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  , بيگي شاه ايمان

  دوستان خدمت بخير وقت عرض و سالم با

 بود سوالي اگر پايان در.  ميدم ارائه دوستان خدمت رو بحث از اي چكيده خالصتا بنده
  درخدمتم

   جرم وقوع از پيشگيري در دادستان نقش

  

 حقوق پشتيبان كه مستقل است ايقوه قضائيه قوه: «ششم و پنجاه و يكصد اصل موجب به
 اقدام - 5:  است زير وظايف دار عهده و عدالت به بخشيدن تحقق مسئول و اجتماعي و فردي

 پيشگيري امر وظيفه اساس همين بر.» مجرمين اصالح و جرم وقوع از پيشگيري براي مناسب
 اين ايفاي جهت در اما.  است شده سپرده قضاييه قوه عهده بر تخصصي صورت به جرم از

 به تا شد االجراالزم و وضع جرم وقوع از پيشگيري قانون باالخره 1394 سال در كلي وظيفه
 موجب به.  كند تبيين را جرم وقوع از پيشگيري امر ترتخصصي نحوي به خاص قانون عنوان
 پيشگيري عالي شوراي ، آن شدن اجرايي از پس جرم وقوع از پيشگيري امر متصدي قانون اين
 قرار نگهبان شوراي ايراد مورد ا.ق 156 اصل با مخالف دليل به كه بود خواهد جرم وقوع از

 كل دادستان عضويت بر عالوه حال اين با.  شود قانوني مجمع تشخيص با قانون اين تا گرفت
 قانون شش ماده چنين هم و سه ماده اول بند موجب به ، پيشگيري عالي شوراي در كشور
 وقوع از پيشگيري جهت در الزم اقدامات بايستمي قضاييه قوه جمله از قوا از يك هر مذكور
  . باشند پاسخگو پيشگيري عالي شوراي به و داده انجام را جرم

 هايبخش از ، عدالت به بخشيدن تحقق جهت در دستگاه مهمترين عنوان به نيز قضاييهقوه
 به كدام هر كه هاييبخش.  بردمي بهره جرم وقوع از پيشگيري وظيفه ايفاي جهت در متعددي

 از گيريپيش در دادستاني نهاد وظايف از اينجا در.  كنندمي اقدام وظيفه اين اجراي در نحوي
  . كرد خواهيم بحث جرم وقوع



 از براي اقداماتي ابداع و جرم وقوع خطر ارزيابي و شناسايي ، بينيپيش را جرم از پيشگيري
 جرم وقوع از پيشگيري قانون« يك ماده براساس. اندكرده تعريف جرم كاهش يا بردن بين

 جرم وقوع از پيشگيري« نيز »نظام مصلحت تشخيص مجمع مصوب 14/9/1394 مصوب
 الزم اقدامات و تدابير اتخاذ و جرم وقوع خطر ارزيابي و شناسايي پيشبيني، از است عبارت
  . »آن كاهش يا بردن ميان از براي

 بندي دسته ، هابندي تقسيم اين از يكي.  شودمي تقسيم مختلفي انواع به جرم از پيشگيري
 سه به را جرم ارتكاب مراحل اگر.  است جرم وقوع فرايندهاي اساس بر پيشگيرانه اقدامات
 جرم ارتكاب مرحله نهايتا و جرم ارتكاب براي فرصت و وسايل تهيه ، مجرمانه انگيزه مرحله
.  بگيريم نظر در هم ايپيشگيرانه اقدامات مراحل اين از هيك براي توانيممي ، بكنيم تقسيم
 براي الزم انگيزه گيري شكل و اوليه عوامل و علل به هاپيشگيري نخست دسته ، موجب بدين

 اقدامات« رو همين از و دارند اجتماعي و فرهنگي ماهيت عمدتا كه گرددمي باز جرم ارتكاب
  . شوندمي ناميده »فرهنگي – اجتماعي پيشگيرانه

 هايپيشگيري كه است ايمرحله و جرم وقوع ماقبل مرحله به مربوط هاپيشگيري دوم دسته
.  است آمده بوجود فرد در جرم ارتكاب براي الزم انگيزه و نبوده بخش اثر فرهنگي – اجتماعي

 تواندمي كه وسايلي و مجرمانه هايفرصت واسطه به مجرمانه انگيزه داراي فرد مرحله اين در
 اقدامات بواسطه آنكه مگر كرد خواهد جرم ارتكاب به اقدام كند تهيه جرم ارتكاب براي

