






  

  

  , ارميا

  خدا نام به

  . گرانقدر اساتيد و عزيز دوستان خدمت دارم بخير وقت و ادب سالم،

  جرم از پيشگيري با مرتبط قوانين و اسناد بررسي

 امنيت و عمومي نظم كه هاييپديده از يكي و است حكومت اوليه وظايف از اجتماعي و فردي امنيت تامين
 از يكي تر،ساده عبارت به. شودمي عنوان جرم ارتكاب و بزهكاري دهد،مي قرار خطر معرض در را جامعه
 قرار بررسي و بحث مورد جنايي و كيفري سياست كيفري، حقوق ادبيات در كه مهمي بسيار مسايل

 صورت در سادگي، وجود با ،»است جبران و درمان از بهتر پيشگيري« عبارت. است پيشگيري گيرد،مي
 يك ذاتي صورت به انسان زيرا داشت؛ خواهد انسان اجتماعي زندگي بهبود در عميقي تأثير معنا، رعايت



 موارد در شود، غيرقانوني و ناهنجار عمل چند يا يك مرتكب روز يك در چنانچه و است پيشگير موجود
  .كندمي پيشگيري قوانين ناقض اعمال ارتكاب يا حوادث بروز از متعدد

  

 وقوع از پيشگيري براي مناسب اقدام قضاييه قوه وظايف از يكي پنجم، بند اساسي قانون 156 اصل اساس بر
 برنامه قانون در قانوني اصل اين شدن محقق براي و زمينه همين در است شده عنوان مجرمان اصالح و جرم
 سازوكار چهارم، برنامه قانون 101 تا 95 مواد در همچنين 130 ماده) ز( بند 4 مورد در چهارم ساله پنج
 بينيپيش اجتماعي عدالت گسترش و تحقق و شهروندان امنيت ارتقاي جرم، وقوع از پيشگيري براي الزم
 در چشمگيري پيشرفت فرهنگي و اجتماعي اقتصادي توسعه چهارم برنامه دوره يافتن پايان با اما. بود شده

 1394 تا 1390 زماني محدوده براي كه توسعه پنجم برنامه قانون در و نشد حاصل جرم وقوع از پيشگيري
 اجتماعي، امنيت ارتقاي و تحكيم براي است شده موظف دولت 209 ماده در است، رسيده تصويب به

 عمومي، امنيت در اخالل و اجتماعي و فرهنگي ناهنجاري هرگونه با مقابله و پيشگيري و اخالقي
  .كند فراهم را الزم اجرايي سازوكارهاي

 لوايح برنامه اول سال پايان تا است شده مكلف قضاييه قوه پنجم، برنامه قانون 211 ماده اساس بر همچنين
 تدوين با برنامه اول سال پايان تا و كند تقديم اسالمي شوراي مجلس به دولت طريق از را نياز مورد قضايي
 از پيشگيري براي و اقدام آنان تخصصي آموزش و توانمندسازي براي قضايي ضابطان كردن تخصصي طرح
 موعد  امروز است گفتني. كند برگزار پرورش و آموزش و سيما و صدا طريق از همگاني آموزش جرايم وقوع

  .دارد قبولي قابل كارنامه خود قانوني وظايف باره در قضاييه قوه و است شده سپري ساله پنج برنامه اجراي

 و زور به توسل كه هستند باور اين بر انديشمندان كه گرفت نظر در نيز را مطلب اين بايد مورد اين در البته
 جرم وقوع از پيشگيري در توانندنمي تنهايي به) مجازات( گرسركوب هايواكنش و پليسي قهرآميز هاياقدام
 فرهنگي و اقتصادي سياسي، تربيتي، ماهيت با پيشگيرانه تدابير مجرمان، مجازات كنار در بايد و باشند موثر

 ديدهبزه براي مجازات از كمتري هزينه قطع طور به جرم وقوع از پيشگيري تر،كامل عبارت به. گيرد صورت
 و فرهنگي اقتصادي، هايسياست قربانيان بزهكاران از ايعمده بخش و دربردارد اجتماع و هاخانواده و

  .هستند هاحكومت غلط اجتماعي

 در كه است شده بينيپيش تدابيري آن در كه اصلي برد؛ نام اساسي قانون سوم اصل از توانمي باره اين در
 :كرد فهرست ترتيب اين به توانمي را تدابير اين. بود خواهد موثرتر جرم وقوع از پيشگيري تحقق، صورت
 سياسي هايآزادي تامين عمومي، هايآگاهي سطح بردن باال اخالقي، فضايل رشد براي مساعد محيط ايجاد

 و خودكامگي و استبداد هرگونه بردن بين از همه، براي عادالنه امكانات ايجاد و ناروا تبعيض رفع اجتماعي، و



 نوع هر ساختن برطرف و فقر رفع و رفاه ايجاد براي عادالنه و صحيح اقتصاد ريزيپي انحصارطلبي،
 ايجاد و افراد جانبه همه حقوق تامين و بيمه تعميم و بهداشت كار، مسكن، تغذيه، هايزمينه در محروميت

 پيشگيري براي الزم اقتصادي تدابير نيز اساسي قانون سوم و چهل اصل در البته. عادالنه قضايي امنيت
 فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، حقوق تأمين با تواندمي دولت و است شده بينيپيش جرم وقوع از اجتماعي

