
 

 
 

سازی در  بررسی تطبیقی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری از منظر دوگانه 

   حقوق ایران و فرانسه 
 

 ** محمد هادی صادقی                       *علی نجیبیان      

 ****شهرام ابراهیمی                     ***فضل اهلل فروغی    
 

 چکیده 
روزافزون ضمانت اجراها، لزوم بررسی  بیایان ج جا هیاه هیر  ی  از امروزه تکثر  

سازی ضمانت اجراها را از حای  اهمایت نودیی ان ها نر قالب تکیا  نوگانهآن

های تأمای  و تربات  به شکل ضمی  نر ضمانت اجراهیای که اق امکرنه است. ا ج

ر حقید  سیازی نمختلف کافری و اناری وجیدن نارنی ، اهمایت بررسی  نوگانه

تیدان سازن. با استفانه از ا ج تکیا  م کافری ا ران را به امری ضروری تب  ل م 

می  مصان ق ضمانت اجراها را مشخص و با تعااج ساسیت  حیاک  به شکل  ضابطه

ها اق ام متیاسب را اتخاذ کرن. ا ج فرآ یی  دیه نر حقید  شیکل  و دیه نر بر آن

ای است که ماان ضیمانت فرانسه به گدنهحقد  ماهدی، نر حقد  کافری ا ران و  

کی  و هر    را تابع رژ   خاص های تأمای  تفکا  م ها و اق اماجرای مجازات

نه . ضمانت اجراهای آمدزش ، قرارهای نرمان  و نظیارت قایا   خدن قرار م 

باشتر ماهات  تأمای  نارن . همچیاج تعد ق ص ور حک  و نایز ضیمانت اجراهیای 

له  از سازوکارها   هستی  کیه نوبیاره نر شیرا ط  بیه سیازوکاری ترمام ، جم

شدن . ا ج مدضدع اگرده با هی   کیتیرو و می  ر ت مجیرماج کافری تب  ل م 

بی ی نقایق معمیدو نر تعایاج گذاری ش ه، اما با ع م دارددبخطرناک سااست

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 که پس هی   قاندنهیذار کافیری از  ضمانت اجراها مداجه است. سداو ا ج است

آلدن آن ده بدنه است؟ نر تدجاه تعااج ضمانت اجراهای فد  با تدجه به آثار ابهام

تیدان گذار نر ترکاب ضمانت اجراهای کافیری، می سااست کافری ه فمی  قاندن

های کافری و ناز سااست مقابله بیا بزهکیاران خطرنیاک را سازی پاسخسانه  انهازه

ج  هیر نو وصیف مزبیدر و بیا تأکای  بیر تدان  وا مشاه ه کرن که به عقا ه ما م 

گذار باش . تبایاج مفهیدم سااست کافری م  ر ت مجرماج خطرناک از سدی قاندن

گیذار کافیری، مصیان ق سازی ضمانت اجراهای کافری، نلال گرا ش قاندننوگانه

های کافری نر حقید  فرانسیه و ا یران مدضیدع های پاسخا ج نوگانه  و دالش

 نه .تشکال م  محدری ا ج مقاله را 

سییازی، حالییت خطرنییاک، ضییمانت اجییرای کافییری، : اق امات تییأمای ، نوگانهواژگان کلیدی

 مجازات.

 

 سرآغاز 

بع  از به وجدن آم ن مکتب تحقق  و مفاهام  همچدن »حالیت خطرنیاکو و 

هیای کافیری، پادسیته مایان ازاء آن نر ساسیت  پاسیخ»اق امات تأمای و به عییدان مابیه

نظر بدنه است؛ تا بیه آن گذار و حقدق انان نر تعااج پاسخ متیاسب کافری اختال قاندن

های وح ت  ا نوگانه  نظام جزا   )مجازات، اق امات تأمای ( سیخج جا که از ساست 

شیاسی  و می  ر ت به ماان آم ه و کماکان محل بح  نر عرصه حقد  کافیری و جرم

و ناز به تأس  از مباح  فد  نر کشدرها   همچیدن سازیبزهکاران است. واژه »نوگانه

سه پ    آمی . بیرای نخسیتاج بیار بعی  از تصید ب قیاندن ا تالاا، اسپاناا و آلمان و فران

مجازات فرانسه ) .م. ( ا ج سازوکار به حدزه انباات حقدق  ا ج کشدر راه پا ا کرنه 

راهای کافری نارن. ا ج ای که حکا ت از تحدو نر حدزه نظام ضمانت اجاست؛ به گدنه

واژه ناللییت بییر »پاچایی گ و و »ترکاییبو نر ماهاییت ضییمانت اجراهییای کافییری نارن 

(Delmas-Marty, 2007: 313 نر ا ران ناز بع  از تصید ب اقی امات تیأمای  نر قیاندن .)

ه.ش ا ج ت ابار نر کیار مجازات و بیه عییدان ابیزاری   1339م. سدئاس، نر ساو    1937



 
 ...   بررس  تطباق  مصان ق ضمانت اجراهای کافری 305

کارگاری ا یج امیا بیه (5: 1384)نهشاری،یا   مدرن استفانه قرار گرفت  مه  نر سااست ج

میی  نر سازیو مصطلح و مدرننظر نر ا ج بح  به صدرت نظامت ابار نر مفهدم »نوگانه

( میدرن 1387مکرر قاندن مجازات اسیالم  سیابق )اصیالح     48حقد  ا ران، نر مانه  

های مکتب با   نر آمدزهج تأساس  را م گذار قرار گرفته است. ر شه دیااستفانه قاندن

ها، اق امات تأمای  و تربات  را ناز به عیدان سیازوکار تحقق  جست که نر کیار مجازات

ای خاص از مجرماج نر نظر گرفتیه ضمانت اجرا   نر جهت بازگرنان ن و انغام نسته

عصر ج   ، به   گارانه و امیات گاری سااست جیا   سختبدن؛ اما ا ج سازوکار با شکل

گار، امیات محدر تب  ل ش  که سخج از حذ ، طرن و اخیرا  بزهکیار از ت اباری تدان

)نجفیی  جامعه و کیار گذاری اصل بازگرنانی ن و انغیام نوبیاره مجیرم بیه جامعیه نارن  

ای کیه نارای ماهات بسااری از اق امات تأمای  تغاار کرنه به گدنیه  (.22:  1391ابرن آبانی،

از مجازات اصل  گرفته تا ابزاری برای سرکدب مجرماج   -رکرنهای متیدع   وجده و کا

 ش ه است.  -خطرناک برای جامعه

برای نمدنه »ضمانت اجراهیای آمدزشی و بیه عییدان ضیمانت اجرا ی  میدرن 

گارن  که نه مجازات و نه ت ابار آمدزش  هستی ، بلکیه ترکابی  از هیر ارز اب  قرار م 

ی که ا ج ابهام و ع م شفافات را به گدنهشدن . برای ا جنو ضمانت اجرا محسدب م 

 ا به   1قاا  و-تدان به تأساسات  همچدن »نظارت اجتماع تری ترسا  کیا ، م روشج

اشاره کیرن. ا یج   3 ا »بازناشت تأمای و  2تعبار برخ  حقدق انان »مجازات  ب ون مشابهو

میدرن  4مدضدع نر شدرای قاندن اساس  فرانسه ناز نر قالب عبارت »ت ابار سیرکدبهرو

هیا و فرانسه تما ز روشی  مایان مجازات  1992اشاره قرار گرفته است. قاندن مجازات  

ها( قرار نانه بدن که اق امات تأمای  قائل نش ه و آن را مشمدو رژ   واح ی )مجازات

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Suivi socio-judiciaire 

2. Peine pas comme les autres 

3. Mesures de rétention 

4. Mesures répressives 
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گیذار های تقیای  قاندنسازی ضمانت اجراهای کافری نر ارانهنر جهت سانه  ا ج ارانه

نایز نر خصیدص »ضیمانت   2005عقا  مان ه و به سرانجام نرسا ه اسیت؛ نر قیاندن  

-نسبت به بزهکاری اطفاو که گاه  اوقات جیبه کافری پای ا می   1اجراهاو و »قرارهاو

سیازی صیدرت شیدن ، شفا می  کیی  و گاه  صرفاً    تصما  سانه قایا   تلقی 

نایز  1392(. نر قیاندن مجیازات اسیالم  مصیدب Danet, 2010: 49نپذ رفتیه اسیت )

هیا بیه و اختصیاص آن  1339گذار با نسخ صر ح قاندن اق امات تأمای  و تربات   قاندن

گذاری خدن نر باب کیترو های ع   ه قاندنجرائ  اطفاو و ندجدانان با تدجه به تجربه

گیذار فرانسیه تبعایت به ظاهر از سااست جییا   میدرننظر قاندن  2ن خطرناک،بزهکارا

هیای کرنه است. آورنن ت ابار تأمای  و تربات  قاندن میسدخ مزبدر ناز نر ذ ل مجازات

تکمال ، مهر تأ ا ی بر ا ج واقعات است. عالوه بیر ا یج میدارن، نر قیاندن مجیازات 

 .م.ا(،   229.م.ا(، تراشیا ن میدی سیر )میانه     282اسالم ، نف  بل   ا تبعای  )میانه  

 .م.ا( از   89نهه اری نر کاندن اصالح و تربات و ناز پرناخیت جیزای نقی ی )میانه  

نقطه نظر حقدق انان جمله  ت ابار تأمای  هستی  که به صیدرت مسیتقل و بیه عییدان 

از ( و 369: 1392ان  )شیمس نیاتری و ن هیران، مجازات اصل  مدرن حک  قرار گرفته

جیبه اصالح  و نرمان   یا آمدزشی  خیدن فاصیله گرفتیه و وارن رو کیرن تیباهی  و 

ان . نکته حائز اهمات نر ا ج خصدص ا ج است که اقی امات تیأمای  سرکدبهرانه ش ه

صرفاً نر خصدص مجرمایی  قابلایت  1339میعکس نر قاندن اق امات تأمای  و تربات  

کیه اقی امات خطرناک  بدنه باشیی ، حیاو آن  اجرا را ناشت که نامبرنگان نارای حالت

نه تیها نر خصدص مجرماج خطرنیاک   1392تأمای  می ر  نر قاندن مجازات اسالم   

ش ن ، بلکه نر مدرن سا ر بزهکاران نایز کیه فاقی  وصیف که مدضدعاً اخص تلق  م 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
شدن اع  از ضییمانت اجراهییای شییکل  نر مرحلییه . گفتی  است آن ده امروزه نر قالب ضمانت اجرای کافری از آن  ان م 1

مقاله شدن و نر ا ج تحقاقات مق مات  نر نانسراها و ضمانت اجراهای ماهدی نر مرحله ص ور رای نر نانگاه ها را شامل م 

 ناز با ا ج رو کرن، ضمانت اجراهای مزبدر را بررس  خداها  کرن.

مکرر قاندن مجازات اسالم  سابق اشاره کرن که به ندع  با ه   نظارت بر   48تدان به مانه  . از جمله آخر ج ا ج قداناج م 2

 نار مدرن تصد ب قاندنهذار قرار گرفت.مجرماج سابقه
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  خطرناک  بدنن  ناز مجری است. لذا اق امات تأمای  می ر  نر قاندن مجازات اسیالم

گایرن شدن که ه  تعز ر نر مفهدم مجازات را نر برم ، شامل ضمانت اجرا   م 1392

خدرشیا ی  1339و ه  شامل اق امات تأمای  مدضدع قاندن اق امات تأمای  و ترباتی  

بایی  رو کرنهیای گیذار نر پاشاست. مسئله مه  نر ا ج خصدص، اق ام میبه  قاندن

ع عمل ارتکاب  و ناز مرتکیب جیرم )مجیازات، اِعماو ضمانت اجراهای متیاسب با ند

اق امات تأمای ( است که نر مدارنی با فلسفه حاک  بر تعااج ضمانت اجراهای کافری 

 و آثار آن همخدان  ن ارن.

