
نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7

   دکتر عباس شیری
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چکیده
بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در سال 1358 یکی از وظایف قوه قضاییه 

چارچوب  در  وظایفی  متعددی،  عادی  قوانین  متعاقبًا  نمود.  پیش بینی  جرم  از  پیشگیری  را 

برای نهادها و سازمان های مختلف در نظر گرفت. قوانینی هم به تصویب  از جرم،  پیشگیری 

رسید که به طور غیر مستقیم در آن ها گونه هایی از پیشگیری از جرم بر عهده نهادهای وابسته 

به قوه مجریه قرار داده شده است. این تحوالت در حالی است که هیچ گاه قانونی به همین 

منظور برای قوه قضاییه به تصویب نرسید. هرچند مقررات مربوط به کیفر و تشدید کیفر، تکرار 

جرم، زندان و نظایر آن ها مرتبط با پیشگیری کیفری و مربوط به قوه قضاییه است، ولی قوانین 

مستقلی در این خصوص تصویب نشد. حداقل از سال 1384 قوه قضاییه در صدد بوده است 

که در راستای تحقق همه جانبه بند 5 اصل 156 قانون اساسی، الیحه جامع را تهیه و به تصویب 

مجلس شورای اسالمی برساند که تا کنون در این امر نا کام مانده است. قانون پیشگیری از وقوع 

تشکیل شورای عالی  قانون  واقع  و در  نساخته  را محقق  این هدف  نیز  جرم مصوب 94/6/7 

پیشگیری از وقوع جرم است. بررسی تحوالت الیحه پیشگیری از جرم، قانون پیشگیری از جرم 

مصوب 1394/6/7 و شرح وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از اهّم مباحثی است که 

در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 کلمات کلیدی: پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضاییه، قانون اساسی، تفکیک قوا، شورای عالی 

پیشگیری از وقوع جرم، سیاست های جامع، نظارت، مشارکت مردمی.
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  مقدمه

در دنیای امروز پیشگیری از وقوع جرم، مرکز ثقل راهکارهای مقابله با جرم و کاهش آن به شمار می آید. 
گر در گذشته این بحث صرفًا در محافل دانشگاهی مورد توجه قرار می گرفت1،  اکنون در متن قوانین مختلف  ا
به  مربوط  سیاست های  که  است  آورده  عمل  به  وافری  تالش  قانون گذار  است.  کرده  پیدا  ممتاز  موقعیت 
پیشگیری از جرم را در زمره وظایف تمام نهادها قرار دهد2.  ضمن این که در هنگام تصویب قوانین مختلف فقط 
به تبیین مجازات بسنده نکرده و به پیشگیری از جرایم مرتبط توجه نموده است3.  دکتر نجفی ابرندآبادی در 
این باره می نویسند: »امروزه پیشگیری به عنوان یک راهبرد نظام مند سیاست جنایی ... مبتنی بر قوانین و 
مقرراتی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، اقدام های عمومی یا ویژه ایی را ضابطه مند و نهاد یا سازمان 
خاصی را برای مدیریت و اجرای آن ها در سطح محلی، وزارتی یا در مقیاس مّلی تعریف و تأسیس می کنند4 
...«.  قوه قضاییه نیز تالش نمود که با تدوین الیحه ای بین وظایف دستگاه های مختلف، هماهنگی الزم 
را ایجاد نماید البته در این امر توفیق مناسب را پیدا نکرد و نهایتًا با فراز و فرودهای فراوان قانون پیشگیری 
از وقوع جرم در تاریخ 1394/6/7 به تصویب نهایی رسید. با همه تالش های انجام شده، این قوه هنوز در 
عملی ساختن همه جانبه اندیشه پیشگیری از جرم به هدف خویش نرسیده است و تصویب قانون مزبور نیز 
برای این منظور اثربخش نمی باشد.  برای روشن ساختن این مطلب الزم است به پرسش های زیر پاسخ داده 

شود: 1- پیشینه قانون مزبور چیست؟ 2- چه ایرادهایی بر این قانون وارد است؟

ابرندآبادی دانست که به طور  را باید مدیون استاد علم و ادب جناب آقای دکتر علی حسین نجفی  1. در ایران، گسترش بحث پیشگیری 
با  این که  رابطه به رشته تحریر درآوردند. ضمن  این  را در دوره های تحصیالت تکمیلی تدریس کرده و مقاالت متعددی در  گسترده ایی آن 
راهنمایی پایان نامه ها و رساله های متعدد، انواع پیشگیری را تبیین کردند. نقش بی بدیل ایشان در هدایت اّولین همایش ملی پیشگیری از 