 ، وضعي پيشگيري مرحله اين در را پيشگيرانه اقدامات.  شد امر اين مانع مناسب پيشگيرانه
 امكان سازي ناتوان و مجرمانه هايفرصت كاهش آن از مراد كه ناميممي انتظامي و امنيتي

  . است بزهكار از هافرصت و ابزار سلب و بزهكاري

 جرم مرتكب فرد و نبود مثمرثمر قبلي پيشگيرانه تمهيدات كدام هيچ اگر سوم مرحله در نهايتا
 همچنين و بزهكار توسط جرم تكرار از مانع كه شودمي ايپيشگيرانه اقدامات از بحث شد

 گفته قضايي پيشگيري سوم دسته اقدامات به.  شد خواهند جامعه تنبه و عمومي ارعاب
  . شودمي



  
  

 مذكور هادسته از هركدام براساس توانمي جرم از پيشگيري در دادستان نقش تبيين در
 بر مبتني فرهنگي – اجتماعي پيشگيري ، شناسيجرم نظر از.  برشمرد را اختياراتي و وظايف
 عوامل كه است واقعيت اين مستلزم اجتماعي پيشگيري يعني.  است جرم شناسي علت

.  كند خنثي را زاجرم عوامل اين بايد ، اجتماعي عوامل.  دارند نقش جرم تكوين در مختلفي
 نوع اين به توجه با.  دارند بزهكاري در عمده نقش ، شخصي و عمومي اجتماعي محيط عوامل

 و ساماندهي را عوامل اين اين سپس ، شوندمي شناسايي ابتدائا زاجرم عوامل ، پيشگيري از
 مورد و سنتي مفهوم به دادستاني نهاد براي.  شودمي اقدام آن سازي خنثي به نسبت و نموده
 تواننمي هاپيشگيري از دسته اين در ايران در موجود قضايي رويه و قوانين در آن اتخاذ

 به توجهي جالب وظايف اخيرا آمريكا در مثال طور به اما.  شد متصور چنداني نقش و اختيارات
 شودمي محسوب ايالتي قوانين از و نبوده فدرالي قوانين جزو البته كه شده سپرده العموممدعي

 با آشنايي و مدارس در آموزش براي ماه در هاييزمان اختصاص بر عالوه اساس اين بر. 
 به( الكي مشروبات و مخدر مواد از استفاده مخاطرات از بحث و شهروندي حقوق نيازهايپيش
 اين العموممدعي به) نوجوان و طفل بزهكاران توسط جرايم ارتكاب اصلي داليل از يكي عنوان
 والدين عليه آموزاندانش مستمر گريزيمدرسه دليل به نياز صورت در تا شده داده اختيار

 و اطفال توسط يافته ارتكاب جرايم از برخي دليل به حتي و كنند جرم اعالم كارمسامحه
 در مثال طور به.  دهند قرار قضايي پيگرد مورد نوجوانان و اطفال جاي به را والدين نوجوانان



 گريزي مدرسه دليل به والدين بازخواست به مربوط پرونده هزار 80 حدود ميسوري ايالت
 در حضور درصد طرح اين اجراي از بعد دهندمي نشان آمار.  آمد بوجود آموزاندانش مستمر
  . است يافته افزايش چشمگيري نحو به مدارس

 دادستان براي اجتماعي پيشگيري زمينه در ديگر كشورهاي در توانمي كه اختياراتي ديگر از
 با قضايي و انتظامي نهادهاي هايهمكاري گسترش و محله نگهبان نهاد رواج ، كرد مشاهده

 يكي هم و اجتماعي پيشگيري عوامل از  يكي عنوان به هم تواندمي كه نهادي.  است نهاد اين
 از بخشي واگذاري و افراد اين آموزش با توانمي طرفي از.  باشد وضعي پيشگيري موارد از

 بخش در خودكنترلي و اجتماعي كنترل مفهوم رواج باعث شهروندان خود به انتظامي وظايف
 طرف از كمتر هزينه با شهري مختلف مناطق در را اجتماعي امنيت طرفي از و شد رسمي غير

 اين نهاد اين به العموم مدعي ، كاليفرنيا ايالت در مثال طور به. داد افزايش ، دولتي بخش
 رانندگان بتوانند همراه تلفن هاياپليكيشن طريق از مستقيم ارتباط برقراري با تا داده را اختيار
 پليس نيروهاي تريننزديك به را كنندمي رانندگي خطرآفريني نحو به كه رانندگاني و مست
 ، افراد اين رانندگي نتيجه در مالي و جاني هايخسارت ورود از قبل بتوانند تا داده اطالع

