیکی
یاشکنجهوآزارواذیتتصمیم،سبقباقتلقتل،مانندجرائمی. استارتکابیهايجرمدرجه

یافتهارتکابسال18تادیدهبزهعلیهکهشرطاینبهجنسیتجاوزوحشیانه،اعمالارتکاب
حکممشمولتوانندمیباالخطرناکیلحاظبهافرادغیرقانونیتوقیفورباییآدمباشد،

)همان.(گیرندقرارفرانسهدرتأمینینگهداري
هدفباومزمنبزهکاراندرباره1933نوامبر24قانونباتأمینی،دارينگهآلمان،در

تأمینینگهداري.شدکشوراینحقوقوارداصالحغیرقابلبزهکارانبرابردرجامعهازحمایت
قاضی،سويازآناناعمالوشخصیتازعمومیارزیابیکهاستافراديبهناظرآلمان،در

جسمانیوروانیخسارتکهجرایمیویژه بهاست،شدیدجرایمارتکاببهتمایلازحاکی
  )1388،29ابراهیمی،.(کند میوارددیدگانبزهبهشدید

 1يقانونگذاریطوالننظارت بر مجرمان خطرناك از سابقه  نهیاست که در زم يکشور کانادا
ت جرائم و مجرمان سهولبهتوانیمآن  نیاست و با مطالعه قوان برخوردارنیقوان تیجامع زیو ن

                                                                                                                            
قوانینمجموعهاصالحبامقارنقانون،این. شدتدوین1947  سالدرکانادادرخطرناك،مجرمانبهمربوطقانوناولین.1

جرممرتکب) تعقیبقابلومستقلجرمچندیا3(مکررطوربهکهعادتیبهمجرمانبهنسبتپارلمان،سويازکیفري
مذکور،حکمواصالحمجدداًقوانیناین1948سالدر. کردبینیپیشرانامحدودیاغیرقطعیتوقیفحکمشوند،می

کمیتهگزارشبهواکنشدر) 1977سال( بعددههسه. شدگرفتهنظردرنیزخطرناكجنسیجرایممرتکبینبهنسبت
قوانینینا ی،و مجرمان جنس عادتمجرمان به ینو  به دنبال انتقادات وارد به قوان (Ouimet Committee)کاناداتأدیبی

. کردمعرفیکیفريقوانینمجموعهXXIVبخشدرخطرناكمجرمانبرايراجاريسیستموشدنسخپارلمانسوياز
،)2008ژوئیه(آمیزخشونتجرایمبامبارزهقانونیالیحهارائهزمانتامذکورقوانیندرشدهاعمالتغییراتترین مهم
اجازهمحاکم،بهکهتاس90دههدردیگرقانوننوعسهو1982سالدر(peace bonds)صلحبهالتزامقراربینیپیش
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يبرایجامعاریبسيارهایمعکانادامجازاتقانوندر. داد زییجرائم تم ریخطرناك را از سا
مقرراتمطابق. داردوجودمجرمانریساازآنکیتفکوخطرناكمجرمانقیمصادنییتع

12خطرناكمجرماندستهدوبهشوندمیجديجرائممرتکبکهمجرمانیکانادا،درموجود

.شوندمیتقسیم3الحبسطویلمجرمانو
با  دیبا ریناگز ،جرائم و مجرمان خطرناك نهیدر زم خاصقانونفقدانبهتوجهبارانیادر

دریاحتمالاستفادهيبراياریمعبهیابیدستجهتموضوعهو مقررات  نیجستجو در قوان
حاکم و  نیقوان ،یو شکل يمقررات شامل مقررات ماهو نیا. گرفتبهرهندهیآيقانونگذار

  .است... ها ونامهنییو آ حیها و لوامنسوخ، طرح
  

  خطرناكحالتسنتیمفهومازگیري بهره. الف
واردگاروفالوتوسطابتدابود،شدهشناختهشناسیرواندرکهخطرناكحالتمفهوم

خطرناكحالتدةدهنتشکیلرکندوپذیري،سازشوجناییاستعدادوظرفیت. شدشناسی جرم
قانون) 1390،121بیگی،هاشموابرندآبادينجفی.(کنندمیتغییریکدیگرازمستقلکههستند

مجرمانتعریفبهتحققیمکتبهايآموزهازالهامبا1339سالمصوبتربیتیوتأمینیاقدامات
وسوابقکهتندهسکسانیخطرناكمجرمین...«: قانوناین1مادهمطابق4.بودپرداختهخطرناك

درجرمارتکابمظانراآنانارتکابی،جرموارتکابکیفیتوآناناخالقیوروحیخصوصیات
  .»غیرمسئولیاباشندمسئولقانونًااینکهازاعمدهدقرارآینده

کردهاشارهعاملپنجبهبزهکار،خطرناكحالتوجنائیشخصیتارزیابیبرايمادهاین
انجاممستلزماخالقیخصوصیاتوروحیخصوصیاتجرم،سوابق: یعنیآنعاملسهکهبود

                                                                                                                            
شاملجرایمِیا  سال،16زیرجنسیجرایمتروریسم،یایافتهسازمانجرائممرتکبیننسبتراايگیرانهسختسیاستتحمیل
.دهدمیافرادبهجديصدمه

( Solicitor General Canada; The Investigation, Prosecution and Correctional 
Management of High-Risk Offenders: A National Guide, December 2009, Available 
at;http;//www.publicsafety.gc.ca.p.2)
1. Dangerous  Offenders.