جرم )توسط ناجا( و دومین همایش )توسط قوه قضاییه( موجب ارتقاء علمی موضوع پیشگیری گردید.
2. اهم این قوانین عبارتند از: 

  الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/3/3 
  قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3 

  قانون ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7 
  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  اصالحی مصوب 1394/7/2 

  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381
  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست مصوب 1392 

  قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 1371 
3. برخی از این قوانین عبارتند از: 

  قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 
  قانون تأسیس وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران مصوب 1362/5/27 

  قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیالت شورای امنیت کشور مصوب 1362/6/8 
  قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1369/4/27 

  قانون سازمان بازرسی کل کشور اصالحی 1387/4/17 
  قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392.

4. نجفی ابرندآبادی، علی حسین: به سوی یک سیاست مّلی پیشگیری از بزه کاری، مندرج در کتاب دانش نامه پیشگیری از جرم آ  کسفورد، ص 
9، چاپ اّول، زمستان 1394، نشر میزان.
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الفـ   تاریخچه تحوالت قانون »پیشگیری از وقوع جرم«
از زمانی که توجه قو ه قضاییه به انجام وظیفه و رسالت خود در بند اصل 156 ق.ا جلب شد تا تصویب 
قانون پیشگیری از جرم، مراحلی طی شد که برای سنجش و ارزیابی مفاد و محتوای قانون یاد شده، اطالع از 

آن ها ضروری به نظر می رسد، در این بند به این مراحل اشاره خواهد شد. 
الیحه پیشگیری از وقوع جرم1  از سرنوشت عجیبی برخوردار  بوده است، مروری بر این تحوالت ضروری است.

1ـ الیحه مصوب 1385/6/14 

کلیات الیحه در تاریخ 1384/7/12 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی رسید 
و گزارش شور اول طی نامه شماره 184 /ک ق مورخ 1384/7/18 منتشر گردید و به دنبال آن، عینًا در تاریخ 
1385/6/14 در مجلس شورای اسالمی مورد تصویب قرار گرفت2.  در این الیحه نگاهی نسبتًا گسترده در 

خصوص پیشگیری از وقوع جرم مطرح گردید. 
انواع پیشگیری مانند پیشگیری اجتماعی،  از  الف، ب و ج ماده یک الیحه مذکور، برخی  در بندهای 
»پیشگیری اجتماعی عبارت است از  قضایی و انتظامی پیش بینی شد. طبق بند الف ماد ه یک الیحه: 
تدابیر و روش های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمان های غیر دولتی و 
مردمی در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی 
وقوع جرم.« پیشگیری اجتماعی درواقع همان پیشگیری کنشی یا غیر کیفری یا پیشینی است که پیش از 
ارتکاب جرم صورت می گیرد. این اقدامات از تربیت و آموزش فرد از محیط اجتماعی آغاز می شود و در سطح 
جامعه نیز روند تربیتی و آموزشی ادامه می یابد. همچنین در این نوع پیشگیری به ایجاد ساز و کارهای مناسب 

اجتماعی در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز توجه خاص می شود3.  
مطابق بند ب ماده یک الیحه مذکور: » پیشگیری قضایی عبارت است از تدابیر و اقدام های دستگاه 
جلب  و  اجراها  ضمانت  و  تامین  قرارهای  از  مناسب  استفاده  و  مجرمان  اصالح  خصوص  در  قضایی 
اعتماد عمومی نسبت به نهادهای عدالت کیفری«. بند ب ماده یک مذکور بر اساس بند 5 اصل 156 
قانون اساسی جمهوری اسالمی تنظیم یافته بود. در این بند یکی از وظایف قوه قضاییه، اقدام مناسب برای 

1. از این پس برای رعایت اختصار از آن به عنوان »الیحه« یاد می شود.
2. این تحوالت صرفًا از مرحله ای که الیحه به مجلس ارسال گردیده است، بررسی می گردد. الیحه مذکور در قوه قضاییه و سپس در دولت نیز 