 نگهبانان به نيز بخصوصي جرايم مظنونين پالك شماره همچنين.  گيرد انجام الزم اقدامات
  . كنند گزارش را هاآن مشاهده صورت در تا شودمي داده اطالع محله

 هايپيشگيري زمينه در تواننمي نيز 1392 مصوب كيفري دادرسي آيين قانون در متاسفانه
  .  كرد مشاهده ايران در دادسرا و دادستاني نهاد براي را چنداني اختيارات اجتماعي

  . كرد مشاهده را فرهنگي – اجتماعي پيشگيري مختلف ابعاد توانمي زير جدول در



  
  , بيگي شاه ايمان

 ، دادسرا تشكيل اهداف از يكي 1392 مصوب كيفري دادرسي آيين قانون 22 ماده موجب به
 جرم و آسيب خطر از عامه حقوق داشتننگه مصون گفت توانمي.  است عامه حقوق حفظ
 حقوق كه احتمالي هايبزه و خطرات بينيپيش.  است العموم مدعي وظايف مهمترين از يكي
 در دادستان تكاليف نمودهاي مهمترين از يكي برندمي بين از و اندازندمي مخاطره به را افراد
 كهزماني تا بدهند را الزم اختيارات اعموممدعي به بايد قوانين.  است جرم از گيريپيش زمينه

 جهت در را الزم اقدامات بتواند نهاد اين ، دارد وجود بزهكاري احتمال متقن داليل وجود با
 اختيار موجود كيفري قوانين نيز زمينه اين در متاسفانه.  دهد انجام جرم وقوع از پيشگيري
 در.  نشدند قائل دادگستري ضابطان يعني آن اجرايي بازوي و دادستاني نهاد براي را چنداني
 جرم وقوع از قبل ديدهبزه شده مشاهده گاها كه است شده بحث اين از ، اسيدپاشي هايپرونده



 پيشگيري مقررات بينيپيش عدم دليل به اما ، كرده آگاه بزهكار قصد از را انتظامي مراجع
 ورود براي چنداني اختيار العموممدعي و انتظامي نيروي جرم وقوع از قبل تا عمال ، كننده
  . است پذيرفته صورت جرم نتيجه در و اندنداشته

 اقدام شرط كه كرد اشاره 92 مصوب ك.د.ا.ق 45 و 44 ، 43 مواد به توانمي مثال براي
 جرايم چه و مشهود جرايم چه – جرم وقوع از پس هميشه را دادستاني اطالع با حتي ضابطين

 از پس« انتظامي نيروي و دادستاني نهاد اقدامات اولين واقع در.  است كرده ذكر - مشهود غير
  . شوندمي آغاز »جرم وقوع از اطالع

 و دادستاني نهاد براي را اختياراتي موجود قانوني مواد از برخي به استناد با توانمي حالاين با
 1375 مصوب تعزيرات قانون 664 ماده اساس بر مثال طور به.  برشمرد آن اجرايي بازوي

 سه از حبس به ، كند تهيه يا بسازد جرم ارتكاب براي ايوسيله نوع هر...  عامدا عالما هركس«
 ماده اين مقررات كه برخي خالف بر» .  شد خواهد محكوم شالق ضربه 74 تا و يكسال تا ماه
 هايسرقت به مربوط فصل در آنكه دليل به – دانندمي سرقت موضوع جرايم به مربوط تنها را

 ساخت يا تهيه گفت توانمي و است تفسير اين مخالف ماده ادبيات اطالق – آمده تعزيزي
: «  92 مصوب دك.ا.ق 43 ماده موجب به.  است پيگيرد قابل جرمي ، جرم ارتكاب براي وسايل
 از دادگستري ضابطان اطالعات يا است ترديد مورد جرم وقوع به مربوط امارات و قرائن هرگاه
 يا بازرسي و تفتيش حق داشتن بدون دادستان، به اطالع از پيش بايد آنان نيست، موثق منابع
. دهند گزارش دادستان به را آن نتيجه و آورند عملبه را الزم تحقيقات اشخاص، جلب و احضار

 را مناسب قضائي تصميم يا و صادر را تحقيقات تكميل دستور گزارش، اين به توجه با دادستان
 محض به دادگستري ضابطان: «  قانون همين 44 ماده براساس همچنين و.» . كندمي اتخاذ
 به الزم دستورهاي أخذ و تكليف كسب براي را مراتب غيرمشهود جرائم در جرم، وقوع از اطالع