 از موثرتر اجتماعي پيشگيري قطع طور به آنكه ضمن. كند مصون جرايم مقابل را اجتماع جامعه، افراد
 مواجه مشكل با را جرم ارتكاب جرم، وقوع از قبل وضع تغيير با تواندمي دولت و است كيفري پيشگيري

  .سازد

 مي اشاره وار فهرست بصورت جرم از پيشگيري با مرتبط مقررات و قوانين ترين اصلي از شماري به پايان در
  :شود

 اصالح و جرم وقوع از پيشگيري براي مناسب اقدام: ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 156اصل 5 بند
 جايگاه در و داشته برعهده قانوني كفالت كه حاكميتي نهاد عنوان به قضائيه قوه بند اين اساس بر. مجرمين
 وكاهش وقوع از پيشگيري هدف با تا دارد وظيفه است، قايل خود براي نيز نظارتي نقشي العموم، مدعي
 طور به كشوركه اجرايي هاي دستگاه و ها سازمان پذيري مسئوليت ميزان بررسي به جرايم بروز هاي زمينه

 مسئوليت با ها دستگاه اقداماتِ انطباقِ با پرداخته، دارند مسئوليت حوزه اين در مستقيم غير يا و مستقيم
 ايفاد به منابع، اتالف و ها كاري موازي از جلوگيري و آنها بين بيشتر هماهنگي ايجاد و هريك قانوني هاي

  .بردارد گام ها برنامه بخشي اثر تقويت و افزايي هم راستاي در نموده، قيام جامعه آحاد حقوق

  

  :نظام مصلحت تشخيص مجمع 1394/ 6/ 21 مصوب جرم از پيشگيري قانون

 و تحقيقات انجام«  جرم از پيشگيري عالي شوراي اختيارات از يكي قانون اين 6 ماده 2 بند مطابق
 نهادهاي طريق از آن از پيشگيري راههاي و جرم وقوع علل شناسيآسيب براي نياز مورد هايپژوهش

 صورت به مذكور تحقيقات انجام نياز صورت در و دانشگاهي پژوهشي مراكز و گانهسه قواي در تحقيقاتي
  .است »ساالنه و ادواري آماري هايگزارش انتشار و تهيه و مستقل

 تدوين و تهيه« وظيفه جرم از پيشگيري عالي شوراي شده اشاره قانون همين 6 ماده 5 بند در ديگر سوي از 
 نتايج بنديجمع و گزارش اخذ و جرم وقوع از پيشگيري ملي هايبرنامه و اجرائي هايسياست نويسپيش
  .دارد عهده بر را »شورا به ارائه جهت ملي هايبرنامه و طرحها اجراي



 يافته توسعه اي جامعه كه ، 1404انداز چشم افق در ايراني جامعه تحقق راستاي در:  1404 انداز چشم سند
 ، اسالمي هاي ارزش و اخالقي براصول متكي خود تاريخي و جغرافيايي ، فرهنگي مقتضيات با متناسب ،

 از برخوردار... قضايي، و اجتماعي امنيت از مند بهره و ها انسان حقوق و كرامت حفظ ،... انقالبي و ملي
  .اخالقي جامعه... اجتماعي، امنيت ، رفاه ، سالمت

 وبهبود گسترش براي ايران اسالمي جمهوري دولت كالن گذاريهاي سياست:  دولت كالن هاي سياست
 عدالت تحقق و پذيرآسيب ازگروههاي حمايت و فقر رفع بدني، تربيت غذايي، امنيت سالمت، زندگي، كيفيت

 كارمتمركز وجدان و اجتماعي انضباط تقويت قانونگرايي، عمومي،توسعه امنيت و نظم توسعه اجتماعي،
  .شد خواهد

 نظام ساختار اصالح مانند مهمي موارد ايران اسالمي جمهوري قضايي نظام: كشور قضايي هاي سياست
 دادن تمركز ، دقت و سرعت با همراه اجتماعي و فردي حقوق تأمين و عدالت تضمين جهت در كشور قضايي
 مربوط مقررات و قوانين واصالح قضايي ماهيت تعريف با قضائيه قوه در قضايي ماهيت داراي امور كليه

 در جرايم كاهش و محو جهت در را تظلمات و هادادخواهي همه به قضايي ماهوي رسيدگي و آن براساس
  .است كرده گذاري هدف جامعه

  .هستم دوستان احتمالي سؤاالت پاسخگوي پايان در

  , همتي مهدي

  . سپاسگزارم بسيار. حضرتعالي مطلب از ارميا  اقاي جناب

 بودم. كويايي و. جامع    مطلب چنين نيازمند شخصا موضوع به قانؤني ورود  ابواب و. مباني با اشنايي جهت
  نمايم مى داني قدر مجدد. ايد گرديده متحمل مطلب تهيه بابت كه. شما زحمات از ،

  , ارميا

  .عزيز دوست ميكنم خواهش

  , همتي مهدي

 ادعاي. حاكميت.  و است اصالح نيازمند. مطلب اين.  كه فرموديد اشاره حاكميت. كفالت به مطلب در البته
  كفالت نه و دارد واليت



 پايان 