تغییرات زیادی را داشته است که بررسی آن ها از مجال این مقاله خارج است :
  در این باره ر.ک: 1ـ شیری، عباس، )1386(، »نقد و بررسی الیحه پیشگیری از وقوع جرم« مندرج در فصل نامه پیشگیری از جرم، سال دوم، 

شماره دوم، ص 16 تا 48. 
  بررسی الیحه پیشگیری از وقوع جرم )با رویکرد انتظامی(ـ  میز گرد نخست با شرکت: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، شیری، عباس، و محمد 
نسل، غالمرضا »بررسی الیحه پیشگیری از وقوع جرم )با رویکرد انتظامی(«، میزگرد نخست، فصل نامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوم، 

شماره سوم، تابستان 1386، ص 16 تا 42.
  »بررسی الیحه پیشگیری از وقوع جرم )با رویکرد قضایی(«، میزگرد دوم با شرکت: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، شیری، عباس، فصل نامه 

مطالعات پیشگیری از جرم، ص 43 تا 60 برگزار شده در تاریخ 1386/8/9 دانشکده حقوق دانشگاه تهران. 
3. شیری، پیشین، ص 18
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پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمان، تعیین گردیده است. پیشگیری قضایی نوعی پیشگیری وا کنشی یا 
کیفری یا پسینی است که بعد از ارتکاب جرم صورت می پذیرد تا از تکرار جرم در آینده جلوگیری شود. این نوع 
از پیشگیری، عمدتًا ناظر به پیشگیری از تکرار جرم است1 . بر اساس مواد 6 و 9 الیحه مذکور مسئولیت این نوع 

از پیشگیری به قوه قضاییه وا گذار گردید که دقیقًا منطبق با برداشت صحیح از بند 5 اصل 156 نیز می باشد.
مطابق بند ج ماده یک الیحه مذکور: » پیشگیری انتظامی عبارت است از تدابیر و اقدام های نیروی 
انتظامی و سایر دستگاه هایی که به حکم قانون در این زمینه موظف هستند با هدف حمایت از شهروندان 
آسیب پذیر در برابر خطر وقوع جرم، افزایش آ گاهی های عمومی و ارائه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه، 
نظارت و مراقبت بر اما کن عمومی و مناطق جرم زا و افزایش هزینه های ارتکاب جرم«. پیشگیری پلیسی یا 

انتظامی یکی از گونه های اصلی پیشگیری وضعی است.
این الیحه، با انتقادات زیادی مواجه گردید که موجب تغییرات گسترده ای گردید و در نهایت تبدیل به 

الیحه جدیدی شد که در بند بعدی مورد بحث قرار می گیرد.

2ـ الیحه پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1388/2/9

در اجرای اصل نود و چهارم )94( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، این الیحه در جلسه علنی روز 
چهارشنبه مورخ 1388/2/9 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و مراتب طی نامه شماره 45/7425 
مورخ 1388/2/15 به شورای نگهبان توسط رئیس مجلس ارسال گردید. الیحه مصوب 1388/2/9 به طور 
کلی متفاوت از مصوبه قبلی مجلس در تاریخ 1385/6/14 است. تفاوت های شکلی و ماهوی دو مصوبه 
مذکور تا حدی است که می توان ادعا کرد که هیچ ارتباطی بین این دو مصوبه وجود ندارد. در واقع مجلس در 
مصوبه قبلی از رویکرد فرا بخشی و چند نهادی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم تبعیت کرده بود و در الیحه 
جدید از رویکرد بخشی و تک نهادی. که به طور مختصر ایرادات وارده بر آن مورد بحث قرار خواهد گرفت. در 
این الیحه انواع پیشگیری قضایی، انتظامی و اجتماعی حذف و در نتیجه کاًل پیشگیری از وقوع جرم به قوه 

قضاییه محول گردیده است2 .
شورای نگهبان در تاریخ 1388/2/28 در خصوص بررسی الیحه مذکور تشکیل جلسه داده و طی نامه 
شماره 88/30/32662 مورخ 1388/3/2 به تمامی مواد الیحه )غیر از ماده یک ناظر به تعریف پیشگیری و 

ماده 10 در مورد تهیه آیین نامه اجرایی ظرف مهلت مقرر( اشکال وارد نمود.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، طی گزارشی به شماره 110 - ک ق در تاریخ 1388/9/17 اعالم 
داشت: الیحه پیشگیری از وقوع جرم که پس از تصویب مجلس شورای اسالمی مورد ایراد شورای محترم 
نگهبان قرار گرفته بود در جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوط و نمایند ه محترم آن شورا مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و نهایتًا کمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار نموده و مجدداً آن را مورد تصویب قرار داد. 