جرائمنیاارتکاب. شوندجرائمنیدتریشدمرتکبتوانندیمکهشوندیمدهینامخطرناكلیدلنیابهخطرناكمجرمان.2
  .کردخواهدفراهمراهاآنمدتیطوالن)نظارت(مراقبتونینامع) فیتوق(ينگهدارموجبات

3. Long-Term Offenders .
بـر افزونمجرمان،این. شوندمیمحکومحبسسالچندیادوبهکهرودمیکاربهپرخطريمجرماناصطالح نسبت به  این

  .گیرندمیقرار  مشروطآزاديدورهوحبسمجازاتازپس) نظارت(مراقبتسال10تامشمولاین،
  .استشدهنسخ1392سالاسالمیمجازاتقانون  728مادهموجببه1339سالمصوبتربیتیوتأمینیاقداماتقانون.4
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) 1388،112بابایی،. (بوداجتماعیمددکاريوروانپزشکیپزشکی،هايبررسیوهاآزمایش
ایناحرازکهبودشدهبیانمجرمبودنخطرناكتشخیصبرايهاییشاخصماده،ایندر

نشدهارائهخطرناكمجرمتشخیصبرايقانونیكمالوبودقضاییمقامعهدةبههاشاخص
مجرمقانونیشاخصعنوان بهراجرمتکرارماده،ایناستنادبهتوان نمیترتیببدین. بود

اقداماتقانوندرخطرناكمجرممفهومهرچند)1390،117بابایی،. (کردمحسوبخطرناك
بهقانوناین1مادهازتوان میاست،متفاوتخطرناكمجرمامروزینمفهومباتربیتیوتأمینی
  .یافتدستخطرناكمجرمانازبازتعریفجهتدرنکاتی

  
  قوانیندرکیفريمؤثرهايمحکومیتمصادیقازگیري بهره. ب

کند،یاريخطرناكمجرمانوجرائممصادیقبهدستیابیدرتواند میکهموارديازیکی
مجازاتقانونو13661سالمصوبکیفريمؤثريهامحکومیتتعریفقانونازگیريبهره

هاي مؤثر در قوانین قانون تعریف محکومیت درقانونگذار. است1392سالمصوباسالمی
را احصا کرده بود  یجرائم مهم وها مجازات) 1382سال ی، اصالح5/8/1366مصوب (جزایی

زم به ذکر است که ال. شدیمؤثر محسوب م ،منظر قانونگذار ازها آنبه  تیکه محکوم
عنوان بهمؤثر  يهاتیمحکومسابقهباردوحداقلازسابقمکرر48مادهنیقانونگذار در تدو

در، 1392ا .م.ق درنیهمچن. بودکردهاستفادهدارسابقهمجرمانیمعرفدریقانونشاخص
کم، بر ح ياجرا تبعکه محکوم را به  شدهفیتوصیتیمحکوم،مؤثر تی، محکوم40مادهتبصره

ا .م.ق 25که در ماده  يموارد. کندیممحروم  یاز حقوق اجتماع نقانو نیا 25مادهاساس 
 دیشديعمد میدر جرا يفریک یقطع تیشود محکومیم یاز حقوق اجتماع تیمحروم موجب
قطع عضو، قصاص  ابد،حبسواتیحسالبيهامجازاتبهتیمحکوممانندست، او مهم 

  ...ويحدشالقبهتیمحکومچهار،درجهتاحبسوبلد  ینف،عضو
  
  يفریکنیقواندرجرائمماتیتقسازيریگ بهره. ج

واقع شود،  مؤثرتواندیمجرائم خطرناك  قیمصاد ایاریمع افتنیکه در  ياز موارد یکی
الزم به ذکر . قانونگذار در زمان گذشته و حال است يجرائم از سو يبندمیتقس ازيریگ بهره

                                                                                                                            
  .استشدهاعالممنسوخ1392سالاسالمیمجازاتقانون728مادهموجببهنیزقانوناین.1
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بهها مجازاتجرائم بر اساس شدت و ضعف  ،یر گذشته و در قانون مجازات عموماست که د
مستلزمدتر،یشدجرائمقانون،نیادرمنطقاًنیبنابرا1.شدیممیتقسخالفوجنحهت،یجنا