نر   1339گذار از نسخ صر ح اقی امات تیأمای  و ترباتی   راست  ه   قاندنبه

نسیبت بیه مجیرماج مسیئدو   و اتخاذ سااسیت افتراقی   1392قاندن مجازات    728مانه  

های تکمال ( و غارمسیئدو )اقی امات تیأمای  و نر برخی  میدارن مجیازات( )مجازات

مانی  نص صر ح مدجدن نر قاندن مجازات فرانسه قائل به جسیتجد تدان بهداست؟ م 

 یا سیع  نر  1( ,1988Badinter :18سازی ضمانت اجراهای کافری شی ؟)به میظدر سانه

شیاس  امیات  و وارن کیرنن آن بیه عرصیه حقید  کافیری و های جرمزهسازی آمدپاانه

گذار ا ران  و فرانسیدی اصل  ا ج ان  شه است؟ شفافات اق ام قاندن  قداناج مرتبط ا  ه

گرا ده مایزان قابیل های امیاتشیاس نر تعااج ضمانت اجراهای کافری متیاسب با جرم

 هاست؟تدجاه با سااست اتخاذی آن

سیازی ضیمانت شدن تا از رههیذر تبایاج مفهیدم نوگانهمقاله سع  م نر ا ج  

هیای گذار کافری، مصان ق ا ج نوگیانه  و دیالشاجراهای کافری، نلال گرا ش قاندن

های کافری نر حقد  فرانسه و ا ران را ذکر کرنه و به تحلال آن بپرناز  . بیه ا ج پاسخ

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
سازی، تمییام ضییمانت اجراهییای به صدرت مشروح باان ش ه است: »به میظدر سانه  1992جازات  . نر کیهره ارز اب  قاندن م1

هییای اصییل ، هییا. نر حقیید  کافییری، نر کیییار مجازات گارن  که عبارت اسییت از مجییازات بی ی قرار م کافری نر    نسته

ان  و ان اقیی امات تییامای  تعر ییف شیی هبییه عییید –های حرفه ای و...  تعلاق پروانه رانی گ ، ممیدعات  -های مختلفممیدعات

مشمدو رژ   خاص خدن به و ژه از نقطه نظر عفد عمدم ، عفد خاص  ا مرور زمان هستی . از ا ج پس تمام ضمانت اجراهای 

هییا( نسییبت بییه محکییدماج نارای ش ن . عالوه بر ا ج، ا ج ضمانت اجراهییا )مجازات جزا   ب ون تما ز مجازات محسدب م 

   هستی و.شرا ط  کسان
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مطالعه تطباق  اق امات تامای  و ترباتی  نر حقید  اسیالم و جز آثار مع ونی به مانی  »

بیه سیاو   نامه نوره کارشیاس  ارش  به قل  محسیج رهیام و پا انحقد  مدضدعه ا ران

اق امات تامای  و تربات  نر حقد  کافیری نامه »نر نانشهاه تربات م رس و پا ان  1377

نر نانشیک ه  1371و نوره کارشیاس  ارش  به قلی  آقیای ناصیر قاسیم  بیه سیاو ا ران

صرفاً مبان  کل ّ بحی  میا را تشیکال   حقد  نانشهاه شها  بهشت  نهاشته ش ه است و

ای از مصان ق مدضدع بح  ما را نه ، نر آثار حقد  کافری به صدرت مختصر پارهم 

ان ، ا ج نهاه بیه ضیمانت اجراهیای مدجیدن و ماهایت نوگانیه آن مدرن اشاره قرار نانه

حقد    که مبان  بح ، ر شه نرمطمح نظر نبدنه است. شا ان ذکر است با عیا ت به ا ج

ان ، لذا مقاله پاشرو فرانسه ناشته و قداناج کافری ا ران بر مبیای آن تیظا  و ت و ج ش ه

با محدر ت قداناج کافری فرانسه نهیارش  افتیه و بیه تیاسیب، بازتیاب آن نر حقید  

سیازی و کافری ا ران تشر ح ش ه است. بر هماج اساس، ابتی ا مقالیه بیه تبایاج نوگانه

سیازی مختلف ضمانت اجراهای میرتبط از میظیر تکیای  نوگانهسپس تحلال مصان ق  

های نظیری نر ذ یل هیر گذار و دالشپرنازن. ب  ه  است که درا   رو کرن قاندنم 

 شدن.   از مصان ق ضمانت اجراها تبااج م 

 

 سازی ابزاری در اختیار سیاست جنایی دوگانه. 1

»جیا هز ی و و نیه »تبی  لو سازی ضمانت اجراهای کافری، نه بیه معییای  نوگانه

- افتهو تلق  می مجازات است؛ بلکه ا ج تغاارات به عیدان ندع  »تب  ل ماهات تکامل

سازی واکیش کافری با جیرم و کیتیرو مجیرماج مکیرر بیرای شدن که سع  نر متیاسب

(. نرسیت اسیت کیه Desportes & Gunehec,2009: N. 1010تأماج امیات جامعه نارن  )

سازی او بیا هیجارهیای ت تأمای  و تربات  کم  به بازگرنان ن و  کپاردهماهات اق اما

ش ، امیا بیا ظهیدر و جامعه ناشته و اصداًل نر مدرن بزهکاران نارای مسئدلات اعماو م 

شیاس  امیات ، مفهدم مسئدلات کافری ناز نستخدش تغاار ش ه و با مفیاهام  بروز جرم

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/97874
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/97874
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/41298
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/41298
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 2و »مسئدلات کافری ب ون قابلات انتسیابو  1همچدن »مسئدلات کافری ب ون مجرماتو

مداجه هستا  که مالک مسئدلات را نه ارانه آزان، بلکه خطرناک  و مسیئدلات اجتمیاع  

ندع نهیرش بیه مسیئدلات افیران )اعی  از مسیئدو و   (.29:  1391)نجف  ابرن آبانی،  نان   م 

انسیان  و سیپس   غارمسئدو کافری( و تعااج ضمانت اجراها   که ابتی ا نارای ماهایت

سیازی بعااً قهرآماز هسیتی ، حکا یت از ا یج نیدع سااسیت جییا   ج  ی  نر نوگانه

ضمانت اجراهای کافری نارن. بر هماج اساس، با محدر ت و هی   اصیالح و تربایت 

المیفعیه )میانه ها ممکج است مجازات حبس را به خ مات عمدم  و عامبزهکار، نانگاه

 .م.ا(  ا مجازات محرومات از حقد  اجتماع  )میانه   68تا    65 .م.  و مدان    8-131

 .م.ا( تب  ل کیی . نر ا یج میدرن جر میه نقی ی روزانیه بیه   87 .م.  و مانه    6-131

گیذار عیدان جا هز ی  برای مجیازات جیا هز ج ن هیر اسیت. بیا ا یج سااسیت، قاندن

  کی   یا ولید بیا نرجیه خطرنیاک -نخداسته از تصما  خدن بر م  ر ت خطر بزهکاران

ای متیاسب را نر مدرن کیترو پا پس بکش  و پادسته سازوکار مرحله  -اطفاو و ندجدانان

ا ران به صدرت افتراقی  نر حقید   1392بزهکار لحاظ کرنه است. ا ج امکان نر  .م.ا 

نظران حقید  کافیری بای  ش ه است. برخ  از صاحبساالن و اطفاو پاشکافری بزرگ

 کییی تدسییعه  ییان میی نرحاو  3ایوهییای مرحلییهن »جا هز جاز ا ییج اقیی ام بییه عیییدا

(Salvage, 2006: 10با ا ج وصف تب  ل مرحله نوم، برای قاض  اجیرای مجیازات .) هیا

ا ج امکان را برای م  ر ت مجازات تعااج ش ه و اصالح مج ن مجازات مدرن حکی  از 

 87تیا    64با تی قاق نر میدان  سازن. نر  .م.ا ا ران و  سدی نانگاه صانر کیی ه فراه  م 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
شییدن  و بییر همییاج نار تلق  م . بر ا ج اساس، افران به لحاظ حالت خطرناک  ا بالقده خطرناک  ا بالفعل خطرناک  ا ر س 1

 شدن  که باشتر کارکرن اق ام تأمای  نارن.اساس، مجازات م 

شییدن. نر ار و مجاناج، مطرح م . ا ج مدضدع نر خصدص افرانی که مسئدلات کافری به آنها قابل انتساب ناست، مانی  صغ 2

های جرم تدسط ا ج افران، تحییت شییرا ط ، مشییمدو اقیی ام  ا ج صدرت، به لحاظ وجدن حالت خطرناک و با  ارتکاب نوباره

شدن . ا ج نر حال  است که نر رو کرن سیت  حقد  کافییری، افییران تأمای  طرنکیی ه به میظدر تاماج امیات جامعه، واقع م 

 ش ن .ات کافری ن اشته و مشمدو برخدرن کافری نم مدرننظر مسئدل

3. Substitutions en cascade 
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های جا هز ج حبس( دییاج سیازوکاری را نر حقید  کافیری ذ ل فصل نه  )مجازات

تدان مشاه ه کرن؛ اما نر حقد  کافری اطفاو و ندجدانان امکان تعایاج ساالن نم بزرگ

 18تیا    15 .م.ا نر خصیدص صیغار بیاج    89مانه    2ای نر تبصره  های مرحلهجا هز ج

ت نر میزو نر ساعات معاج  ا نهه اری نر کیاندن اصیالح و تربایت نر نو ساو و اقام

روز آخر هفته به جای ص ور حک  به مجازات نهه اری  ا جزای نق ی قابیل مشیاه ه 

ای نر است. به ا ج ترتاب، نر ا ج خصدص با مسئدلات نقصان  افته  یا تخفایف  افتیه

: 1391)نجفیی  ابرنیی آبانی،   .  خصدص اطفاو و ندجدانان نر معرض ر س  مداجیه هسیتا

صیدرت  .م.ا ناز قابل مشاه ه است؛ به ا ج 90ا ج مدضدع با تسامح نر ص ر مانه   (.35

سیدم تقلایل نانه  یا نههی اری را بیه تدان  م ت نهه اری طفل را تیا   که نانگاه م 

 تسلا  طفل  ا ندجدان به ول   ا سرپرست قاندن  تب  ل کی .