1. همان، ص 20.
2. »قانون جدید پیشگیری از بزه کاری 5 مارس 2007 فرانسه، پیشگیری مبتنی بر اقدام اجتماعی )پیشگیری جامعه مدار( و تربیتی )پیشگیری 

فردمدار( را پیش بینی کرده است« )ابراهیمی، 1386، ص 165(
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متعاقب اظهارنظر مذکور، الیحه جهت اظهارنظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، کاًل الیحه مصوب مجلس را نادیده گرفت و با حذف مواردی از الیحه مصوب 

و اضافه نمودن موارد دیگری، نهایتًا آن را در تاریخ 94/6/21 در شش ماده و پنج تبصره تصویب نمود1. 

بـ  نقد و بررسی قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394/6/7  2
قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394/6/7 3 )از این پس قانون پیشگیری نامیده می شود( صرفًا 
به تعریف پیشگیری ا کتفاء نمود و فقط وظایف شورای عالی پیشگیری و دبیرخانه را پیش بینی نمود. در این 

قانون موارد زیر قابل تأمل است: 

1ـ تعریف پیشگیری از وقوع جرم 

»پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی  بر اساس ماده یک قانون یاد شده: 
یا کاهش آن.« پیشگیری  بردن  از میان  برای  اقدامات الزم  و  تدابیر  اتخاذ  و  ارزیابی خطر وقوع جرم  و 
پیشگیر  و   )510  ،1364 عمید،  فارسی  )فرهنگ  است.  جلوگیری  معنای  به  لغوی  نظر  از   )prevention(
یا پیش گیرنده، یعنی آن که جلوی کسی را بگیرد. یا مانع کاری یا چیزی بشود4.  تعاریف گوناگونی5  درباره 
پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد. به طور خالصه می توان گفت: پیشگیری شامل اقداماتی است که به منظور 

جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده، با هدف کاهش بزه کاری، به عمل می آید. 
در صدر ماده 2 الیحه مصوب 1385/6/14 مجلس شورای اسالمی، آمده بود: »در راستای تحقق اصل 
سوم )3( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران....« که به همین منظور هم در ماده 7 تشکیل کمیسیون 

1. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1394/4/8، با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه، وزیر دادگستری، مسئوالن ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، رؤسای کمیسیون های قضایی و اجتماعی مجلس شورای اسالمی، رئیس دیوان عدالت اداری، معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضاییه، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، معاون حقوقی و امور مجلس، معاون سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان 
زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به عنوان مسئوالن مدعو دیدگاه های خود را بیان 
داشتند. ولی چون تشخیص برخی از مواد، نیاز به مجوز رهبری دارد، اعضای مجمع تصمیم گرفتند، موارد مذکور پس از کسب مجوز از ایشان 
تصمیم گیری شود. متن نامه مجمع به رهبری و پاسخ ایشان منتشر نشده است، ولی مجمع بعد از پاسخ رهبری، ظاهرًا با کسب اجازه از ایشان، 

تغییرات زیادی در متن مصوبه مجلس به عمل آورد.
2. رئیس مجلس شورای اسالمی طی نامه شماره 45/51666 مورخ 1394/7/20 خطاب به رئیس جمهور اعالم کرد: »... مطابق اصل یکصد 
و دوازدهم )112( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصالحات کّلی از سوی آن مجمع 
موافق مصلحت نظام تشخیص داده شده که به پیوست ابالغ می گردد.« رئیس جمهوری از ابالغ مصوبه مذکور استنکاف کرد و در نتیجه رئیس 

مجلس شورای اسالمی، مصوبه را ابالغ کرده روزنامه رسمی در تاریخ 94/9/17 طی شماره 20612 آن را منتشر کرد.
3. از این پس برای رعایت اختصار »قانون پیشگیری« خوانده می شود.