درآنازتوانیمکه  يبندمیتقس نیحاصل از ا یمنطق جیاز نتا یکی. بود يترنیسنگمجازات
نیمرتکبونیدتریشد،یجنائجرائمقانونگذار،نظرازکهاستنیات،گرفبهرهحاضرمبحث
، 1370سالیقانون مجازات اسالم در. شدندیممحسوبمجرماننیترخطرناك،یجنائجرائم

 ات،یحدود، قصاص، د. (جرائم بر اساس نوع مجازات قرار گرفته بود يبندمیتقس اریمع
امکان يدشوارو به یطور نسبجرائم خطرناك به صیتشخقانون،  نیدر ا 2)و بازدارنده راتیتعز
  . بود ریپذ

3)راتیتعزواتیدقصاص،حدود، (یفعل يبند  میضمن حفظ تقس د،یا جد.م.در ق اما

شدهمیتقسدرجههشتبهها مجازاتبر اساس شدت و ضعف  بیترتبه يریتعز يهامجازات
ریساازراخطرناكجرائمبتوانيشتریبسهولتبادیجد. ا.م.قدررودیمانتظاررو نیازا4.است

  .دادزییتمراتیتعزبخشدرجرائم
  
  خاصیقانونيایمزاازمجرمانازیبرخشدنی مستثن. د

استفاده  یهنگام ز،یآمارفاقوسودمندیحقوقسیتأسعنوان بهمجازات  ياجرا قیتعل 
بهمجرمایياحرفهمجرمنیاوعندرداخلزینبزهکارشخصوستیندیشدجرائمکهشودیم

،دانان از حقوق یبرخ دهیلکن به عق) 1378،460نوربها،. (ردیگیمنقرارخطرناكوعادت
ازیگروهبهارفاقوتوجهازتیمحرومموجبدینباجرائمازیبعضوخامتوشدت

خواهنداه مجازاتياز اجرا یناش يهاانیزهمانمعرضدرگرانیدهمانندکهشودبزهکاران
یتفاوت. استیآتیاحتمالحوادثازيریشگیپوبزهکاراناصالحق،یتعلتیغاواساس. بود
قانونگذار در قانون ) 1393،217،یلیاردب. (شده است یمرتکب چه جرم ،که بزهکار کندینم

کرده است که  امجازات مستثن قیصدور حکم و تعل قیرا از شمول تعو يجرائم و موارد ،یفعل
بند  مطابقازجمله،. برد یاز جرائم پ یبرخ یو خطرناک تیبه اهم یطور نسببهتوانیمها نآاز 

                                                                                                                            
  .1352مصوبع.م.ق7ماده.1
  .1370مصوبا.م.ق12ماده.2
  .1392مصوب. ا.م.ق14ماده.3
  .1392مصوب. ا.م.ق19ماده.4
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صدور  قیاستفاده از تعو طیاز شرا یکی، 1392مصوب سال  یقانون مجازات اسالم 40ماده) ت(
 47هدر ماد قانونگذارنیهمچن. است که سابقاً به آن اشاره شد يفریمؤثر ک هحکم، فقدان سابق

 1.استکردهمستثناقیتعووقیتعلشمولازراها آنانون، شش دسته از جرائم و شروع به ق نیا
در جرائم خاص است،  قیو تعو قیشده که ناظر به منع تعلادییمواد قانون گفت،توانیمنیبنابرا
  .رودیمشماربهقانونگذارمنظرازجرائمنیتر مهم

  
  خاصقضاییمراجعدرخطرناكجرائمرسیدگیوتجدیدنظرپذیري. ه

افزون . شود مییدگیرس یکیفريمهم در دادگاه ک یمك، به جرا.د.آ.ق 302مطابق ماده  
دادگاه انقالب  یتبه آن در صالح یدگیك که رس.د.آ.ق 303جرائم مذکور در ماده  ین،بر ا

از  ك، احکام صادره.د.قانون آ در. دشویاست، اصوًال جرائم مهم و خطرناك محسوب م
با . شده است یمتقس) یقطع(نظریدتجد یرقابلو غ) یقطع یرغ(یدنظرمحاکم به دو دسته قابل تجد

 ،برد که قانونگذار پیتوان می427در ماده  یدنظرقابل تجدیراحکام غ یقبه مصاد ینگاه اجمال
دهمادرجرائمهمچنین. استدانستهتجدیدنظرقابلراجرائمینتر احکام صادره نسبت به مهم

دیوانها،آنمورددرصادرهاحکامبهنسبتتجدیدنظرمرجعقانون،نظرازکهك .د.آ.ق428
وبدويرسیدگیدرخاصمحاکمصالحیتازبنابراین. استشدهتعیینکشورعالی

قانوندرخاصجرائمبهنسبتصادرهاحکامتجدیدنظرپذیريوخاصجرائمتجدیدنظر
  .گرفتبهرهخطرناكجرائمازمعیارومصداقارائهدرتوان می