گیذار فرانسیدی می و ج  ی ی از اقی امات تیأمای  را نر ننایز قاند 2005از ساو 

قداناج مدرن تدجه قرار نان که به ا ج اق امات جیبیه نوگانیه  یا حتی  دیی وجه  نانه 

ا ج مدضدع با تعباه نظیارت الکتروناکی  متحیرک )سیاار( آ.ن.ک. (.    10-763)مانه  است  

به عییدان  ی   2005  نسامبر  12مصدب    1549-2005برای نخستاج بار با قاندن شماره  

 1-3-706تدان نر میانه (. هماج رو ه را م Robert, 2006: 2»اق ام تأمای و معرف  ش  )

 .آ.ن.ک.  نر خصدص ثبت خدنکار سدابق سجل قاا   بزهکاران جیسی  و جیرائ  

همان قاندن با عیدان ثبیت ملی   56-706(  ا نر مانه Crim. 31 oct 2006 n° 267ش    )

نر میانه  2005مرتکباج، ناز نظارت قاا   ا جیان شی ه نر قیاندن   1ر ژنتا ای آثارا انه

همان قاندن نر   53-706مانه    19 .آ.ن.ک. ، نظارت و مراقبت تأمای  نر بی     723-29

تیدان نر (. مدرن ن هری را که می Crim. 28 sept. 2005, n° 45مشاه ه کرن ) 2008ساو 

ی ج   ی است که نر خصیدص رابطیه و تعامیل هابی ی قرار نان، ممیدعاتا ج تقسا 

ن  ه  ا جامعه م ن  با مرتکب جرم از حا  محل سکدنت و کار وی است کیه ماان بزه

 .آ.ن.ک. (   2-16-712معرف  ش  )میانه    2010مارس    10برای نخستاج بار نر قاندن  
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. DNA 
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(Robert, 2010, étude n.8 شمار و تع ان ا ج ت ابار و اق امات مشخصاً خال .)  گسیترنه

گذار بیر ا یج حقاقیت اسیت کیه خیدن را محی ون نر ناست، اما حکا ت از عزم قاندن

ها ن انسته و به اق امات تأمای  ناز نظر ناشته است. ا یج اقی امات را دارددب مجازات

ای را نر برخدرن گذار سااست  ا نظام نوگانهتدان حمل بر ا ج واقعات کرن که قاندنم 

اتخاذ کرنه است: مجازات به عیدان پاسخ  به تقصیار و مجرمایت با مصان ق بزهکاری  

مرتکب و اق امات تأمای  به عیدان پاسخ  نر قباو خطرنیاک  وی؛ امیا مشیکل  کیه نر 

ا ج ماان وجدن نارن ع م شفافات قداناج نر بسااری از میدارن نر تعایاج و اتخیاذ ا یج 

 رو کرن نوگانه است.

 

 سازی ه. ابهام در تعیین ضابطه دوگان2

سازی را امروزه به عیدان  ی  سیازوکار و تکیای  نر نرست است که نوگانه

گذار نر تعایاج ضیمانت تدان محسدب کرن، اما گاه  قاندنسااست کافری و جیا   م 

اجرای متیاسب با تدجه به مرتکب و ندع جرم ارتکاب  ندار سرنرگم  ش ه، سیازوکار 

تاری سیرنرگم  نر نوگانیه سیازی، نر قالیب گز ی . از لحاظ سیاخغارمطلدب  را برم 

شیدن کیه ضیمانت اجیرا کافیری بیا ها  ا اق امات تأمای  زمان  ا جان م تعااج مجازات

که  ک  بر ن هری اولد ت ناشته زمان بدنه، ب ون ا جه   »سرکدبو و »پاشهاریو ه 

کی  هر ترکایب ها و اق امات تأمای ، تیباه و نرمان فرن بیا  باش . ا یجاست که مجازات

هیا و اقی امات تیأمای  هیای ذاتی  مجیازاتکه ا ج نوگانه با و ژگی شدن. نتاجه ا جم 

هیای آمدزشی  و نسیتدرات نرمیان  و متفاوت است. ا ج مدضدع نر نو قالب مجازات

 نظارت قاا   که نارای ماهات  نوگانه هستی  قابل بح  است.

 

 های آموزشی. مجازات2-1

سیاالن آمدزش به عیدان سازوکاری تربات  بع  از اجرای آن بیرای بزرگاز ن رباز  

هیا نر ی فدا ی  آن نر خیط مقی م مجیازاتواسطهم تو و بههای کدتاهنر قالب »نوره
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حقد  کافری اطفاو و ندجدانان و تحیت عییدان »ضیمانت اجراهیای آمدزشی و میدرن 

 گیذار ا یران، واژه، قاندن1339باتی   نر قاندن اق امات تأمای  و ترگارن.  استفانه قرار م 

ا یج  6ساو میدرن اسیتفانه قیرار نانه بیدن. نر میانه »کارآمدزیو را برای مرتکباج بزرگ

تدان ... نسیتدر قاندن ضمج تصما  به »نهه اریو فرن مجرم نر قالب عبارت »نانگاه م 

ا یج    ...نهاه اری او را نر    کارگاه کشاورزی  ا صیعت  بیرای می ت نیامعای  ب هی

آمدزش با   طدری باش  که ساختمان فکری و جسیم  و مخصدصیاً اطالعیات ن هیر 

تکمال کی و، به اهمات مدضدع آمدزش به عیدان    ضمانت اجیرای ای مجرم را  حرفه

ساالن اشاره کرنه بدن. همچییاج نههی اری اطفیاو نخال نر فرآ ی  کافری ناظر به بزرگ

قاندن اخارالذکر، ه ف  جیز اصیالح و   3مانه    5مدضدع بی   نر کاندن اصالح و تربات،  

گذار ا ران با نسیخ قیاندن اقی امات تربات طفل از رههذر »آمدزشو ن اشته است. قاندن

هیا و بیا عییدان مجیازات 1392تأمای ، ا ج مه  نر فصل نه  قاندن مجیازات اسیالم  

ننبیاو کیرنه اسیت کیه   88نه  اق امات تأمای  و تربات  اطفاو و ندجدانان نر بی  الف ما

شیدن  و سیج نارن: »نرباره اطفاو و ندجدانان  که مرتکب جرائ  تعز یری می اشعار م 

ها نر زمان ارتکاب، نه تا پانزنه ساو تمام شمس  است، حسب مدرن، نانگاه  کی  از آن

. فرستانن طفل  ا ندجدان به    مؤسسیه آمدزشی  2کی ...  های ز ر را اتخاذ م تصما 

بای  ا ج نسته نر حقد  فرانسه ناز با پاشآمدزیو.  فرهیه  به میظدر تحصال  ا حرفه  و

 Ordinance, Feb. 2, 1945سیاو ) 10از ضمانت اجراهای آمدزش  نر مدرن صغار باالی 

article 15-1 گیذار رو بییه ا جیان ضییمانت ، قاندن2002سییپتامبر  9( بیه مدجییب قیاندن

جیبه آمدزش  ناشته باشی  واجی  وصیف سیرکدبهرانه   کهاجراها   آورن که باش از آن

سازی ضمانت اجراهای کافری به روشیی  بیا گذار نر نتاجه نوگانهبدن. ا ج اب اع قاندن

زمیان اجیرای تی ابار ها و تأ ا  شدرای قاندن اساسی ، بیه صیدرت ه حفظ ماهات آن

دن، اساسیاً ا یج آمدزش  را نر کیار مسئدلات کافری ان ک صغار مطرح کرن. با ا ج وجی

تدان باشتر بیه مجیازات تشیباه کیرن تیا اقی ام ضمانت اجراها را با تدجه به آثار آن م 

کارگاری اقی امات گذار همچیاج ا ج مدضدع را نر راستای متعانو کرنن بهتأمای . قاندن
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نر قالیب   2007میارس    5مصیدب    297-2007تربات  نر قالب قاندن شماره    -آمدزش 

کاری اطفاو مدرن اصالح قرار نان و دهار ضمانت اجرای ج    کیه نر پاشهاری از بزه

نظر . تحت1تری است را اضافه کرن:  آن ماهات آمدزش  و تربات  نارای کارکرن برجسته

بدنن    ماهه نر مؤسسات خصدص   ا عمدم  روانشیاس ، آمدزش   ا کار اجتماع ؛ 

نظر قیرار نانن نر م رسیه بیا و تحت  . اخطار رسم 3. الزام به انجام تکالاف م رسه؛  2

هیای آمدزشی  نر . گذرانی ن نوره4های آمدزشی  میرتبط بیا م رسیه و گذران ن نوره

 م رسیییه و صیییرفاً همراهییی  والییی  ج نر تعطیییاالت رسیییم  و آخیییر هفتیییه

(Bonfils, 2007: 1027 ا ج ت ابار مفا  است، ز را بیه عمیدم جامعیه ا یج حقاقیت را .)

های ارتکاب  تدسط اطفاو و ندجدانان از دش  تایزباج عی الت هبازگد خداه  کرن که بز

 ) ,Varinard,  9: 2009Bonfils ;2008 :737(کافری نور نخداهی  مانی .
از طرفی  ن هیر  1

 ا ج نکته ناز ممکج است مطرح شدن که ا ج ضیمانت اجراهیا نیدع  مجیازات هسیتی 

)547: 2017Ratineau, ) (2247: 2008Pradel, (
قل تیباه  برای صیغار محسیدب  ا ح ا 2

شدن. عبارت فصل نه  قاندن مجیازات ها نهانه نم شدن  که فقط نام مجازات بر آنم 

هاو را نر کیار »اق امات تیأمای  و ترباتی و نر خصیدص ناز که »مجازات  1392اسالم   

 .اطفاو و ندجدانان به کار برنه است حکا ت از گرا ش به ا ج سااست کافرگرا انه نارن

ساالن ناز وضعات مشابه  وجدن نارن؛ آنجیا نر واکیش نظام کافری نر قباو بزرگ

ترباتی  نر قالیب »آمیدزش و -ها، اقی امات آمدزشی گذار نر ذ ل نام مجازاتکه قاندن

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
سییاو بییه واسییطه ارتکییاب  18و   12نارن: صغار باج سییج  . نر ا ج ارتباط با ست  خاطرنشان کرن کماسادن وار یارن مقرر م 1

ناز اتخاذ شیی ه   1392 .م.ا    89بدن. هماج رو ه نرمانه  رفتارهای خدن مسئدو قلم ان ش ه و بیابرا ج مشمدو مجازات خداهی   

سییاو  18تییا  15ها نر زمان ارتکاب باج شدن  و سج آنندجدانان  که مرتکب جرم تعز ری م  است؛ به ا ج صدرت که نرباره

ارن. گفتییی  بای  مسئدلات کافری ا ج نسییته از صییغار نشدن... که حکا ت از پاشهای ز ر اجرا م تمام شمس  است مجازات 

کی  که نام »ت ابار و اق امات آمدزش و از »ضییمانت اجراهییای آمدزشیی و تیهییا بییه واسییطه است کماسادن وار یارن پاشیهان م 

 سازی نر قلمرو کافری برناشته شدن .شفا 

 10مصییدب  1198-2007گدنه که نر قییاندن شییماره سازی ا ج نظام نر سطح وساع، آن. ب ون امکان ارز اب  نسبت به م رن2

های ح اقل  نر قباو بزهکاران مکرر کدنک را ناشته و به قاض  ناز دیییاج ابراز ش ه و سع  نر اعماو مجازات   2007اگدست  

 ای را نانه است، امکان اجرای دیاج رو کرنی وجدن ن ارن.اجازه
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هسیتی  کیه بیا   ای از مجیازاتهیا، گدنیه انگاریو معرف  کرنه است. ا ج ضمانت اجرا

سرکدب و مجازات از سیدی ن هیر ترکایب شی ه سد و  فرا ی  آمدزش و تربات از   

هیای هیا بیا نوره(. نخستاج مدرن از ا یج نسیته مجیازاتVermelle,2007: 1119است )