4. شیری )1386(، عباس: منبع قبلی.
5. برای مطالعه انواع تعریف های ارائه شده درباره پیشگیری از جرم و نقد و بررسی آن ها رک. نجفی ابرندآبادی، علی حسین: تقریرات درس 

جرم شناسی )پیشگیری(، دوره کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، نیم سال دوم تحصیلی 81-82.
ابراهیمی، شهرام: جرم شناسی پیشگیری، ج اّول، چاپ چهارم، نشر میزان، بهار 1396. 

شیری، عباس: درآمدی بر پیشگیری وضعی و گونه های آن، مندرج در مجموعه مقاالت اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم تحت عنواِن: 
پیشگیری وضعی، مرکز تحقیقات کاربردی معاونت پیشگیری از جرم نیروی انتظامی، پاییز 1389.

نیازپور، امیرحسن: درس گفتار جرم شناسی، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، »پیشگیری از جرم«، بی نا، بهار 1396.
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پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم با وظایف مندرج در ذیل ماد ه مذکور پیش بینی گردید. در حالی که در قانون 
پیشگیری این موارد حذف گردید. 1

عبارت مهم دیگر که در ماده 2 الیحه مصوب 85/6/14 وجود داشت: » ... و دیگر اصول آن....« بود. 
منظور از این عبارت سایر اصول قانون اساسی غیر از اصل سوم و بند 5 اصل 156 قانون اساسی بود. این 

عبارت نیز در الیحه مصوب 1388/2/9 و متعاقبًا قانون پیشگیری حذف گردید.2 

2ـ وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

مطابق ماد ه 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 94 شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل 
می گردد. اهداف تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در قانون یاد شده مشخص نشده است. در 
قسمتی از ماد ه 2 الیحه 1388، اهداف بدین شرح پیش بینی شده بود: » ... برای تهیه، تنظیم و پیگیری 
از  حمایت  و  آن  اجرای  بر  نظارت  جرم،  وقوع  از  پیشگیری  زمینه  در  هماهنگ  و  جامع  سیاست های 
مشارکت مردم و نهادها و انجمن های مردمی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر3  تشکیل 

می شود...«

شورای  اعضای  اقلیت  اول،  گروه  شد.  مطرح  مذکور  دیدگاه  دو  الیحه،  این  درباره  بررسی  و  بحث  هنگام  نگهبان  شورای  در   .1
دالیل  از  قسمتی  در  نمی دانستند.  قضاییه  قوه  به  مختص  را  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  بودند  بخشی  فرا  نظریه  به  معتقد  نگهبان، 
قضاییه  قوه  به  اختصاص  کلمه،  واقعی  معنای  به  جرم  وقوع  از  پیشگیری  کشورها،  سایر  به  نظر  امعان  با   ...« است:  آمده  آنان 
جامع  سیاست ها،  این  می پذیرد.  انجام  کشور  مقامات  ترین  عالی  توسط  جنایی،  های  سیاست  اتخاذ  طریق  از  معمواًل  و  نداشته 
بوده و مسایل اجتماعی، تعلیم و ترتیب، نظام شهرداری و حکومتی و ... را در بر می گیرد تا از طریق مطالعه و تحقیقات، وضعیت 
مقامات  بر  قضاییه  قوه  که  اشرافیتی  و  تسلط  بنابراین  دهند؛  قرار  قوه  این  اختیار  در  و  نموده  یابی  ریشه  و  شناسایی  را  مجرمین 

یا سازمان های حمایتی دیگر نخواهد داشت.« و  بهزیستی  پرورش،  و  آموزش  بر  به معنای عام دارد، اصواًل  انتظامی  و  قضایی 
2. سایر اصول قانون اساسی مرتبط با بحث پیشگیری عبارت است از: اصل هشتم )دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر(، اصل دهم 
)آسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی(، اصل بیستم )حمایت برابر 
همه آحاد مّلت در برابر قانون و برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(، اصل بیست و یکم )حمایت مادران، 
بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده - ایجاد 
بیمه خاص بیوگان و زنان سال خورده و بی سرپرست - اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن 
ولی شرعی(. اصل بیست و هشتم )وظیفه دولت در ایجاد اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای همه افراد.( اصل بیست و 
نهم برخورداری از تامین اجتماعی از  نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به 
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. تعهد مالی دولت مکلف است طبق قوانین 