  
  یمرخصافتیدرازخطرناكنیمحبوستیمحروم. و

ها و اقدامات  سازمان زندان ییاجرا نامه نییبخش سوم آ از  سومفصلهیاصالح 221مادهدر
آمده  انیبه زندان یمرخص ياعطا یچگونگ هدربار) 21/2/1389مصوب(کشوریتیتربوینیتأم

ازافراد  نیا. اندشده امستثن یمرخص ياعطا شمولو مهم، از  دیشد میجرا به ناست که محکوما
                                                                                                                            

-الـف : سـت ینقیـ تعووقیـ تعلقابلهاآنبهشروعوریزجرائمدرموردمجازاتياجراوحکمصدور«: ا.م.ق47ماده.1
سـازمان ائمجـر -ب. مخـابرات ونفتگاز،برق،آب،ساتیتأسدريخرابکارکشور،یخارجویداخلتیامنهیعلجرائم

اسـلحه نـوع هرایچاقوبامزاحمتجادیاویینماقدرت-پ. یدپاشیاسوییرباآدمآزار،بهمقرونایمسلحانهسرقتافته،ی
مشروباتگردان،روانایمخدرموادعمدهقاچاق-ت. فحشاوفسادمراکزادارهایلیتشک،یعمومعفتهیعلجرائمگر،ید

یفـ افسـاد ومحاربـه ويعمـد قتـل درمعاونـت نفـس، قصـاص ازبدلریتعز-ث. انسانقاچاقومهماتوسالحویالکل
  .»الیرونیلیمصدکیازشیبجرمموضوعباياقتصادجرائم-ج. االرض
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قیطرازيگریدمالربودنآزار،بهمقرونایمحکومان جرائم سرقت مسلحانه : قرارندنیا
بهتجاوزافته،یسازمانويباندجرائم،ییربا آدمکشور،تیامنهیعلاقدام،یجاسوس،یزن فیک

عیتوزد،یتولورود،،ياقتصادنظامدراخالل،یدپاشی، اسافساد و فحش عنف، دائرکردن مراکز
ن امحکوم ،ها گردانعمده مواد مخدر و روان ایمسلحانهقاچاق،یالکلمشروباتفروشو

که به شرارت مشهورند و  ینامحکوم جرم،همانارتکاببهتیسه سابقه محکوم يدارا
  .ن به قصاص و اعدامامحکوم

کنندگاننیتدونظرازکهشودیممشخص  221ماده  درادشدهیاستثنائاتیالاجمیبررسبا
ها آنيند و آزادهستمجرمان  نیرت ك خطرنازمرهدرمذکورجرائممرتکبانچونماده،نیا

جزبهها آنبه  یمرخص ياعطا نیبنابرا شود،یمجامعه محسوب  تینظم و امن يبرا يجد دیتهد
  .ستینریپذامکان223و222مواددرمقررخاصریدابتوییاستثناطیشرادر
  
  جامعهیروانتیامندراخاللجازاتم دیجرائم مذکور در طرح تشد قیمصاد. ز

در  یفیکه مجازات خف یمجازات جرائم دیو تشد یقانون يطرح با هدف رفع خأل ها نیا 
 48مادهبیاز تصوو پس  1387حاکم در سال  يبود، در فضا شدهینیب شیپآن  يقانون برا
در مجلس  13/5/1387خیآن در تار تیفور کیا سابق، به مجلس ارائه شد و .م.مکرر ق

مجازات مجرمان  دیطرح، به لزوم تشد یهیدر مقدمه توج. دیرس بیبه تصو یاسالم يشورا
 2مادهشوند، اشاره شده و سپس در یجامعه م یو اجتماع یروان تیکه موجب سلب امن یاندک

حیتصرموردشوند،یممحسوبیروانتیامنمخّل،یخطرناکبرکه عالوه ی، جرائمطرح نیا
 نیمجلس در ا ندگانیاز منظر نما جرائمنیتر مهم بهتوانیمموارد  نیاز ا 1.استگرفتهقرار

  . برد یپ یمقطع زمان
  

  خطرمدیریتنوینسیاستباایراندرپلیسنظارتیسیاستانطباقعدم. 2-2
عدالتدستگاهبرايچندانیدغدغهآماري،جهتازخطرناكجرایمرسدیمنظربه

آماربلکهاست،اندكآماريجهتازتنهانهجرایم،این. شودنمیمحسوبایراندرکیفري
                                                                                                                            

وراهزنی-1-2: ازاستعبارت) 1(مادهموضوعجرائم: جامعهروانیامنیتدراخاللجرائممجازاتتشدیدطرح2ماده.1
سـایت ووبـالگ دایرکـردن وتأسـیس -2-4. فحشـاء وفسادباندهايتشکیل-2-3. عنفبهتجاوز-2-2. سلحانهمسرقت
  .اخاذيیاوتجاوزقصدبهرباییآدم-2-7. شرارت-2-6. جنسیاستفادهمنظور بهانسانقاچاق-2-5. فحشاءوفسادمروج
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مؤیدنیزناجاعالیفرماندهانومسئوالناظهارات. باالستجرایمسایرنسبتبهآنکشفیات
بهرابزهکاريآماربیشترینکهداريسابقهمجرمانکنترلیسی،پلمنظراز1.استمطلباین