 يا و صادر را تحقيقات ادامه دستور الزم، بررسي از پس نيز دادستان و كنندمي اعالم دادستان
 اقدامات تمام مشهود، جرائم درباره دادگستري ضابطان. كندمي اتخاذ مناسب قضائي تصميم

 مخفي يا فرار از جلوگيري و جرم وقوع ادله و عالئم آثار، ادوات، آالت، حفظ منظور به را الزم
 و نتايج بالفاصله و ميدهند انجام را الزم تحقيقات ميĤورند، عمل به تباني، يا و متهم شدن



 در مطلعي يا شاهد چنانچه همچنين. رسانندمي دادستان اطالع به را آمده دستبه مدارك
 أخذ را ايشان مشخصات ساير و تلفن شماره نشاني، اسم، باشد؛ داشته حضور جرم وقوع صحنه

 قانون اين) 46(ماده ذيل و ماده اين اجراي در دادگستري ضابطان. كنند-مي درج پرونده در و
 جرم ارتكاب بر قوي امارات و قرائن كه نمايند بازداشت را متهم ميتوانند صورتي در فقط

  .»باشد داشته وجود وي توسط مشهود

 نيروي اطالع با كه مواردي در كيفري دادرسي آيين و تعزيزات قوانين ماده سه اين موجب به
 مشاهده احتمالي مجرمين اختيار در جرم همان ارتكاب وسايل ، جرم وقوع احتمال از انتظامي

 به همچنين.  داشت خواهند را متهم بازداشت امكان دادستاني دستور و اطالع با ، شودمي
 ترديد مورد جرم ارتكاب قرائن كه صورتي در دادگستري ضابطين براي ، ك.د.آ 43 ماده موجب
 به – مستمر طور به احتمالي متهم دادن قرار نظارت تحت.  است شده داده قرار تحقيق امكان
 در كه راهكارهايي جمله از – مجرمانه فرصت بردن ازبين يا و كاهش هايراه از يكي عنوان

 قانون 4 ماده 8 بند تصريح به كه كرد فراموش نبايد.  است توصيه قابل وضعي پيشگيري
 ، دادگستري ضابط مقام در انتظامي نيروي وظايف از يكي ، 1369 مصوب انتظامي نيروي

  . است جرم وقوع از پيشگيري

  

 611 ماده است ذكر قابل دادستاني نهاد پيشگيرانه اختيارات زمينه در كه قانوني مواد ديگر از
 يا اجتماع بيشتر يا نفر دو هرگاه« ماده اين موجب به.  است 1375 مصوب تعزيرات قانون
 هم را اجرايي مقدمات و نمايند اقدام مردم اموال يا نفوس يا اعراض عليه كه بنمايند تباني

 سه تا ماه شش از حبس به مراتب حسب نشوند موفق خود اراده بدون ولي باشند ديده تدارك
  .» شوندمي محكوم سال

 تباني احتمال كه مواردي در بخواهد دادگستري ضابطين از تواندمي دادستاني ، اساس اين بر
 ايگسترده مفهوم تحقيقات اين.  دهند انجام را الزم تحقيقات ، دارد وجود جرمي ارتكاب براي

 معناي به(  دادن قرار نظر تحت مانند اقداماتي به جمله آن از توانمي اما شودنمي شامل را
 با مترادف كيفري دادرسي آيين قانون در كه معنايي به نه و بودن مراقب دور از و پاييدن



 ، منازل تفتيش امكان نيز قضايي دستور وجود صورت در.  كرد اشاره)  است آمده بازداشت
  . است ممكن نيز بازداشت و تلفني شنود

  

 بايستي و دارد وجود تعزيرات 611 و 664 ماده دو به مربوط مذكور هايتفسير در كه اينكته
 براي تباني ، مجرمانه وسايل تهيه(  جرم اصل اينجا در كه است اين گيرد قرار تاكيد مورد

 از پيشگيري براي تمهيدي عنوان به تنها قانوني مواد اين بلكه نيست نظر مورد) جرم ارتكاب
  . شودمي پيشنهاد اينجا در بعدي جرايم

  

 در.  شودمي اشاره قضايي پيشگيرانه اقدامات در دادستان اختيارات به سوم مرحله در به نهايتا
 برخي در تا داده را اختيار اين او به مقنن كه چرا دارد ايويژه نقش دادستاني نهاد ، مرحله اين

 پيدا جرم ارتكاب انگيزه مختلف داليل به كه بزهكاري به شده ذكر ثغورشان و حدود كه جرايم
 بعدي پروسه وارد صالحديد صورت در را جرم ارتكاب به دست ايبرنامه و طرح با و كرده