به عیدان مجیازات تکمالی  پیا بیه عرصیه حقید    2003ها نر ساو  آگاه  امیات جانه

هیای کافری فرانسه گذاشته است. بع  از ا ج تأساس، نوره شهرون ی نر مدرن مجازات

 2004 .م.  نر سیاو    3-131تأن ب  نر خصدص اشخاص حقاق  نر بی  دهارم مانه  

نوره  1با قابلات ص ور تدسط قاض  نانگاه به جای ص ور حک  به حبس معرفی  شی ؛

هیای جمهیدری فرانسیه و تسیامح نر آمدزش شهرون ی مزبدر با ه    انآوری ارزش

ه بر پا ه آن بیا نهانه شی ه اسیت، برخدرن با محکدم و احترام به کرامت بشری که جامع

هیای آمدزشی  نایز نوره  2007 .م. (. نر سیاو    1-5-131مدضدع قرار گرفت )مانه  

گیرنان و مخی ر و آمیدزش تکمال  نر خصیدص خطیرات اسیتفانه از ناروهیای روان

 2 .م.  به عیدان    مجازات تکمال  ا جان ش .  1-35-131مسئدلات وال  ج نر مانه 

ها   را نر خصدص تشخاص رژ   حاک  تمااز و ا جان نگرگدن  نه تیها ابهاما ج  

بر ا ج ضمانت اجرا ا جان کرنه، بلکه با تدجه به معیا و مفهدم  که از اقی امات تیأمای  

ها را نر دارددب ج  ی ی بیا نر مکتب تحقق  و نفاع اجتماع  ند ج سراغ نار  ، آن

 ) ,2009Pin :13(ر نانه اسیت.ه   نظارت و کیترو حالت خطرناک قیرا
بییابرا ج، بیه  3

میظدر مسئدو قلم ان کرنن وال  ج نر فرا ی  آمیدزش، اساسیاً ا ی ه جیا هز ی  تعقایب 

هیا بیه وال  ج به واسطه تقصار صغار به عیدان اق ام صائب ذ ل فصیل ششی  )تعیرض

ا یج فرضیاه  .م. ( که نر  17-227کدنکان و ندجدانان و خاندانه( پذ رفته ش ه )مانه 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ل  نر قاندن مجییازات فرانسییه های آمدزش حقد  شهرون ی به عیدان    مجازات تکما. شا ان ذکر است که گذران ن نوره1

  .م.  16-131مانه  8مدرن اشاره قرار گرفته است. بیهر   به: بی  

 تر ساست  حما ت وال  ج را ناز ا جان کرنه است. بیهر   به:. ا ج قاندن پاش2

Code de l'action sociale et des familles, art. L. 141-1 et L. 141-2. 
با امکان  ا ع م امکان اجرای نوباره ا ج ت بار به عیدان    مجازات، هیییدز هیی  ترن یی ها    . به صدرت خاص و نر ارتباط3

 وجدن نارن. 8-223رغ  بازند س  مانه عل 
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شیدن ، مدضیدع قیرار کدنکانِ باکاری که مرتکب اق امات ض اجتماع   ا بزهکاری م 

 297-2003ا ج مسئله به عیدان  ی  مجیازات )تکمالی ( نر قیاندن شیماره   1گارن .م 

کیه تدسیط بای  ش ه، بی ون ا ج .م. ( پاش 1-35-131)مانه  2003مارس   5مصدب  

اخایراً نر ا یران، کماسیادن قایا   و حقیدق  مجلیس ها تعر ف ش ه باشی .  نامهآ اج

ای با مامدن مشابه آنچه نر حقد  فرانسه با آن مداجه هستا  نر شدرای اسالم  ال حه

 9/5/1397و اصیالحاه    15/11/96مدرخ    76قالب گزارش    شدری نر نستدر شماره  

 ه اسیت. نامه ناخل  بیه مجلیس تقی    شیقاندن آ اج  147تصد ب و نر راستای مانه  

ال حه برای وال  ج   43ال حه مزبدر با عیدان »حما ت از کدنکان و ندجدانانو و نر مانه  

سیاو اطیال   18همیاج ال حیه بیه افیران ز یر  1که بر اساس میانه   -کدنک و ندجدان  

بایی  کیرنه اسیت. های آمدزش  و اخذ گداه  را پاششدن، الزام به شرکت نر نورهم 

کیی ه ارن: »نر تمیام میدارن مدضیدع ا یج قیاندن قاضی  رسیا گ نمانه مزبدر ابراز می 

تدان  نر کلاه مراحل رسا گ  وال  ج اولاا  ا سرپرست قاندن  اطفیاو و ندجیدان  یا م 

هیای آمدزشی  سا ر اشخاص مرتبط با پرون ه را ملزم به شیرکت و اخیذ گیداه  نوره

 2(.7139های مجلس،  مرکز پژوهش) حقد  اطفاو و ندجدانان کیی و

کی ، نر واقع با ندع  نر ا ج ال حه که مراحل نها   تصد ب خدن را سپری م 

واکیش نر مدرن وال  ج کدنکان و ندجدانان بزهکار مداجه هستا  که مسئدلات اق امات 

آنان را نر تعلل نر حفیظ و مراقبیت مسیتلزم نیدع  اقی ام تیأمای  و ترباتی  نر قالیب 

اطفاو و ندجدانانو کرنه که ضیمانت اجیرای عی م   های آمدزش  حقد »گذران ن نوره

 رعا ت آن ت اباری سرکدبهر نر قالب مجازات خداه  بدن.

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
نارن: »عمل پ ر و مانر قاندن ، طباع   ا پ رخدانیی ه و مییانر خدانیی ه بیی ون قاندن مجازات فرانسه اشعار م   17-227. مانه  1

ل  کرنن از تعه ات قاندن  خدن نر حفظ سالمت، امیات، اخال   ا آمدزش کدنک صغارشان مستدجب تدجاه قاندن ، شانه خا

 نو ساو حبس جیحه ای و س  هزار  درو جزای نق ی است...و

 . ال حه حما ت از کدنکان و ندجدانان.2
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 . دستورات درمانی و نظارت قضایی2-2

هیای تعایاج ضیمانت عالوه بر تیباه مرتکب رفتار بزهکارانه،  ک  ن هر از فلسیفه

میی ی از دنه، بهیرهگیذار بیاجرا نر حقید  کافیری کیه همیداره نر نسیتدر کیار قاندن

سازوکارهای غارکافری است که گاه  حت  خار  از نا ره ضیمانت اجراهیای مرسیدم 

شدن . نر فلسیفه تعایاج حقد  کافری و نر قالب نستدرات مراقبت   ا نرمان  صانر م 

زمیان تدان ه گذار بر ا ج باور است با اتخاذ اق امات معتیابه م ا ج ضمانت اجرا، قاندن

بیا   1998سیازی نر سیاو  ه  مجازات و ه  نرمان کرن. ا ج تجربه از نوگانه  مرتکب را

گذار فرانسه ا جان و عملاات  شی  و اجتماع  تدسط قاندن-ا جان ساست  نظارت قاا  

(. مجیازات تکمالی  Salvage: 2010: n°3ها نایز مدفیق عمیل کیرن )نر بسااری از زمایه

بیه میظیدر  1998ژوئیج  17وساله قیاندن هاجتماع  برای نخستاج بار ب  -نظارت قاا  

گذار بیه وجیدن آمی  تشد ق به نرمان بزهکاران جیس  و پاشهاری از جرم تدسط قاندن

(. طیرح عبیارات  Castaignède,1999:23; Lavielle,1999:48 .م. ( ) 1-36-131)مانه 

»مجیازات  عیالوه بیر مجیازات  1هیای ن هیرو،همچدن »مجازات  غارمشیابه بیا مجازات

مؤ   نهاه نوگانه   4و »ه  مجازات و ه  اق ام تأمای و  3، »مجازات  ناظر به آ ی هو2اصل و

(. ا ج اق ام و ت بار نظارت  نر آغاز نر مدرن Couvrat, 1999:376به ا ج سازوکار است )

ی ی نر عمیل بزهکاران جیس  مدرن استفانه قرار گرفت و قاات به واسطۀ اصل قاندنم

(. نلال ا ج امر، نیدع Crim. 18 févr. 2004:no 47از تدسعه قلمروی آن میع ش ه بدنن  )

گذار فرانسه به م  ر ت خطرناک  بزهکاران مزبیدر اسیت. بیا نهرش امیات محدر قاندن

گذار به آرام  قلمرو ا ج تی بار را گسیترش نان و آن را ، قاندن2005ا ج وجدن، از ساو  

بیه و یژه   -ناننی   ها مرتکباج از خیدن خطرنیاک  بیروز می  هری که نر آنبه جرائ  ن

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Une peine pas comme les autres 

2. Une peine en plus 

3. Pour plus tard 

4. Peine et mesure de sûreté 
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 .م. .(،   9  -221میانه    1گرفت )بی   جرائم  که تعرض به جان افران مدضدع قرار م 

 .م. .(  ا تخر ب عم ی و تدهاج   10-224کدنک ربا   و بازناشت غارقاندن  )مانه  

نایز نظیارت   2007نان. از سیاو  تسیری    - .م. .(  18-322و    11-332،  6-332)مدان  

 48-222میانه  1آماز )بیی  قاا   تقر بیاً قر یب بیه اتفیا  جیرائ  خشیدنت-اجتماع 

آماز بیه عیانت باشی ، بیه صیدرت اجبیاری  .م. ( و ناز زمان  که اق امات خشیدنت

نر حقد  ا ران ا ج ضمانت اجیرای کافیری نر   1مدضدع حک  نانگاه قرار گرفته است.

تحیت عییدان   1392خش نخست قاندن آ اج نانرسی  کافیری مصیدب  فصل هفت  از ب

گذار با تحیت نظیارت »قرارهای تأماج و نظارت قاا  و مدرن اشاره قرار گرفته و قاندن

ای خدن به مراکز  یا نهانهیای تعایاج شی ه قاا   قرار نانن مته  نر قالب »معرف  ندبه

و و معرفی  بیه مراکیز نرمیان  تدان  نر قالب »نستدرات نرمیان تدسط بازپرسو که م 

باش ، عالوه بر نظارت بر مته ، نسبت به تعااج ضمانت اجرای معتیابه تصیما  مقتای  

ای از نظیارت قایا   و از همیاج قیاندن، آمایزه  553را اتخاذ کیی . همچییاج نر میانه  

تدان مشاه ه کرن؛ بیه مدجیب ا یج میانه، نر نستدرات نرمان  را به صدرت تلفاق  م 

هیای الکتروناکی ، قاضی  مشمدو نظام نامه آزانی و آزانی تحت نظارت سامانهجرائ   

بی ی زنی ان و نظر یه تدان  پس از وصدو گزارش شدرای طبقهاجرای احکام کافری م 

م نکاران اجتماع  معاونت اجرای احکام کافری، مبی  بیر آنکیه اجیرای  ی  فعالایت 

ت نر تی اوم زنی گ  خیاندانگ  و  یا آمدزی، مشارکای، آمدزش ، حرفهشغل   ا حرفه

علاه نر خار  از محاط زن ان، نر فرآ ی  اصیالح وی و نرمان پزشک ، از سدی محکدم

 ا جبران ضرر و ز ان بزه ن  ه مؤثر است، به نانگاه صانرکیی ه حک ، پاشییهان اجیرای 

جع بیه های الکتروناک  را طبق مقررات رانظام نامه آزانی و آزانی تحت نظارت سامانه

 نانرس  الکتروناک  نه  و مطابق تصما  ا ج نانگاه اق ام کی .

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
نه   ا نانگاه کافری تشخاص نه ، . به جز نر مدارنی که نانگاه حک  به محکدمات زن ان و تعلاق آن با آزانی مشروط م 1

 ت ابار مزبدر ضرورت  ن ارن، نانگاه نر مدرن حک  قرار نانن ا ج سازوکار مختار است.
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تر ج قرار ذ ل ا ج عیدان، قرار )نستدر( مراقبت است که نر حقد  فرانسه، نمان ج

سازی ضمانت اجراهای کافری نر حقید  کافیری فرانسیه به روشی  حکا ت از نوگانه

 2007آگدسیت    10تااری است و قاندن  (. اساساً ا ج قرار، اخ34:  1388نارن )ابراهام ،  

 1ساو و کدنک تعباه کرن، ولی  از آن را نر راستای مقابله با تکرار جرم بزهکاران بزرگ

شی  نر مدرن تمام محکدمای  که احتماو تکرار جرم تدسط آنان تصدر می   2008مارس  

 ی  اچتدانی  همسلماً حقد  کافری نم   1می  مدضدع قرار گرفته است.به صدرت نظام

به نظیر دییاج   2از انداع ت ابار نرمان  را نر مدرن محکدم ب ون رضا ت وی اعماو کی .