حالتابهگذشتهازپلیسیرویهدلیل،همینبهوداردبیشترياولویتدهند،میاختصاصخود
است؛گرفتهشکلپلیسمرکزبهحضوراعالمودارسابقهسارقاناينوبهمعرفیزمینهدر

جرم،ازناشیترسوناامنیایجاددلیلبهکشور،دركخطرناوجناییجرایمارتکابهرچند
افزایششدتبهآنمرتکبانبامقابلهبرايکیفري،عدالتدستگاهازراعمومیمطالباتمیزان

نسبتجامعهدرسرقتارتکاببااليشیوعجهتبهدار،سابقهسارقانبرنظارتلکن. دهدمی
تدریجیگیريشکلرسدمینظربهبنابراین. استاربرخوردبیشترياهمیتازجرایمسایربه

ازترمناسبگیري بهرهامکانآگاهی،پلیسویژه بهپلیسی،تجربهبستردرمجرمانبرنظارت
  .کندمیفراهمکشوردرراخطرمدیریتنوینرویکرد

  
  گریزي نظارت. 2-3

مجرمانبرنظارتازجملهنظارتیبرنامههراجرايدرشدبیاننیزترپیشکهگونههمان
رعایتبهموظفتبعیت،ضمننظارت،تحتافرادکهداردوجودشرایطیوقیودخطرناك،

اجرايضمانتباگریزي قانوناینسوءاستفاده،وتخلّفصورتدروهستندشرایطوقیودآن
استاعمالقابلمجرمانهمهبهنسبتکهالکترونیکنظارتبرنامهدر. شود میمواجهقانونی

اجرايضمانتباراها آنکهدهدرخنظارتتحتافرادجانبازتخلفاستممکننیز
  . سازدمواجهقانونی

                                                                                                                            
روزسـه کـه دهـد میرخکشوردرغیرخردوخردسرقتفقرههزاردوروزانه: کرداعالمانتظامینیرويفرمانده-ایرنا.1

احمـدي اسـماعیل «سردارایرنا،اجتماعیخبرنگارگزارشبه.استسالطولدرهاحوزهسایردرجرائمکلمعادلسرقت،
درخبرنگارانجمعدرانتظامینیرويمستقلهايفرماندهوهااستانعملیاتمعاونینهمایشحاشیهدرچهارشنبهروز»مقدم
وشودتشکیلپروندهبایدمواردازهریکدرجناییجرایمدر: افزودغیرخرد،وخردهايسرقتپروندهبهرسیدگیزمینه
مـأموران گیـري گروگـان وکالهبـرداري براياینکهبیانبامقدماحمدي. یابدمیاختصاصمنظوراینبهآگاهیازايشعبه

تا1900سال،طولدرقتلزمینهدرمثالعنوان به. شودمیموردچندینشاملجناییجرایم: گفتد،شونمیگماردهخاصی
تـا پـنج حـدود سـال، طـول درهاآنمجموعکهمورد900مثًالعنفبهتجاوزمورد،200تا100بینگیريگروگان،2000
  .استکشوردرجرمترینشایعسرقت. دهدمیرخکشوردرسرقتفقرههزاردوروزانهاماشودمیموردهزارشش

مسـلحانه، هـاي سـرقت مثـل هـایی سـرقت کـه اسـت شـده تأکیـد کشـور هاياستانبه: داشتاظهارانتظامینیرويفرمانده
بـراي امکـانی چنـین کـه درحالیشوندشناساییمتخلفانروال،ازخارجوبررسیسرعتبهطالفروشیوبانکهايسرقت
ــا،خبرگــزاريســایت: خبــرمنبــع.نــداردوجــودخــردايهــســرقتســایر ــهایرن : خبــرکــد www.irna.ir:نشــانیب

  25/10/1392:انتشارتاریخ     )3774781(    80996107
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درعمل،خطرناك،مجرمانبرنظارتدرخاصقانوننبودبهتوجهباایرانحقوقینظامدر
جنسیخشنجرایمتعزیريمحکومانمانند(دارسابقهوخطرناكمجرمانازبرخیاستفادهامکان

تکلیفك،.د.آ.ق556و555مواد. داردوجودالکترونیکنظارتسامانهاز) سارقانازبرخیو
بیانرانظارتیدستورهاياجرايبهالکترونیکیهايسامانهنظارتتحتمتهمیاعلیهمحکوم