 مدافع عنوان به اعموممدعي كه چرا(  جامعه و بزهكار مصلحت گرفتن نظر در با و نكند قضايي
 براي مجددي فرصت بزهكار به) باشد بايستمي هم بزهكاران منافع مدافع ، جامعه منافع

 ارتكاب براي داليلي بزهكار اين آنكه براي البته.  دهد مثبتش هايارزش و جامعه به بازگشت
 بقا به گرنه و – كند رفع را داليل اين موارد از برخي در كه است جامعه وظيفه و داشته جرم

 ديگر بار داشت توقع بزهكار از تواننمي دهندمي شكل را مجرمانه انگيزه كه داليلي از برخي
 بزهكاري مورد در نيز را حمايتي و مراقبتي تمهيدات تواندمي دادستان – نشود جرم مرتكب

 جهت در دادستاني نهاد اختيارات قبيل اين از.  كند لحاظ شده اعطا او به مجددي فرصت كه
 تعليق نهاد ،) 94 ك.د.آ.ق 80 ماده(  پرونده بايگاني نهاد به تواندمي جرم تكرار از پيشگيري

  . كرد اشاره) 94 ك.د.ا.ق 82 ماده(  گريميانجي نهاد) 94 ك.د.ا.ق 81 ماده(  تعقيب تعقيب

 كرده گذشت يا نداشته وجود شاكي چنانچه هشت، و هفت درجه تعزيري جرائم در -80 ماده
 اتهام تفهيم از پس تواندمي قضائي مقام كيفري، مؤثر محكوميت سابقه فقدان صورت در باشد،



 و است شده جرم وقوع موجب كه احوالي و اوضاع و متهم سوابق و اجتماعي وضع مالحظه با
 از باريك فقط قانوني، مقررات رعايت براي متهم از كتبي التزام أخذ با ضرورت صورت در

 تاريخ از روز ده ظرف قرار اين. كند صادر را پرونده بايگاني قرار و نمايد خودداري متهم تعقيب
  .است مربوط كيفري دادگاه در اعتراض قابل ابالغ،

 است، تعليق قابل آنها مجازات كه هشت و هفت شش، درجه تعزيري جرائم در -  81 ماده
 موافقت با يا و باشد گرديده جبران وارده خسارت يا كرده گذشت نداشته، وجود شاكي چنانچه

 محكوميت سابقه فاقد نيز متهم و شود داده مشخصي مدت در آن پرداخت ترتيب ديده،بزه
 أخذ با ضرورت صورت در و متهم موافقت أخذ از پس تواندمي دادستان باشد، كيفري مؤثر

 را متهم دادستان دراينصورت،. كند معلق سال دو تا ماه شش از را وي تعقيب متناسب، تأمين
  :كندمي زير دستورهاي از برخي اجراي به مكلف مورد، حسب

  

 جرم از ناشي معنوي يا مادي زيانبار آثار كاهش يا رفع جهت در ديدهبزه به خدمات ارائه - الف
  ديدهبزه رضايت با

 ديگر، طريق هر به يا و بيمارستان درمانگاه، پزشك، به مراجعه طريق از اعتياد ترك - ب
  ماه شش ظرف حداكثر

  ساليك مدت به حداكثر معين، حرفه يا كار به اشتغال از خودداري - پ

  ساليك مدت به حداكثر معين، مكان يا محل به آمد و رفت از خودداري - ت

 مدت به حداكثر دادستان، تعيين به مقامي يا شخص به معين زمانهاي در خود معرفي - ث
  ساليك

 تعيين با عامالمنفعه يا عمومي مؤسسات در معين ساعات يا ايام در كار دادن انجام -ج
  ساليك مدت به حداكثر دادستان،



 معين ساعات و ايام در اي¬حرفه و فرهنگي آموزشي، جلسات يا كالسها در شركت -چ
  ساليك مدت به حداكثر،

 مدت به حداكثر گواهينامه، دادن تحويل و موتوري نقليه وسايل با رانندگي به اقدام عدم -ح
  ساليك

  سال يك مدت به حداكثر آن، از استفاده يا مجوز داراي سالح حمل عدم -خ

  معين مدت براي دادستان، تعيين به ديدهبزه و جرم شركاء با مالقات و ارتباط عدم -د

 حداكثر مربوط، مراجع به مراتب اعالم با گذرنامه دادن تحويل و كشور از خروج ممنوعيت -ذ
  ماهشش مدت به