(، ز را نر صدرت اجتییاب وی Pin, 2007: 27رضا ت  نر مدرن محکدم مخ وش باش  )

با ست  تدسط قاضی  نرمان، نر ا ج صدرت حبس اولاه مدرن حک  م   از پذ رش نوره

 (.Salvage,2006:46 .م. .( )  1-36-131)مانه ها اعماو شدن اجرای مجازات

آ.ن.ک. نر مبح  قرارهیای   247گذار نر مانه  نر حقد  کافری ا ران ناز قاندن

تأماج، قرار نظارت قاا   را مطرح کرنه است که گرده شباهت بسیااری بیا مجیازات 

کیه پیاش از صی ور حکی  تدسیط  .م.ا نارن، اما از حا  ا ج  23تکمال  مدضدع مانه  

تأمل است. بر ا ج اساس نظارت، بسته بیه کیارکرن شدن  قابلتیها   صانر م بازپرس به

تدان  بار معیا   خاص  ناشیته آن برای کشف، پاشهاری از جرم و جا هز ی  حبس م 

شدن، ماهات متفاوت  )مجازات  یا اقی ام باش  و با تدجه به ه ف  که برای آن لحاظ م 

نر ا ج مقام، بازپرس مکلف ش ه است میانع   (.131:  1397ری،  )حا تأمای ( به خدن بهارن  

مخف  و  ا متداری ش ن مته  و نر نها ت مانع آشفته  و اخالو نر رسا گ  کافری از 

اما (؛ 88: 1397)مسعدنی مقام و اماری، طر ق ص ور قرارهای تأمای   ا نظارت قاا   بشدن  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 .م. ( و هیی  تدسییط قاضیی   4-36-131های پزشییک  )مییانه بع  از بررس . ا ج ت ابار ه  تدسط نانگاه صانرکیی ه حک  1

 3-3-763ها نر مدارنی که شخصات محکییدم نر طییدو سییپری کییرنن محکدماییت تغااییر کییرنه باشیی  )مییانه اجرای مجازات 

  .آ.ن.ک. .( مدرن حک  قرار گارن.

به میظدر کاهش ر س  مجرماج مکرر مدرن   2010مارس    10شرط نر تمام  مدارن حائز اهمات است و نر قاندن  . ا ج پاش2

کیی ه )سائقه( جیس  استفانه قرار گرفته است. نوره مراقبت ممکج است شامل تدصاه به حادر نزن پزش  جهت نرمان خیث 

  .آ.ن.ک. (.  1-47-706قاندن به اشت عمدم  شدن )مانه   3-3711بر اساس مانه 
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ر قرارهای تأمای  سیت  و ده نر قیرار ده ن  -عمالً آنچه نر ماهات با آن مداجه هستا   

ماهات قرارهای صانره، قالیب مجیازات بیه خیدن گرفتیه و بیه   -تأمای  نظارت قاا  

کییی . از همیاج رو، نر های تکمال  مدضدع  .م.ا همپدشان  پا ا م ای با مجازاتگدنه

عییای اعی  مداجه با قرارهای تأمای  با سازوکار نوگانه اق امات تأمای  و مجازات )نر م

ای بیه مراکیز و آن( مداجه هستا  )ممیدعات از نههی اری سیالح مجیاز، معرفی  ندبیه

ش ه(. نر ا ج ماان، قرار ع م خرو  از کشدر به عیدان  کی  از قرارهیای نهانهای تعااج

تأمای  نر حقد  ا ران که تأماج ج    و مااعف  ناست، بیه عییدان اقی ام  نر جهیت 

)مسعدنی نه و شا   بتدان ماهاتاً آن را اق ام  تأمای  نانست سلب  ک  از حقد  مته  بد

رسی ، اسیتفانه از نوگانیه گدنیه بیه نظیر می . بر ا ج اسیاس ا ج(102:  1397مقام و اماری،

مجازات، اق امات تیأمای  )دیه نر قالیب مجیازات مسیتقل و دیه نر قالیب مجیازات 

  ر ت خطر مجیرماج خطرنیاک گذار ا ران به کیترو و متکمال ( نشان از گرا ش قاندن

 است.

 

 محور شناسی امنیتی. ضمانت اجراهای منبعث از جرم3

شیدن گرا از آن  یان می امروزه بر اسیاس آنچیه بیه عییدان ا ی ئدلدژی امیایت

اصطالح خطرنیاک را دیی  گذار، اق امات تأمای  پس از ارتکاب جرم علاه افران بهقاندن

است که   12مدارن نظارت قاا   می ر  نر قاندن شماره  برابر کرنه است. از جمله ا ج  

»نه ضیمانت   1تصد ب ش  که بر اساس نظر شدرای قاندن اساس   2005نر نسامبر ساو  

 ;Cons. const. 8 déc. 2005, no. 2005-527اجیرای خیاص کافیری و نیه مجیازاتو )

Rouvillois, F. Bailly, et Colloques, 2005تیأمای  اسیت  ( بلکه تحیت رژ ی  اقی امات

(Cass. crim. 21 janv. 2009:566 ؛ نظارت تأمای  که نر)تدسیط  2008فدر یه سیاو  25

رغ  ج    بدننش، مشابه مدرن ذکر شی ه اسیت؛ امیا نر سیاو بای  ش ه عل قاندن پاش

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Constitutional Council 
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گذار از ا ج ح  ناز فراتیر رفیت و احکیام  را وضیع کیرن کیه حی اقل از ، قاندن2008

ها به عییدان احکیام  تدان از آنان  و م نامفهدم و نامشخص  ن  گاه قاندن  تا ح ونی

هیا هسیتی  و نیه بی ی مجیازاتطدر کامیل نر نسیتهغارعانی  ان کرن. ا ج احکام نه به

ها   از هر نو هستی . ا ج مدضدع نر حقد  کافری اق امات تأمای ، بلکه نارای و ژگ 

مکرر  .م.ا سابق مصدب   48ن را نر مانه  ای که آثار آگدنها ران ناز فاق  صبغه ناست به

ای که نر واقع تعااج ضمانت اجیرا بیرای میرتکباج تدان مشاه ه کرن. مانهناز م   1387

ها سدگاری ش ه بدن. تصد ب مانه فد ، حیاک  از پرخطر نر راستای م  ر ت خطر آن

ی بیدن گذاران جیا   به اهمات نظارت بر مجرمان پرخطر نر ع الت کافرتدجه سااست

. نر ا ج رو کرن، با ه   کیترو بزهکیاری و کیاهش (10:  1393)نجف  ابرن آبانی و ا ارگر،  

آن به سطح قابل تحمل و بیرای نفیاع و حفاظیت از جامعیه، مجرمیان خطرنیاک با ی  

سیاز مشمدو ت ابار نظارت  و ناتدان ساز کافری و سا ر مجرمان، مشیمدو تی ابار ناتدان

نر ا یج ن ی گاه (.  18:  1388نهییان،  )پاکارانه وضع  قیرار گارنی   غارکافری و ت ابار پاشه

هیای آنکیه نر تبصیرهنظارت، به عیدان    ت بار  ا اق ام تأمای  مدرن تأکا  است. حاو 

را با مجازات حبس همراه کرنه که حکم  غارعانی   29آن، ع م رعا ت نستدرات مانه  

تدان نر نو قسمت بازناشت تیأمای   طدرکل  ا ج احکام غارعانی را مشدن. بهتلق  م 

 های تأمای  مدرن بح  قرار نان.و ممیدعات

 

 تأمینی  . بازداشت3-1

رونی    نهی هاحکام بازناشت تأمای  )قبل و بع  از وقدع جرم( به روشی  نشان

سازی ضمانت اجراهای کافری هستی . نلال ا ج امر ا یج اسیت کیه ا یج احکیام نوگانه

( کیه نر ا جیان Badinter, 2007: 8مفهدم اصیالح و اجیرای عی الت هسیتی  )ترکاب  از 

قاا  و مشهدن اسیت. بازناشیت تیأمای  کیه قبیل از  -پزشک  -»مراکز امیات  اجتماع 

شدن مشابه    اق ام تأمای  اسیت، امیا نر حقاقیت تیابع رژ ی  ارتکاب جرم تعااج م 

ناز نر صدرت ع م انطبیا  فیرن بیا  ها است؛ بازناشت تأمای  بع  از وقدع جرممجازات
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ی کافری آن مشهدن است، اما تیا حی ون ز یانی اعماو بدنه و جیبهنظارت تأمای  قابل  

 ماهات    اق ام تأمای  را ناراست.

که بازناشت تأمای  پاش از ارتکاب جرم به واقع ندع  مجازات حبس است تدضاح ا ج

دن و صرفاً نر راسیتای اهی ا  نرمیان شکه نر نها ت ممکج است به آزانی مته  خت   

 40-8-53، مییانه  21-53-706تییا    13-53-706)مییدان  شیاس  اسیت  پزشک ، اجتماع  و روان

نایز بازناشیت  .آ.ن.ک(    239تا    237و    217)بی  ن مانه  ا ران    1392نر  .آ.ن.ک     .آ.ن.ک. .(.

ران تحقاقیات مدقت، قرار تأمای  است که به مدجب آن مته  نر تمام  یا قسیمت  از نو

شدن. ا ج قرار ش   تر ج ندع قرار تأماج کافری بدنه و مق مات  و  ا نانرس  زن ان  م 

ص ور آن جا ز ناست، مهر نر جرائم  که عم ی و شی    همچیدن مجیازات قیاندن  

ها سلب حاات، حبس اب   ا قطع عاد و جیا ات عم ی علاه تمامات جسیمان  کیه آن

کامل  ا باش از آن باش ، جیرائ  تعز یری کیه نرجیه دهیار و ها ثل  ن ه  مازان ن ه آن

نر حقد  فرانسه، ا ج ندع حبس زمان  که ا ج سیازوکار (.  3:  1395)ر اح  و مالمار،  باالتر  

ا جان ش ، مختص مجرمان  بدن کیه بیه نلایل قتیل، شیکیجه  یا اعمیاو   2008نر ساو  

هیای مشیابه ا یج و  ا جیا یتآماز، تجاوز، کدنک ربا    ا بازناشت غارقاندن  خشدنت

 15مدارن نر مدرن    قربان  با سج قاندن  به همراه عدامل مش نه، محکدم به حی اقل 

، ا ج مانه قاندن  شامل مجرمیان  کیه 2010مارس    10ان . پس از قاندن  ساو حبس ش ه

ب ون عدامل مش نه نر گذشته ناز مرتکب قتل، شکیجه  ا اق امات وحشاهرانه، تجیاوز، 

نیدع نهیرش بیه  .آ.ن.ک. .(.    15-53-706)مییانه  ربا   ش ه باشی  ناز شی ه اسیت  ککدن

گیذار ا یران تدجیه بیه حالیت گذار فرانسه به مانیی  قاندنبازناشت تأمای  تدسط قاندن