اجرايلیقتعقراراجراينحوه«: کهاستکردهمقررك.آد.ق557مادههمچنینواستکرده
ششظرفکهاستاينامهآیینموجببه... والکترونیکیهايسامانهنظارتتحت... ومجازات

اجرايضمانتکهاستاینسؤالحال. »شود میتهیه.... قانونایناالجراشدنالزمتاریخازماه
یاعلیهمحکومچنانچهوچیست؟متهمیاعلیهمحکومسويازالکترونیکنظارتشرایطنقض
کداماستنادبهکند،نظارتالکترونیکیتجهیزاتدستکاريیاازکارانداختنبهمبادرتمتهم،
  کرد؟رسیدگیويتخلفبهبایدقانون

ایندرشداشارهترپیشکهگونههمانکیفري،دادرسیآیینقانونواسالمیمجازاتقانون
نامهآیینتنظیمباتوان میرامذکورخألکهباشیمعقیدهاینبرچنانچه. استمسکوتزمینه

اجراضمانتوجرمبینی پیشآیاکهدهیمپاسخسؤالاینبهبایدالجرم1کرد،برطرفاجرایی
ايرایانهجرائمقانونبهاستنادبابتوانشایدالبتهندارد؟ایراديحقوقینظرازاجرایینامهدرآیین

غیرقانونیاقداماتبرايرااجراییضمانتاي،رایانهجرائمکلیهبهنسبتقانوناینعامشمولو
افرادومتهمانعملخاصماهیتاما2.گرفتنظردرمتخلفافرادافزارينرموافزاريسخت

خاصقانونیعنصراختصاصباکهکند میایجابالکترونیک،نظارتشرایطنقضدرمحکوم
                                                                                                                            

سامانهافزارينرموافزاريسختامنیتتأمینواجرائیوپشتیبانینیروهايگزینشنحوه:دك.آ.ق698مادهتبصرهمطابق.1
  .شود میتعیینفصلایناجرایینامهآییندرکشورلکترونیکیادادرسیهاي

  :اسالمیشورايمجلس5/3/1388مصوبايرایانهجرائمقانوندرفوقبحثبامرتبطمواد.2
ایـ داده حـذف   يهـا حامـل  ایـ یمخـابرات  ایـ يا انهیرا يها را از سامانه يگرید يها داده رمجاز،یطور غـ هرکس به  8ماده
ونیـ لیمچهلتاالیرونیلیاز ده م ينقد يجزا ایپردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال رقابلیغایمختلایبیتخر

  .شد خواهدمحکوممجازاتدوهرایالیر
يکردن، دستکارکردن، متوقفدادن، پخش، حذفانتقالواردکردن،لیقبازیاعمالبارمجازیطور غـ هر کس به9ماده

کارکردایندازدیبکارازرايگریدیمخابراتایيا انهیرايها سامانه،ينوراییسیالکترومغناطامواجایهادادهبیتخرای
مجازاتدوهرایالیرونیلیمچهلتاالیرونیلیمدهازينقديجزاایسالدوتاماهششازحبسبهکند،مختلراآنها

  .شد خواهدمحکوم
یدسترسـ مانعها دادهيرمزنگارایواژه گذررییها، تغ کردن دادهیمخفلیقبازیاعمالبازرمجایطور غـ هرکس به10ماده

از  ينقـد  يجزا ایسال  کیروز تا  کیونودازحبسبهشود،یمخابراتایيا انهیرايها سامانهایها دادهبهمجازاشخاص
  .شداهدخومحکوممجازاتدوهرایالیرونیلیم ستیتا ب الیر ونیلیپنج م
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بهنسبتقانونگذارسويازمستقلیاجراينتضماالکترونیک،نظارتشرایطازتخلفبراي
  .شودبینی پیشافرادازدستهاینتخلفات

سوءاستفاده از  گریزي، نظارتيهااز راه یکیشد  یانب یزن تریشهمچنان که پ ین،بر ا افزون
نظارتتحتفردسوياززنانهپوششوجنسیتازاحتمالیسوءاستفادهزمینهدر. است یتجنس

مانند  الکترونیکتجهیزاتازاستفادهرسدمینظربهزن،خطرناكمجرمانبرنظارتدشواريو
و سوءاستفاده افراد تحت نظارت را کاهش داده و از  گریزي نظارتامکان ... دستبند، پابند و 

انتظارتوان میزن،  یسبا توجه به استخدام و آموزش پل یراندر ا. برخوردار باشد یشتريب ییکارا
وزنانه،آرایشوپوششوروانیوجسمانیهايویژگیشناختبهتوجهباپلیساینهکداشت

پایشدرمؤثرينقشخطرناك،جرائمارتکاببهمظنونزنانتفتیشدرشرعیمعذوریتعدم
  .کندایفازنخطرناكمجرمانکنترلو