  

 مقام است، تعليق قابل آنها مجازات كه هشت و هفت شش، درجه تعزيري جرائم در -82 ماده
 تأمين أخذ با و خصوصي مدعي يا ديدهبزه موافقت و متهم درخواست به ميتواند قضائي

 خسارت جبران يا شاكي گذشت تحصيل براي تا بدهد متهم به مهلت ماه دو حداكثر متناسب،
 موضوع طرفين، بين سازش حصول براي ميتواند قضائي مقام همچنين. كند اقدام جرم از ناشي

. دهد ارجاع ميانجيگري براي ايمؤسسه يا شخص يا اختالف حل شوراي به آنان توافق با را
 فقط اقتضاء صورت در ماده اين در مذكور هايمهلت. نيست ماه سه از بيش ميانجيگري مدت
 قابل جرائم از موضوع و كند گذشت شاكي اگر. است تمديد قابل مذكور ميزان به و يكبار براي

 آمده ماده اين ادامه در تسنيم، خبرگزاري گزارش به. شودمي موقوف تعقيب باشد، گذشت
 آن پرداخت به راجع يا و شود جبران او خسارت يا كند گذشت شاكي اگر موارد، ساير در: است
 از پس ميتواند قضائي مقام باشد، كيفري مؤثر محكوميت سابقه فاقد متهم و شود حاصل توافق
 قضائي مقام اينصورت، در. كند معلق سال دو تا ماه شش از را وي تعقيب متهم، موافقت أخذ
 برخي اجراي به مكلف مورد، حسب قانون اين) 81( ماده هايتبصره رعايت با را متهم

 از توافق مورد تعهدات اجراي عدم صورت در همچنين. ميكند مذكور ماده موضوع دستورهاي



 را تعقيب تعليق قرار خصوصي، مدعي يا شاكي درخواست به بنا موجه، عذر بدون  متهم سوي
  .دهدمي ادامه را تعقيب و لغو

  

 و بزهكار مستمر هايهمكاري نيازمند قضايي هايپيشگيري جهت در اقدام هرگونه طبيعتا
 به كه بزهكاري توسط جرم مجدد تكرار از پيشگيري نشستن ثمر به براي. است قضايي دستگاه

 را مجدد فرصت اين مسئوليت كه نهادي عنوان به دادستاني نهاد ، شده داده بازگشت فرصت او
 شود مطمئن بعدي هايپيگيري با بايستمي و كند كفايت قرار صدور به تنها نبايد دارد برعهده

 آن مورد در مناسب نظارتي و حمايتي اختيارات و دستورات طريق از بزهكاري هايزمينه كه
 و حمايتي اقدامات زمينه در موجود قوانين مجموع به كلي نگاهي با.  است شده برطرف شخص
 كه زندانياني مورد در چه و دادسرا مرحله در گه خروج از بعد هايمراقبت به مربوط نظارتي

 اين مورد در الزم جامعيت از تواننمي ، شودمي خارج زندان از خود حبس مدت تحمل از پس
 دستگاه چند هر گفت توانمي.  گفت سخن قضايي هايپيشگيري جهت در مهم بسيار نهاد

 اما كندمي پيدا ميل -ظاهر در حداقل – پيشگيرانه اقدامات سمت به بيشتر روز به روز قضايي
 مورد در.  است زمينه اين در مشهودي اثربخشي از مانع عمال عديده مشكالت و كمبود

 دور و صوري هايدستورالعمل نوعي اكنون هم نيز دادستاني نهاد به پيشگيرانه نقش واگذاري
 وظايفي انبوه با تواننمي.  بگذارند چنداني تاثير رسدنمي نظر ه كه است شده صادر واقعيت از
 و ديده تعليم نيروهاي كمبود كنار در و كندمي ايفا قضايي دستگاه در امروزه دادستاني نهاد كه

 تحميلي تواندنمي پيشگيرانه نگاه.  داشت نهاد اين از مثمرثمري پيشگيرانه اقدامات توقع كافي
 افزاري سخت و قانوني مقدمات كردن فراهم بدون و واقعيات گرفتن نظر در و دانش از دور به ،

 جرم وقوع از پيشگيري يعني قضا، دستگاه دولت وظايف ترينمهم در متاسفانه.  شود اعمال
 وجود عدم اين.  زد قانوني تفسير به دست جامع قوانين وجود عدم بدليل بايستمي همچنان