خطرناک مجرم با نظر به ش ت جرم ارتکاب  و سع  نر می  ر ت خطیر وی اسیت. بیه 

فسار احکیام صیانره از سیدی شیدرای قیاندن ، نر رنّ ت 2010گذار نر ساو عالوه، قاندن

، ا ج نکته را اضافه کرنه است مجرم  که محکدمات خدن را 2008فدر ه    21اساس  نر  

گذران ه اگیر نر طیدو می ت بازناشیت خیدن میدارن اصیالح  پزشیک ، اجتمیاع  و 
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-706)مییدان  تدان بازناشت تأمای  صانر کرن  روانشیاس  را گذران ه باش ، نر مدرن او م 

  .آ.ن.ک. .(. 15-53-706 و 53-14

دیه نر حقید  ا یران و   -نر ا ج ماان مفهدم مشابه »تحت نظرو که همانی  حبس  

زمان گاه  به عیدان    اقی ام سیالب آزانی )مجیازات( نر می ت  -ده حقد  فرانسه

مشخص نر فرا ی  کافری قابل مطالعه است و گاه  به عیدان    محل و مکیان بیرای 

شیدن بیا عییدان تحیت نظرگیاه از جهیت رعا یت اق ام تأمای ( تلق  م نهه اری فرن )

های حقد  بیاان ج مفهدم مشابه  را از حا  آثار با بازناشت تیأمای  بیه ننبیاو ح اقل

 -آثاری که نمدن خدن را نر نوگانه مجیازات  (؛33:  1397ابراهام ، پدر،جان  مهر،)القاص نارن  

 نه .مختلف نشان م های  اق ام تأمای  نر مدقعات

 

 1های تأمینی. ممنوعیت3-2

رس  که مح ون ت قاندن  نر خصدص ع م امکان مدرن حک  قیرار به نظر م 

های تأمای  نر مدرن افران فاق  مسیئدلات بیه واسیطه اخیتالو ذهیی  بیا نانن ممیدعات

قالیب  تدان نر، مرتفع ش ه است، ز را طبق ا ج قاندن م 2008فدر ه    25تصد ب قاندن  

ها را نر مدرن افرانی که بیه نلایل ارتکیاب جیرم بیه    اق ام تأمای ، برخ  ممیدعات

)مییدان واسطه اختالو ذهی  به عیدان غارمسئدو معرف  شی ن ، مدضیدع حکی  قیرار نان 

(. بییه  ,o: n2008; Pradel, 7:2008Matsopoulou.25) .آ.ن.ک. .(  140-706تییا  706-119

هیا اختایار نارنی  بیرای شیخص و تفحیص  یا نانسیتان   تر، هائت تحقایقسخج نقاق

غارمسئدو از لحاظ کافری، نه تیها برای بستری ش ن نر بامارستان )بر اساس وضیعات 

ای از »ت ابار و اقی امات بلکه مجمدعه .آ.ن.ک. (،    35-706)مانه  فرن( اتخاذ تصما  کیی   

هیای ن  ه، میع رفیتج بیه مکیانتأمای و را ناز نر نظر گارن  که شامل میع مالقات با بزه

 139  -706تییا    136-706)مییدان  شیدن  ناری اسیلحه و غایره می خاص و میع حمل  ا نهیه

ها بیرخال  نامشیان، مجیازات واقعی  رس  که ا ج ممیدعاتاما به نظر م  .آ.ن.ک. .(؛  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Les interdictions de sûreté 
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نانگاه تج   نظر کافری فرانسه نایز بیا نهیاه    2009ژاند ه    21هستی . نر رأی صانره  

برانهاز به ا ج مدضدع نهر سته و از اجرای فدری ا یج احکیام نر میدرن اشیخاص ملتأ

امر به ا ج جهت است کیه احکیام مزبیدر نر   غارمسئدو خدنناری کرنه است؛ نلال ا ج

-واقع ندع  مجازات بدنه که صرفاً نر تعر ف، فاق  وصف عطیف بماسیبق شی ن می 

 Crim. 21 janv. 2009, JCPانی  )هیا بدنهش ن ، اما نر بقاه میدارن تیابع رژ ی  مجیازات

، اقی امات 2009نسیامبر  16(. نر کمتر از    ماه، با تغاار رو ه نانگیاه مزبیدر نر  2009

 Cass. crim. 16تأمای  مزبدر به عیدان احکام  بالمانع و فدری قابلات اجرا پا ا کرنن  )

déc. 2009اکثر یت میدرن اسیتقباو قیرار هیای ها و گیروه(. ا ج تصما  از سدی ن  گاه

گرفت، ز را با اصل عطف بماسبق نش ن قداناج کافری سازگاری باشتری ناشیت. ا یج 

تیدان مدضدع از نقطه نظر اصدو کل  حقد  کافری ناز قابیل تدجایه اسیت، ز یرا نمی 

های واقع  نر خصدص افران فاقی  مسیئدلات کافیری اجیرا شیدن. پذ رفت که مجازات

گذاری کالن کافری گذار به ننباو م  ر ت خطر بزهکاران و سااستدنغافل از ا یکه قان

ورای از مسئدو و غارمسئدو تلق  کرنن وی به واسطه آثاری که بر جامعه نارن، اسیت. 

های اق امات نر  .آ.ن.ک. ، نر مقا سه با ضمانت اجرا  36-706های مانه  ضمانت اجرا

ت باشتری است و بیابرا ج امکان انتخیاب تأمای  قاندن مجازات ا ج کشدر نارای مقبدلا

عالوه کیاف  اسیت کیه بیه مقا سیه و کی . بهتری را فراه  م های عقالن ضمانت اجرا

 .م. ؛ کیه  17-131 یا    6-131 .آ.ن.ک. . با میدان    36-706جزء مانه  بررس  جزءبه

با  کیه کیی ه از حق هستی  پرناخت تا نر یاهای مح ونکیی ه  ا محرومشامل »مجازاتو

 ها همپدشان  کل  وجدن نارن.باج همه آن

 

 . تعویق صدور حکم با دستور قضایی )ضمانت اجرای تأمینی با آثار مجازات(4

هیای نر طدر که طباعت هر ترکاب  ممکج است معا ب  ناشیته باشی ، پاسیخهمان

نارای   ای که ممکج اسیت  یاسازی ناز عاری از ا ران نخداهی  بدن، به گدنهقالب نوگانه

ضعف باشی  و  ا به کل  فاق  اثر مطلدب باشی . نلال دیاج مدضیدع  ا یج اسیت کیه 
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گایرن کیه بیه جیای مجیازات، از  ی  روش جیا هز ج گذار زمان  که نر نظر م قاندن

که بیه قاضی  اختایار گارن. نوم ا جبا ست اثرات آن را نر نظر  استفانه کی ، نخست م 

کیه ا یج اقی ام، سیبب نهی ، بی ون ا ججازات اصل  م تجماع مجازات تکمال  را با م

 (.Saas, 2004, n°267تحمال ندع  مجازات مااعف بر مرتکب شدن )

های ترکاب  نر باب ضیمانت اجراهیای کافیری، تعد یق صی ور  ک  از مؤلفه

نظران حقد  کافری فرانسیه گدنه که  ک  از صاحبحک  با نستدر قاا   است. همان

تعد ق ص ور حک  به همراه    نستدر قاا   »ماهات  نوگانهو نارن اشاره کرنه است،  

(Saas, 2004, n°267 .ز را ه  ندع  معافات از کافر و ه  ندع  مجازات کافری است ،)

بای  شی ه اسیت )همچییاج  .م. . پاش  70-132تا    66-132ا ج ندع تعد ق، نر مدان  

 ور حکی  نر قالیب قیرار نر  .آ.ن.ک. ( تعد ق ص 4-747و  734،  539،  1-469مدان  

گایرن. ا یج مدرن مجرماج، تیها مازان خاص  از ضمانت اجراهای ترمام  را نر نظر می 

ز سیت ن ی ه کیی ه و حقید  محاطخصدص نر قداناج ناظر به حقد  مصیر مدرن به

شدن. به عیدان مثاو، ا ج ضمانت اجرا برای می ت مشخصی ، نر خصیدص می  ران م 

شدن تا نر ا یج می ت زمیان، اصیالحات الزم مدان آال ی ه اعماو م   کارخانه تدلا کیی ه

ها نامیهجهت رسا ن به شرا ط مطلدب را انجام نهی . نر ا ج مدارن کیه قیاندن  یا آ اج

نارن ، ممکج است قرار، به عیدان    مجازات نر نظر گرفته شدن؛ لیذا نانگیاه مقرر م 

تدانی   .م. .(، امیا نمی   67-132ن )میانه  م ت زمان و مازان الزام را تعااج خداه  کر

ها ا جان کی . با ا ج حاو، نر ا ج م ت زمان کیه حی اکثر تیا پس از اعالم تغااری نر آن

 .م. .( سیه وضیعات ممکیج   69-132مانه    4انجام  )پاراگرا      ساو به طدو م 

کیه . نر فیرض ا جالفف است به وجدن آ   که نشیان از ناکارآمی ی ا یج اقی ام اسیت: 

نستدرات صانر ش ه تدسط فرن اجرا نشدن ، نانگاه نر صیدرت مقتای  میانع اجیرای 

 69-132میانه  3نستدر به الیزام شی ه، کافرهیا را میدرن حکی  قیرار نهی  )پیاراگرا  

. اگر نستدرات صانر ش ه اجرا شدن  اما ا ج اجرا با تأخار صدرت پیذ رن، ب .م. .(؛  

بای  ش ه به مدجیب در به الزام ش ه و کافر پاشنانگاه نر صدرت نااز مانع اجرای نست
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. ج 1 .م. .(؛ 69-132میانه  2نه  )پیاراگرا  نامه را مدرن حک  قرار م قاندن  ا آ اج

که نستدرات برشمرنه ش ه به مدجب نسیتدر نانگیاه ظیر  نر جلسه رسا گ  هیهام 

بزهکار از کافر و خداه تدان  خداه با معافات  ش ه اجرا ش ه باش ، نانگاه م مهلت تعااج

 1نامه مبانرت کیی  )پیاراگرا   بای  ش ه به مدجب قاندن  ا آ اجبا اعالم کافرهای پاش

 .م.ا  45تیا  42 .م. .(. هماج وضعات را نر حقید  ا یران و نر میدان   69-132مانه  

تدانی  هماج قاندن می  42و  43صدرت که نانگاه وفق مانه تدان مشاه ه کرن؛ به ا جم 

ه  ک  از نستدرات ذ ل مانه حک  نانه و اجرای     ا دی  نستدر را از فرن بخداهی . ب

 .م.ا اگر نر م ت تعد ق، فیرن مرتکیب جیرم ج  ی ی   44نر ا ج وضعات بیا بر مانه  

)ح ، قصاص، جیا ات عم ی مدجب ن ه  ا تعز ر تا نرجه هفت( شدن، نانگاه بیه لغید 

کی . همچییاج نر صیدرت عی م اجیرای ر م قرار تعد ق اق ام و حک  محکدمات صان

بار تا نصف م ت مقیرر نر قیرار بیه می ت تدان  برای   نستدرهای نانگاه، قاض  م 

 .م.ا پیس از گذشیت   45تعد ق اضافه  ا حک  محکدمات صانر کی ؛ اما بییا بیر میانه  

م ت تعد ق و بیا تدجیه بیه مایزان پا بیی ی مرتکیب بیه اجیرای نسیتدرهای نانگیاه، 

های م نکار اجتماع  و ناز مالحظه وضعات مرتکب، نانگاه حسیب میدرن بیه گزارش

؛ 142-141:  1392)شییمس نییاتری،  کیی   تعااج کافر  ا ص ور حک  معافات از کافر اق ام م 