از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.«
اصل 30 )وظیفه دولت در فراهم نمودن آموزش و پرورش و تحصیالت عالی رایگان برای همه(، اصل 31 )وظیفه دولت در فراهم نمودن مسکن 
متناسب با نیاز همه افراد ملت.(، اصل 43 )ریشه کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد(، در بندهای متعدد این اصل 
مواردی پیش بینی گردیده که در ارتباط مستقیم با انواع پیشگیری های غیر کیفری است. در بندهای متعدد این اصل بر تأمین نیازهای اساسی 
از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه، تأمین شرایط و امکانات 
کار برای همه و ... تأکید شده است. اصل 50 )حفاظت از محیط زیست(، در این اصل، حفاظت محیط زیست، یک وظیفه عمومی تلقی گردیده 

و ممنوعیت هر نوع فعالیت اقتصادی که منجر به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن گردد، پیش بینی شده است.
3. عبارت " به شرح زیر" درماده یاد شده بی معنا است. عبارت " با ترکیب زیر" یا" با اعضای زیر" صحیح است. زیرا، در ادامه ماده، فقط اعضای 

شورای عالی پیشگیری ذکر شده است.
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عبارت مذکور در قانون 94 حذف گردید. با حذف »اهداف« معلوم نیست هدف از تشکیل شورای عالی 
پیشگیری از وقوع جرم چیست. ماده 3 قانون پیشگیری وظایف متعددی را برای شورای عالی پیشگیری در 

نظر گرفته است که به ترتیب مورد بحث قرار می گیرد: 

ی بین قوای سه گانه:
ّ
کار مل 1ـ2( تقسیم 

ی در چارچوب وظایف و مأموریت های قوای 
ّ

بر اساس بند یک ماده سه قانون پیشگیری »تقسیم کار مل
سه گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه های مسئول در امر 
پیشگیری« از وظایف شورای عالی پیشگیری است. هر کدام از قوای سه گانه و نهادهای مرتبط با آن ها نظیر 
نیروی انتظامی، نهادهای عمومی و غیره دارای وظایف مستقیم و غیرمستقیم در امر پیشگیری هستند. 
برخی از این وظایف ممکن است، موجب تداخل در کارها شود. مثاًل قانون تأسیس وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی ایران مصوب 62/5/27 در ماده 1 و 10، وظایفی در امر پیشگیری دارد. یا در ماد ه 1 قانون راجع به 
تعیین وظایف و تشکیالت شورای امنیت کشور مصوب 1362/6/8 آمده است: »به منظور بررسی جریانات 
و پیش آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و 
مقابله با مسائل مربوط به آن شورای امنیت کشور به مسئولیت وزیر کشور عهده دار وظایف زیر خواهد بود...« 
ممکن است در عمل بین وزارت اطالعات و وزارت کشور و سایر نهادهای مرتبط ناهماهنگی در امر پیشگیری 
حادث شود. یکی از وظایف این شورا تقسیم کار مّلی در این گونه موارد است1.  اصل تفکیک قوا اقتضاء دارد 

که، تقسیم کار در درون هر قوه بر اساس قانون و تحت نظارت باالترین مقام اجرایی مربوط صورت گیرد. 

ی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب  2ـ2( تعیین راهبردها، سیاست های اجرایی و برنامه های ملّ
کلی نظام: قوانین و سیاست های 

بر اساس بند دو ماده 3 قانون یاد شده: »تعیین راهبردها، سیاست اجرایی و برنامه های ملی پیشگیری از 
وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست های کّلی نظام« از وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است.

شورای عالی با دو محدودیت مهم در تعیین راهبردها روبروست. اواًل باید در چهارچوب قوانین مصوب 
مجلس شورای اسالمی، سیاست گذاری نماید و نمی تواند برخالف قوانین اقدام نماید. ثانیًا مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، در مسایل کالن کشور، سیاست های کّلی را تدوین و بعد از تصویب مقام رهبری ابالغ می نماید. 
سیاست های کلی بعد از ابالغ، الزم االجرا می شوند و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نمی تواند، برخالف 

آن سیاست های کّلی نظام، موضوعی را تصویب نماید. 2

1. این موارد با اصل تفکیک قوا ممکن است تعارض پیدا کند.
تاریخ  تا  است.  گردید  ابالغ  رهبری  تصویب  بعداز  و  تهیه  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  توسط  سیاست ها  این  تاکنون  سال 1377  از   .2

1389/4/15، 35 مورد از سیاست های کلی نظام ابالغ گردیده است. در بسیاری از این مصوبات، اصولی دررابطه با پیشگیری به معنای جامع 
) شامل انواع پیشگیری( مشاهده می شود.