 اميد.  كرد مشاهده نيز 156 اصل ذيل در مجلس مذاكرات مشروح از توانمي را پيشگرانه نگاه
 نگاه كه تحصيلكرده قضات از نسلي يافتن راه و هازيرساخت تهيه و بهتر قوانين با است

  . باشيم بهتري تحوالت شاهد جرم از پيشگيري خاص مورد در نپذيرفتند تحميلي را پيشگيرانه



  

  , بيگي شاه ايمان

  خدمتم در بنده اومد بوجود موضوع اين با رابطه در سوالي هر دوستان مطالعه از پس

  

k1(hosayn) mamehpour 

  هست؟ جرم وقوع از بعد پيشگيري در دادستان نقش

 , بيگي شاه ايمان

 گيريد مي را سوال اين پاسخ بخونيد رو شد ارسال اينجا كه مطالبي مجموع اگر كنم مي فكر
  شد قائل را اختياراتي نيز جرم وقوع از پيش دادستان براي توان مي.  خير مختصرا اما

k1(hosayn) mamehpour,  

 ماقبل مرحله با متناسب ابزارهايي يا كيفري؟ عدالت دستگاه در موجود ابزارهاي همون با
  بزهكاري؟

  

 , بيگي شاه ايمان

 در دادستان نقش بررسي با تطبيقي و تر كلي نگاه يك در و قانوني مواد تفسير طريق از
 بايد كه اي نكته  حقوقي هاي نظام ساير در جرم از وضعي و فرهنگي اجتماعي پيشگيري

 پيشگيري در دادستان نقش در جانبه همه نگاه به رسيدن براي كه است مساله اين كنم عنوان
 نادر زمينهبسيار اين در قانوني تصريحات كه چرا هستيم قانون تفسير از ناچار طبعا جرم از

 باين اميدوارم.  هستيم حقوقي جامعه انديشي هم نيازمند نيز صحيح تفسير جهت در و.  است
  شود آغاز همينجا از انديشي هم

  



k1(hosayn) mamehpour 

  درسته؟ هستند جرم ارتكاب از بعد شده بينيپيش نهادهاي از بعضي

  , بيگي شاه ايمان

 تعليق نهاد قبيل از.  شد ذكر قضايي هاي پيشگيري و سوم بخش در كه نهادهايي همان.  بله
  گري ميانجي و پرونده بايگاني ، تعقيب

k1(hosayn) mamehpour 

  .هست جرم تكرار از جلوگيري براي موارد اين در پيشگيري پس خب

Samira Damavandi,  

   بيگي شاه آقاي بله

   فرمودند را پيشگيري از مرحله سه

  است ثالث و ثانويه پيشگيري مورد اين

  

  

 , بيگي شاه ايمان

 مي كوشش دادستاني و افتاده اتفاق جرمي قضايي هاي پيشگيري يعني سوم مرحله در.  بله
.  نظارتي و حمايتي تمهيداتي.  شود بزهكار توسط جرم تكرار از مانع الزم تمهيدات با تا كند
  . مجرمانه انگيزه بردن بين از قصد به

  شده باعث يا كرده تسهيل را جرم كه شرايطي بردن بين از و

  

Samira Damavandi,  



   شده ارائه مطالب از سپاس

  . درآمريكا دارد پيگرد حق گريزي مدرسه يا مدرسه از فرار درزمينه دادستان كه فرموديد

   نوجوانان و اطفال از حمايت قانون نيز درايران

 كرده اعالم عمومي را قانون ان جرايم و كرده عنوان تحصيل از منع را آنان عليه جرايم از يكي
  . است

  ؟ ندارد دخالت حق موارد دراين دادستان  ما شمادرقانون نظر به

  

 , بيگي شاه ايمان

 بنده نظر به كه است تحصيل از ممانعت از بحث نوجوانان و اطفال از حمايت قانون 4 ماده در
 در كه موردي در.  ندهند فرزندان به را تحصيل اجازه والدين يعني.  دارد قهري و عمدي جنبه
 تحصيل براي مانعي والدين يعني.  است اين از فراتر بحث شود مي مشاهده آمريكا قضايي رويه
 رويه.  اند نداشته اعمال خود فرزند مدرسه در حضور به را كافي توجه بلكه اند نكرده ايجاد
 شكل بدين كردم خودداري آن در تفصيل از توضيحات در كه ها پرونده اين به رسيدگي عملي
 خانواده اگر دهد مي اخطاريه او ي خانواده به آموز دانش حضور عدم دليل به مدرسه كه است