لذا نر حقد  ا ران ناز به مثابه آنچه نر قداناج کافری فرانسه (.  116:  1393مکان،  آقا   جیت

اها   مداجه هسیتا  کیه ظیاهری تیأمای  ناشیته امیا بیا شدن با ضمانت اجرمشاه ه م 

گذار را از نال به ه   تیأمای  خیدن ها میطبق است و غرض قاندنهای مجازاتو ژگ 

ی معافایت نارن؛ بیابرا ج پرواضح است که قراری که به ننباو نال به هر نو جیبیهباز م 

ت خیاص  ی  مجیازات تدان به صیدراز کافر و ه  اعماو مجازات است را هرگز نم 

تدان نر میدرن ای که م های ز انی خداه  ناشت به گدنهقلم ان کرن. ا ج پاسخ، ضعف

 گذار ندار ترن   ش .نرست  و کارا   اتخاذ آن از سدی قاندن

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
. نر ا ج ماان نانگاه ع م اجرا  ا تاخار نر اجرای نستدرات را به گدنییه ای کییه صییانر کییرنه و نر صییدرت مقتایی  رخیی ان 1

  .م. .(. 70-132نه  )مانه احتمال  را که قابل استیان به بزهکار ناست مدرن ارز اب  قرار م 
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 1بینابین -. ضمانت اجراهای ترمیمی5

ترکابی  گذار با محدر ت قرار نانن ضمانت اجراها   که رو کیرنی  گاه قاندن

هیای خیاص )جیحیه و ای از بیزهها نر خصدص مرتکباج پیارهنارن  و لحاظ کرنن آن

خال ( سع  بر آن نارن  تا از رههذر ا ج ضمانت اجراها ضمج اعماو ندع  کافیر بیر 

ا ج مه  نه تیها نر   (.180:  1386)سامامدنت ،  مرتکب بزه، وی را وارن فرا ی ی ترمام  کی   

هیای ه نر حقد  کافری شکل  و آ اج نانرس  نر قالب ب  لحقد  کافری ماهدی بلک

تعقاب کافری ناز با عیدان »مصالحه کافریو ناز قابل مشاه ه است که به صدرت مجیزا 

 هر    را مدرن بررس  قرار خداها  نان.

 

 ترمیم -رویکرد مجازات  .5-1

اجیرای های ضیمانت های ترکایب گدنیهترما ،  ک  از م و -رو کرن مجازات

گیذار اسیت. ا یج مجیازات کیه پیس از طی   ی  نوره طیدالن  کافری از سدی قاندن

( Ullmann et autres,1990:1مدرن تصد ب قیرار گرفیت ) 2007مارس  5گاری نر شکل

و تخلفات )مدضدع   2 .م. .(  1-8-131نر رابطه با جرائ  از ندع جیحه )مدضدع مانه  

  ه  نر مدرن اشخاص حقاق  و ه  حقدق  است. ا ج حک  3 .م. .(  1-15-131مانه  

 .م. .( و شیامل تعهی  )بی ه ( فیرن   1-44-131،  1-39-131قابل اجراسیت )میدان  

ن  ه  ا اعیانه )بیازگرنان وضیعات بیه حالیت اوو( نر محکدم برای جبران خسارت بزه

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ای و جرا    قاندن پاشهاری از بزهکاری برای جرا   جیحه 64ترما و نر مانه -اجراای از صاحبیظران، »ضمانت . به زع  ع ه1

 خالف  تا نرجه پیج  نر قباو اشخاص حقاق  و حقدق  به عیدان »کافر ج   و مدرن استفانه قرار گرفته است.

  240تا  40را به    نوره ای محکدم ای مستدجب حبس باش ، نانگاه م  تدان  به جای کافر حبس جیحه. هیهام  که جیحه2

ای که صالحات انجام المیفعه ب ون نستمزن به نفع    شخص حقدق  حقد  عمدم   ا مؤسسهساعت به انجام    کار عام

تدان  علاه متهم  که آن را نپذ رفته  ا کس  که نر جلسه المیفعه نم کارهای عام المیفعه را نارن محکدم نکی . کافر کار عام

 نبدنه مدرن حک  قرار نان. نانگاه حاضر

 .م. . مدرن    14-131تدان  همراه با    کافر سالب  ا مح ونکیی ه حقد  برشمرنه ش ه نر مانه  . کافر جزای نق ی نم 3

 حک  قرار گارن. 
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م ت زمان مشخص و طبیق انوار و شیرا ط اعیالم شی ه از سیدی نانگیاه اسیت. ا یج 

زمان جا هز ج حبس  ا جر مه نق ی )تیهیا نر میداقع  ست به طدر ه مدضدع ممکج ا

که خسارت مال  وارن ش ه باش ( شدن؛ بیابرا ج، نر ا یجا با نوگانه  نر پاسیخ کافیری 

مداجه هستا ، ز را ا ج مجازات ه  نارای جیبه ترمام  و ه  جیبه سرکدبهرانه است و 

تکمال   ا حت   ی  مجیازات تجماعی  تدان  ه  به عیدان جا هز ج و ه  مجازات  م 

تدان  بیه عییدان ترما  ه  م -مدرن استفانه قرار گارن. نر واقع، ساختار نوگانه مجازات

مجازات جا هز ج برای حبس )و حت  جزای نق ی( نر نظر گرفته شدن و ه  میجر بیه 

نر صدرت  که قاض  تصما    -الغای مجازات کافری نر پس ضمانت اجرای م ن  شدن

زمان  که ه  جزای حبس و ه  جزای جر مه نقی ی   -ارن مجازات جر مه نق ی را  به

تدان  به مجازات کافیری اضیافه کیی  نر نظر بهارن؛ م   -نر مدرن فرن قابل اعماو است

تیرما    -تیدان اذعیان ناشیت نوگانیه مجیازاتبییابرا ج، م   1 .م. .(.  45-131)مانه  

کیی  و ظیاهراً بیه نوران ری را کمرنگ می مرزهای باج مسئدلات م ن  و مجرمات کاف

 عی  جا   که حقد  م ن  و حقد  کافری از هی    -گرنان   کهج ع الت کافری باز م 

جد   ( و به واقع ندع  سازوکار برای انتقیامRibeyre, 2007:870) -قابل تشخاص نبدنه

پاشیرفت رو بیه  جبران باشتر از ا یکه نشانهر رونی   -مجازات  بدنن . از نهاه ما، نوگانه

 (.180: 1386)سامامدنت ، شدن  باش  به ندع  بازگشت به عقب محسدب م 

تیرما  بیا تدجیه بیه   -نر حقد  ا ران بازتاب معانو ضمانت اجرای مجیازات

بی ی و فلسفه هر   از جرائ  به سخت  قابیل تصیدر اسیت. دیه ماهات جرائ  و نسته

ته است، به ننباو ترما  آالم بزه ن  ه نبیدنه گذار آنجا که به مجازات نظر ناشآنکه قاندن

ن  ه بدنه سیع  نر کییار نهیانن و بالعکس آنجا که به ننباو ترما  آثار جرم نر قباو بزه

مجازات ناشته است. نهاه  به فلسفه مجیازات حی ون و قصیاص )سیزانه  صیر (، 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
جییرم ن  ه و مترما  و اصدو آن رعا ت شدن. ا ج فرا ی  مستلزم تدافق بزه-. ز را نر ا ج مدرن ضروری است فرا ی  مجازات 1

است و نر ا ج ماان حادر محکدم  ا متخصص  که به عیدان ماانج  از طر  او وارن م  شدن و جبران خسارات وارنه است. 

 ن  ه و مرتکب جرم امری اجتیاب ناپذ ر است.از هماج رو ا جان روابط حسیه ماان بزه
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ب ن ات )ترما  صر ( تعز یرات )تیبایه تیدأم بیا جلیب میفعیت بیرای نولیت نر قالی

محکدمات به جزای نق ی مجرم و...( حکا ت از ع م تجماع ا ج نو ضیمانت اجیرا نر 

 .م.ا   612آن واح  نارن. شا   بتدان بازتاب ا یج ضیمانت اجیرای نوگانیه را نر میانه  

و نر فرض  متصدر بدن که فرن مرتکب قتل بیه علیت گذشیت   1375تعز رات مصدب  

ک  مانه )حیبس از سیه تیا نه سیاو( شاک  خصدص  نر    فرا ی  ترمام ، مشمدو ح

که ضمانت اجرای مزبیدر را شیا   بتیدان جیا هز ی  بیرای شدن. آنچه ب  ه  است ا ج

 قصاص نانست تا حک  اولاه برای ارتکاب عمل مجرمانه.

 

 1. صلح و سازش کیفری5-2

صلح و سازش و ماانجاهری از ن ربیاز نر حقید  ا یران بیاج اقیدام مختلیف 

گذار ا ران  ناز به تبعات از ا ج رسی  ن ر ییه، نر قیاندن آ.ن.ک. نر مت اوو بدنه و قاندن

جرائ  خرن )جرائ  تعز ری نرجه شش تا هشت( نظر به امکان تحقق صیلح و سیازش 

بایی  تعقاب فدری مته  ا ج نهان را پاش  ن  ه تاکافری و نر راستای جبران خسارت بزه

. 1حل را به مقام قاا   پاشیهان کیرنه اسیت: نو راه  82کرنه و برای نال به آن نر مانه  

ن  ه برای تحصال گذشیته اعطای مهلت  ح اکثر نو ماهه به تقاضای مته  و مدافقت بزه

ثر به م ت سه ماه . ارجاع به ماانجاهری با رضا ت طرفاج ح اک2 ا جبران خسارت او؛  
 (.192: 1395)آشدری، 

گذار باج جرائ  قابل گذشت و غارقابل گذشت به تفکای  نر ا ج ماان، قاندن

ن ی ه طبیق قداعی  پرناخته است. نر جرائ  قابل گذشت حصدو تدافق باج میته  و بزه

مجلس ماانجاهری به ص ور قرار مدقدف  تعقاب میجر عمدم  و پس از اماای صدرت

لاکج نر جرائ  غارقابل گذشت نر صدرت گذشت شاک   ا جبیران خسیارت   شدن.م 

او و حصدو تدافق برای پرناخت و مشروط بر ا یکه مته  فاقی  سیابقه کافیری میؤثر و 

میاه   6مدافق با تعلاق تعقاب باش ، مقام قاا   مجاز است تعقاب کافری او را به م ت  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. La composition penale 
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و را مکلیف بیه اجیرای برخی  از تعلایق نرآورن و حسیب میدرن ا ساو به حالت    2تا  

 (.193: 1395)آشدری، های آن کی   .آ.ن.ک. با رعا ت تبصره  81نستدرات مقرر نر مانه 

به عیدان اصل  بیاان ج نر   1نر حقد  کافری فرانسه ناز صلح و سازش کافری

فرآ ی  به رسمات شیاختج اصل لزوم تعقاب و مکمل آن مقتای  بیدنن تعقایب میدرن 

ای است که نر نقطه گرفته است. ا ج سازوکار، ندع ن هری از پاسخ نوگانهپذ رش قرار  

تالق  حقد  کافری و آ اج نانرس  کافری قرار نارن. سازوکار صلح و سیازش کافیری 

فرانسه باان ش ه است و مجازات  با ماهات تیباهی  محسیدب   1999ژوئج    23نر قاندن  

هی   از ا یج  (.Poncela, 2003: 139) شدن که از سدی مقام تعقاب قابل اعماو استم 

رو کرن ا ج است که نر صدرت وجدن نال ل و مستی ات مسلّ  و قابیل اتکیا نانرسی  

(. نر ا ج حالت، نانستان اختاار تعااج ضمانت اجیرا 193:  1395برگزار نشدن )آشدری،  

 کیی  )خیداه بیه عییدان تأ ا کییی ه  یارا نارن و قاض  تیها بیه عییدان نیاظر عمیل می 

 2کیی ه    نعدای کافری(. ت ابار اتخاذ ش ه از سدی نانستان عمدم  جمهدریارز اب 

تدان به عیدان مجازات تلق  کرن اما شباهت فراوان  به آن نارن. را به طدر مشخص نم 

 1995فدر یه  2با    انآور ش  که نر ا ج مدرن، شدرای قاندن اساس  فرانسه نر تیار خ 

ش ه است، ز را مفان حک  نقاقاً مشابه با ت ابار و احکام  بدن کیه ا ج شباهت را  انآور  

(. نر حیاو حاضیر Pradel, 1995:171; Volff, 1995:202شدن  )از سدی قاض  اعالم م 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
شدن که به مدجییب آن بییه نانسییتان ا ییج اختاییار نانه دان ت باری شیاخته م . پاشیهان صلح و سازش کافری نر فرانسه به عی1

قاندن آ اج نانرس  کافری(. ا ج اق ام متعاقییب   2-41های تعقاب استفانه کی  )مانه  شدن تا نر فرا ی  رسا گ  از جا هز جم 

شییدن تییا  یی   ییا دییی  تاییار نانه م شدن و نر آن به نانستان به مدجب قییاندن اخص ور    قرار کافری نر فرانسه صانر م 

ان  اعماو کی . ا ج پاشیهان ممکج ضمانت اجرای کافری را نر خصدص اشخاص حقاق  که مرتکب جرم ش ه و آن را پذ رفته

 است تدسط فرن مدضدع ا ج تصما  مدرن پذ رش قرار گارن  ا رن شدن.