  
  ثبت مجرمان. 2-4

کنترل و نظارت  يبرا یسپل يمرد از سو یجنس مجرمانویژه بهمجرمان خطرناك  ثبت
خصوصدر. کندتجویزراآنبایستمیقانونگذارکهاستضروريومطلوبامريها، آن

اینثبتازهدفاگرگفتبایدپلیس،رویهمطابقخیابانی،زناندارکردنشناسنامهوثبت
 يوکارهاسازینیب پیشبه  یازاز تکرار جرم باشد اعمال آن، ن پیشگیريمنظور بهنظارت  افراد،
 یابانی،دارکردن زنان خکه هدف از شناسنامهیقانونگذار است و درصورت يخاص از سو یقانون
وحمایتمتولیقانونینهادهايبهنیز) ثبت(امرایناستبهترباشد،ها آنيو بازپرور یتحما

  .شودواگذاربازپروري
از مجرمان  یاريبس یران،ر امستوجب حد د یادله اثبات جرائم جنس ینیسنگ یلبه دل 

شوند، به لحاظ فقدان ادلّه یمحسوب م یعموم یتامن یهعل يجد یديکه تهد یخطرناك جنس
 ياز مجازات حد یجنس یتآزار و اذ مانندتوجیهاتیباوشانارتکابیمبر اثبات جرائ یکاف
 براياستيضروربنابراین. شوندیم یريصرفًا محکوم به مجازات تعز یایابندیم ییرها

دسته از  یننسبت به ا ینظارت یرتداب یري،تعز يهااز تکرار جرم، در کنار مجازات یشگیريپ
  .شودهمجرمان خطرناك به کارگرفت
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  اطالعاتاجتماعیاعالم. 2-5
مجرمانوجرائمارتکاببهنسبتهشداروعمومسازيآگاهایران،موضوعهقوانیندر

برنظارتهدفباواجتماعیاعالمسیاستقالبدرهاکشورازبرخیدرکهخطرناك
ازیکیبتوانشایداما. استنشدهبینی پیششود، میدنبالجنسیخطرناكمجرمان

محاکمازبرخیسويازحکمموردکهتشهیرمجازاتیعنیرا،فقهدرمجازاتکارکردهاي
ويجرمازپیشگیريومجرمدنشناساناجتماعی،اعالمسیاستکارکردهمانندگیرد میقرار

هدف،وقلمرومبنا،ماهیت،حیثازاجتماعیاعالمسیاستوتشهیرمجازاتالبته. دانست
خاصمجرمانبهنسبتکهفقهیمبنايداراياستمجازاتیتشهیر،. دارنداساسیاختالف

حالاست،مطرحتأمینیاقدامیکعنوان بهسزادهیکارکردبر عالوهتشهیر. شود میاعمال
برخیدرخطرناكمجرمانبرنظارتسیاستهايجلوهازیکیاجتماعی،اعالمآنکه

  . استاعمالقابلخاصشرایطدرجنسیمتجاوزانبهنسبتصرفًاکهاستغربیکشورهاي
راستايدرکهك.د.آ.قدرمهمجرائمارتکاببهمتهمانمشخصاتانتشارمقررات

کهرسدمینظربهلکن. شود میمحسوبمثبتیامراست،شدهبینی پیشعمومبخشیآگاهی
واندشدهآزادمحکومیتدورانطیازپسکهخطرناکیمجرمانوضعیتومشخصاتاعالم

بینی پیشبهنیازواستضروريامريشوند،میمحسوبشهروندانعمومبرايبالقوهتهدیدي
  . داردمستقلقانونیمادهقالبدر
  

  نتیجه
باهموارهخطرناك،مجرمانبهنسبتنظارتیتدابیرگوناگونهايجلوهازاستفاده

موجود،هاي چالشازبرخیمنشأ. استبودهتوأمایرانکیفريعدالتدرمتعدديهاي چالش
نویسندگانسويازمفهومایندقیقوصحیحتبیینعدمومشابهمفاهیمبانظارتمفهوماختالط

کهاستمفاهیمیازیکیوضعی،پیشگیرانهتدابیر. استجناییسیاستحوزهدرنظرانصاحبو
جهاتازنظارتمفهومآنکهحالاست؛شدهفرضنظارتمفهومبامترادفبعضًاتشابه،دلیلبه

 یفتعر بنابراین. استمتمایزوضعیپیشگیرياز... وکارکردروش،قلمرو،ازجملهمختلف،
ضروريمشابه،مفاهیمبامفاهیمایناختالطازجلوگیريمنظور بهمانند نظارت  مییاز مفاه یعلم

  .است
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وجرائمتبییندرمشخصمصادیقومعیارفقدانها، چالشازبرخیمنشأحال،درعین
خطرناك،مجرمانوجرائممصادیقیامعیارارائههدفبارو ازاین. استخطرناكمجرمان