)  district attorney(  دادستاني به مسامحه و توجه عدم اين نكند توجه ها اخطاريه به
 negligence دقيقا هم مجرمانه عنوان.  كند مي جرم اعالم دادستاني و شود مي داده اطالع

to education of children كودكان تحصيل به كافي توجه در مسامحه.  هست  

Samira Damavandi,   

  . فرماييد مي شما كه است همينطور بله

 گمان اما شده ايجاد نسبتا دادستان براي پيشگيري از مرحله اين كه است اين دقيقم عرض
. باشد كرده دخالتي آموزان دانش تحصيل امر در دادستاني كه باشد ديده كسي كه كنم نمي

  . كند نمي استفاده ان از اما دارد وجود او براي حق اين انگار درواقع



  ؟ چيست شما نظر

  

 , بيگي شاه ايمان

 در پيشگيرانه نگاه هنوز متاسفانه كردم ذكر بحث انتهاي در كه همانطور.  موافقم كامال
 از.  نيست برآمده دانش از نگاه يك پيشگيرانه نگاه.  است تحميلي و وظيفه يك ما دادسراهاي

 به - طلبد مي را طوالني پروسه كه - اجتماعي هاي پيگيري فرصت ها پرونده انبوه طرفي
 قانون ، ارز و كاال قاچاق با مبارزه قانون مانند ديگري قوانين در.  دهد نمي ما هاي دادستان
 تفسير قابل دادستاني براي پيشگيرانه اختيارات اين از ديگر برخي نيز...  و پولشويي با مبارزه
  شود نمي استفاده اختيارات اين از متاسفانه شد ذكر بعضا كه مختلفي داليل به اما.  است

  

Samira Damavandi  

   سپاسگزارم

   بردم بهره. بود عالي خيلي شده  ارائه مطالب

  

 , بيگي شاه ايمان

 و كنم مي استفاده بحث شدن تر كامل براي دوستان ديگر و شما نظرات از.  كنم مي خواهش
  . گيرم مي ياد

S.A.Musavi , 

 محافل و مجامع در حضور آن نمونه باشد گذار اثر ميتواند  اوليه پيشگيري در دادستان نقش
  ...و وسخنراني علمي وغير علمي

S.A.Musavi 



 ها ودانشگاه مدارس در دادستان حضور استانها دادگستري پيشگيري معاونت اقدامات جمله از
 از البته كه. باشد موثر كامال جرايم وقوع از پيشگيري در ميتواند واين است سخنراني جهت

  است مهمتر قطعا وسوم دوم نوع پيشگيريهاي

S.A.Musavi,  

  شود مي موضوع اين شامل نيز...و وهمايشها ومحافل مجامع البته

  

  , سهرابي مهران

 جرم از پيشگيري قانون توشيح از جمهور محترم رياست چرا بفرماييد لطفا بيگي شاه جناب
 براي را فرجامي چه وجود اين بود؟با چه قانون اين با مجريه قوه مخالفت ورزيد؟داليل امتناع

 پيشگيري جديد قانون با) ا.ق( از 156 از 5 بند تعامل نحوه ميكنيد؟صمنا بيني پيش قانون اين
 پيشگيري نوع كدام دادستان توسط جرم از پيشگيري خاتمه ميفرماييد؟در ارزيابي چطور را

  .ديگر؟سپاس انواع يا واكنشي هست؟كنشي

  

  , بيگي شاه ايمان

 صريحي اظهارات چون پيشگيري قانون مورد در جمهور رييس امضاي عدم اصلي علت درباره
 نواقص و اجرايي اشكاالت شايد آن دليل نظرم به اما داشت كاملي قضاوت توان نمي نشد اعالم

 وقوع از پيشگيري قانون به نگهبان شوراي ايراد با رابطه در.  داشت قانون اين كه است بسياري
 نظر از شورا ايراد.  كردم اي اشاره بحثم ابتداي در مختصرا 5 بند با آن تطابق عدم و جرم

 سپرده قضا دستگله عهده بر جرم از پيشگيري وظيفه بند در وقتي يعني بود بجايي ايراد قانوني
 پيگيري منطق اما.  سپرد تركيبي حتي نهادهاي به را قانوني وظيفه  اين توان نمي اصوال شده
 يك كه دارد قوا همه بين همكاري به نياز تنها نه.  است دستگاهي چند و تعاملي منطق يك



 يك پيشگيري امر متولي نهاد بايست مي بنابراين.  است افراد تك تك براي اجتماعي وظيفه
  باشد اي فراقوه نهاد

  

 پايان 