باری همچدن جر مه، مصانره اشاائ  که نر ارتکاب جرم به . لاست ا ج ت ابار و اق امات روز به روز نر حاو رش  است. ت ا2

کار رفته، ممیدعات رانی گ  با وسا ل نقلاه، استرنان پروانه شکار، الزام و تعه  به کار و خ مات عام المیفعه را هان، تعهیی  بییه 

ر مکان هییای خییاص، گذران ن    نوره آمدزش   ا خ مات نر حدزه سالمت، ممیدعات از اص ار د ، ممیدعات از ترنن ن

ممیدعات مالقات با بزه ن  ه، شرکا و معاوناج جرم، ممیدعات ترک قلمروی محییل سییکدنت، تکماییل نوره آمییدزش حقیید  

های آگاه  مدان مخ ر  ییا حتیی  قرارهییای نییاظر بییه نرمییان فییرن، شهرون ی، مشارکت نر فعالات های روزانه، گذران ن نوره

 سدی مراجع قاا   است. جمله  به عیدان ت ابار قابل اتخاذ از
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-ناز، نتا ج حاصل از صلح و سازش کافری، مشابه با مفان و نتیا ج حاصیل از مجیازات

نر ا یج حالیت، صیلح و سیازش شیدن. ها صانر م ها   است که تدسط قاات نانگاه

کافری تا ح ون ز انی مشابه با رون  »مجرم شیاختج مرتکب پیاش از محاکمیهو اسیت 

 (.Saas, 2004:827و بع   .آ.ن.ک. .( )  8-495)مدان  

شدن ندع نهرش به صلح و سازش نر حقد  ا ران و گدنه که مشاه ه م همان

ز ری نرجه شش تا هشیت( و نایز ای و خالف   ا تعفرانسه از حا  ندع جرائ  )جیحه

ندع برخدرن و ح ون اختاارات مرجع تعقاب و اختایارات قایا   وی متفیاوت اسیت. 

شدن  که تا حی ون  .آ.ن.ک. ماهاتاً اق ام تأمای  محسدب م   81نستدرات مدضدع مانه  

 .م.ا همپدشان  نارن؛ اما آنچه نر ا ج مایان   23های تکمال  ذ ل مانه  ز انی با مجازات

ابل بح  است مسئله محکدمات و امکان تش    مجازات مرتکب نر صدرت ارتکیاب ق

شیدن، ز یرا جرم ج    است. ا یجاست که تفاوت ماان حقد  ا ران و فرانسه آشکار م 

 .آ.ن.ک. نر صیدرت  کیه میته  نر می ت تعلایق بیه اتهیام   81مانه    1بر اساس تبصره  

ز یر نرجیه هفیت و بیاالتر میدرن ارتکاب  ک  از جرائ  مستدجب ح ، قصاص  یا تع

تعقاب قرار گارن و تعقاب وی میته  بیه صی ور کافرخداسیت شیدن و  یا نسیتدرهای 

قاا   را اجرا نکی ، قرار تعلاق لغد و با رعا ت مقررات مربیدط بیه تعی ن، تعقایب بیه 

گدنیه کیه نر حقید  فرانسیه نر رأی نانگیاه تج  ی نظر که همانآ  . حاو آنعمل م 

، با تدجه به ماهات معامله اتهام  جرم نر صلح و سازش کافیری، 2010او  کافری به س

 ارتکاب جرم ج    مانع از تحقق تع ن و تکرار جرم است.

 

 گیری نتیجه

هیای سازی ضیمانت اجراهیای کافیری سیع  نر آشیت  نانن پیارانا  نوگانه

اجراهای کافیری شیکل تر کرنن ساختار ضمانت غارقابل آشت  ناشته و با ه   نزن  

سخت حقد  کافری ماهدی   گرفته است. ا ج م و ضمانت اجرا نر بستر زمان از پدسته

شیاس  خار  ش ه و نامیه گسترش شاخ و برگ خدن را به حقد  کافری ماهدی و جرم
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کی  کیه صدرت نمدن پا ا م شیاس  امیات  به ا جناز پراکی ه است. اثر ا ج م و نر جرم

رغ  ناشیتج رو کیرن ترباتی  و بازپرورانیه، وارن نر حیدزه حالیت ای  عل اق امات تأم

نهی  خطرناک ش ه و به تعباری ماهات تربات ، فرهیه  و آمدزش  خدن را از نست م 

گذار از ا یج شدن . همچیاج مدارنی قاندنگار تب  ل م و به اق امات تأمای  امیات  تدان

ر قالب مجازات اصل ، گاه  نر عیرض و تیدأم اق امات و ت ابار به صدرت مستقل و ن

گارن  کیه های تبع  و تکمال  مدرن حک  قرار م با مجازات اصل  و نر قالب مجازات

گیذران نر می  ر ت خطیر بزهکیاران مکیرر تیدان نر رو کیرن قاندنها را می ر شه آن

 جستجد کرن.

نن اقی امات گیذار فرانسیه نر محی ون کیرگذار ا ران به پایروی از قاندنقاندن

تأمای  و اختصاص آن به طاف محی ونی از بزهکیاران )افیران نارای اخیتالو روانی  و 

ها نر نظام واح ی با محدر ت مجازات کیرنه اسیت؛ امیا کدنکان( سع  نر مقابله با آن

گذار فرانسه پا را فراتر از صر  واح سازی نظام کافری گذاشته و با ا جان فرا یی  قاندن

  نر وارن کرنن نوباره اق امات تأمای  نر حقد  کافری ند ج نر قالب سازی سعنوگانه

ج    خدن با محدر ت م  ر ت خطر بزهکاران مزمج کیرنه اسیت. ا یج مهی  را شیا   

گذار فرانسه و اصیدو کلی  حیاک  بیر م ار قاندنبتدان ج او ماان سااست کافری امیات

نن خطرناک  فرن و م  ر ت حالت سد با اولد ت قرار ناحقد  کافری نانست که از   

خطرناک وی از اق امات تأمای  به عیدان ابزار کیترل  مجرماج استفانه کیرنه و از سیدی 

ن هر مالحظات حقد  بشری حاک  بر حقد  کافری که تحمال باش از  ی  مجیازات 

که نان ، نانست. آنچه پرواضح است ا جرا برای فرن برای ارتکاب    رفتار انسان  نم 

نر برخ  از مدارنی که به آن اشاره ش  )ت ابار تیأمای ، تعد یق صی ور حکی ، جیزای 

ترما ( از پس ا یج کیار برناامی ه و نتدانسیته حی ون و   -نق ی روزانه، نوگانه مجازات

گیذار ا یران نایز نر ا یج مرزهای ا ج نو ضمانت اجرا را به نرست  مشخص کی . قاندن

قد  فرانسه نر ا ج م و سااسیت کافیری نر بیاب ماان نر بسااری از مدارنی که نر ح

ضمانت اجراها وجدن نارن، میفعل عمل کیرنه و جیز نر میدارن انی ک  مانیی  نظیارت 
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بای  کیرنه های آمدزش  که نر قداناج مختلف پاشقاا  ، نستدرات نرمان  و مجازات

اتخیاذ   میی  کیرنن آنمی سازی و قاع هاست، مدقعات و مداضع میاسب  را نر باب نظام

 نکرنه است.

نر سااست جیا   ند ج فرانسه، ضیمانت اجراهیای کافیری پادسیته نر حیاو 

ها و اق امات تأمای  نر  ک  هر تیا ه  ا با ترکاب ن هر ها مجازاتا جان است که نر آن

های ضمانت اجرا ماهات نخستاج خدن را از نست نانه و ندار تحیدو سیاختاری گدنه

به خلدص و وح ت نظام جزا ی  و واکییش کافیری نر حقید    ان . لذا قائل بدننش ه

خاصی  از  کافری ا ج کشدر به طدر کل  ز ر سؤاو رفتیه اسیت. بیا ا یج حیاو، نرجیه

گذار مدرن لحاظ قیرار گایرن، ز یرا با ست  به عیدان مبیا تدسط قاندنشفافات مفاها  م 

ات و رژ   ج  ی ی هرگدنه تفاوت نر ماهات نر حقد  کافری سبب بروز و ا جان ماه

گذار است تیا نر ابعان مختلف آن خداه  ش . از ا ج رو، ا ج هیر حقد  کافری و قاندن

بتدان  ا ج مفاها  سهل و ممتیع را با حفظ تما ز ماان  ک  هر با ه  ترکاب کی . نر ا ج 

سیازی ضیمانت رغی  پیذ رش نوگانهگذار ا ران نر بسااری از میدارن علی ماان، قاندن

ی کافری پا را فراتر از پذ رش قرار ن انه و بیه اصیدو حیاک  بیر ا یج سیازوکار اجراها

تیرما   یا   -وقع  نیهانه است. برای نمدنه بیه رغی  پیذ رش فرا یی  نوگانیه مجیازات

های تعقاب کافری نر قداناج )نر قالب تعلاق تعقاب(، کارکرنها و آثار ناشی  جا هز ج

ست و صرفاً با مراجعه به حقد  کافری فرانسه از اجرای آن را به سکدت برگزار کرنه ا

 تر آن پ  برن.تدان به ابعان نقاقم 

گذار با ست  قبیل از انجیام های کافری، قاندنسازی پاسخرس  نر باب نوگانهبه نظر م 

هرگدنه آزمدنن ، به خاطر ناشته باش  که نر اغلب اوقات، وجدن رو کرنهیای مخیالف 

ها، مدجیب هی ر رفیت بخش  و پاچا گ  پاسخوی نر تیدعرمار ناست و ا یکه ز انه

هیای از پیاش معلیدم و گیاه  حرکیت سیر ع نر جهیت م ت زمان با آزما شطدالن 

کیی  معکدس است که نه تیها نر راستای نال نظام ع الت کافری به ع الت کمکی  نم 

 ع الت  را به ننباو خداه  ناشت.بلکه پسرفت و ب 
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