معیارارائهجهتآن،نتایجازتوان میکهگرفتقرارکاوشموردوعهموضمقرراتوقوانین
تعریفوخطرناکیمفهومهرتقدیر،به. گرفتبهرهخطرناكمجرمانوجرائممصادیقتعیینیا

بامکانیوزمانیشرایطازمتأثرمفهوم،اینبلکهنیست،ثابتیمفهومخطرناك،مجرموجرم
مانندمواردي. استمتغیرکشوريهرکیفريعدالتدستگاهبرحاکمهايدیدگاهبهتوجه

جرمدرخشونتمیزانجرائم،تعدادومجرمانهسوابقها،مجازاتشدتجرائم،ماهیت
معیارهاییدیدگان،بزهبرجرمتأثیروقربانیانتعدادجرم،ارتکاببرايقبلیقصدارتکابی،

  .بودخواهدپذیرامکانخطرناك،انمجرممصادیقتشخیصها آنکمکبهکهاست
است که  ییو مشکالت اجرا یقانون ينظارت بر مجرمان، معلول خأل ها هاي چالشاز  بخشی

کارگیريبهدراخالليبرا اجراضمانتبینی پیشعدم . کند میافراد را فراهم  گریزي نظارتامکان 
کیالکتروننظارتسامانهازاستفادهدیتردیب .استموارداینازیکیالکترونیک،نظارتتجهیزات

 يافزارسخت يهابه جنبه انیمستلزم اشراف کامل قانونگذار و مجر محکومان،ومتهمانکنترليبرا
بهنسبتاجراضمانتینیب شیپلذا عدم . نقاط قوت و ضعف آن است ويفناورنیا يافزارو نرم

بنابراین.کردنقدمنظرنیاازتوانیمرا  کینظارت الکترون زاتیتجه يو دستکار ازکارانداختن
اجرايضمانتتعیینوالکترونیکنظارتشرایطازتخلفبهخاصقانونیعنصراختصاص

  .استضروريافراد،ازدستهاینتخلفاتبهنسبتقانونگذارسويازمستقلی
جهتدرقدرتمندابزاريقضایی،مراجعوپلیسسويازخطرناكمجرماناطالعاتثبت

و درج  يبندناجا، با سطح یآگاه یسهرچند پل. شود میمحسوبجامعهدرمجرماناینکنترل
 یشخو يجرائم را برا ترسریعکشفامکان  یی،اطالعات جنا یرهدا هاطالعات مجرمان در سامان

یهکل يبرا ییجامع و شناسنامه قضا یبانک اطالعات یلتشک باشود مییشنهادفراهم کرده است پ
سازمان  یلاز قب یانمجر یرو سا ییقضا ی،مراجع انتظام یدسترس ینهمجرمان خطرناك، زم

برنظارتوقضاییاحکامصدورجرائم،کشفجهتتربیتی،وتأمینیاقداماتوها زندان
  .شودفراهمخطرناكمجرمان

رسیدهاثباتبهها آنمجرمیتکهخطرناکیمجرماناطالعاتبهجامعهافرادکلیهدسترسی
بلکهشده،افراددیدگیبزهکاهشموجبتنهانهموضوعاینزیرااستضروريامرياست،
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رسدمینظربه. شود میمحسوبجامعهدرمجرمانازدستهاینکنترلجهتمهمابزاري
سیاستقالبدرموضوعه،قوانیندرخطرناكمجرماناطالعاتبهعمومدسترسیبینی پیش
قواعدواصولبامغایرتیوبودهضروريامريکشورها،ازبرخیهماننداجتماعی،اعالم

ازبرخیکارکردازتوان میرسدمینظربههمچنین. باشدنداشتهفقهیموازینوحقوقی
ازنظرصرف. گرفتبهرهزمینهایندرمذکورسیاستازاستفادهبرايفقهیمنابعدرهامجازات
ازجملهکنترلیوتأمینیکارکرددارايفقه،درهاجازاتمازبرخیسزادهی،کارکرد

برايکارکرداینازشود میپیشنهادلذا. هستندنیزجامعهافرادعمومبهمجرمشناساندن
نویندستاوردهايبامطابقخطرناك،جرائمتکرارازجلوگیريوخاصجرائمازپیشگیري

مجرمانبهنسبتومحدودصورتبهاکشورهسایردراجراحالدرهايشیوهوعلمی
  .شوداستفادهآیندهقانونگذاريدرخطرناك
خطرناكمجرمانبرنظارتهاي چالشترین مهمبهکیفريعدالتدستگاهتوجهسان،بدین

شدهگرفتهالهامزمینهایندرپیشروکشورهايقوانینازتطبیقیمطالعاتباآنازبرخیکه
کهسیاستیاست؛راهگشاکارآمدقوانینتدوینومناسبکیفريسیاستاتخاذدراست،
برايراالزمبسترهايخطرناك،مجرمانبرنظارتزمینهدرقانونیخألرفعضمنبتواند

  .آوردفراهمقانونیچنیناجراي
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