 . اهم این سیاست ها عبارتند از:
- سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه )مصوب 1388/10/21(

- سیاست های کلی قضایی پنج ساله )مصوب 1388/9/2(
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این شورا با توجه به وجود قوانین متعدد و سیاست های کالن ابالغی جز در قلمروی قوه قضاییه و در 
موضوع پیشگیری کیفری قادر به تعیین راهبردها، سیاست ها و برنامه های پیشگیری از وقوع جرم نخواهد 

بود. زیرا، عماًل به چالش بین قوا خواهد انجامید1. 
از  تبیین نوع و محدود ه وظایف هر نهاد و سازمان در قانون احصاء گردیده است و این موضوع خارج 
وظایف شورای عالی است. نهادها و سازمان های متعددی وظایفی در امر پیشگیری برعهده دارند، که این 
وظایف به وسیله قوانین به آن ها وا گذار شده است. آیا می توان وظایفی که به موجب قانون به یک نهاد وا گذار 
می شود، به وسیله شورای پیشگیری به تبیین نوع و محدود ه وظایف آن ها اقدام نمود؟ پاسخ منفی است، 
زیرا این وظایف کاماًل مشخص و شفاف هستند و حتی در صورت ابهام نیز باز تفسیر قانون عادی به موجب 

اصل 73 قانون اساسی در صالحّیت انحصاری مجلس شورای اسالمی است.
مصوبات این شورا ماهیتًا آیین نامه یا تصویب نامه، محسوب می شود. بدیهی است، آیین نامه یا تصویب 

نامه نمی تواند تفسیری از قانون عادی باشد یا محدودیتی برای نهادهای قانونی ایجاد کند.
بنابراین در حال حاضر همه سازمان ها و نهادهای وابسته به قوای سه گانه کشور، نیروهای مسلح، نهادهای 
وابسته به رهبری، دارای وظایف مشخصی هستند که در قانون احصاء گردیده است. این سازمان ها و نهادها 
بعضًا دارای وظایف و مسئولیت هایی در ارتباط با پیشگیری هستند که صرفًا بایستی بین آن ها هماهنگی 
ایجاد شود تا از موازی کاری پرهیز شود. مثاًل موضوع زنان و کودکان خیابانی مرتبط با چند نهاد است. ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، قوه قضاییه و ... نهادهایی هستند که حسب مورد 
می توانند وظایفی در این خصوص داشته باشند ولی عماًل ما شاهد سیاست های منسجم و هماهنگ دراین 

موضوع نیستیم. این شورا می تواند در موضوع پیشگیری به ایجاد این هماهنگی کمک نمایند.

کالن:  3ـ2( بررسی و تصویب برنامه های 

ایجاد  فرهنگ،  برای گسترش  و تصویب  برنامه های کالن  »بررسی  یاد شده:  قانون  بند 3  اساس  بر 
زمینه های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آن ها« 
از وظایف شورای پیشگیری است. هر نهاد و سازمانی برنامه های خاص خود را دارد، که برای اجرای آن نیازی 
به هماهنگی با سایر نهادها ندارد و می تواند در چهارچوب وظایف قانونی خویش اقدام نماید. ولی برنامه های 
کالن، فراتر از وظایف یک نهاد خاص بوده و مستلزم مشارکت سایر نهادها نیز می باشد. در این صورت الزم 
است این برنامه ها در یک مرجع عالی تر بررسی شده و هماهنگی های الزم به عمل آید. بند یاد شده این 

- سیاست های کلی نظام در خصوص مبارزه با مواد مخدر )مصوب 85/7/12(
- سیاست های کلی نظام در بخش مسکن )مصوب 1381/9/2( 

- سیاست های کلی نظام در بخش امنیت ملی مصوب )1380/10/8( 
- سیاست های کلی نظام دربخش مشارکت اجتماعی )مصوب 1379/11/8(

- سیاست های کلی نظام در بخش امنیت قضایی )مصوب 1379/8/28( 
1. ضمن اینکه حتی درون ساختار قوای قضاییه با وظایف دادگاه ها، دادسراها، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت 

اداری، سازمان زندان ها و ...تداخل پیش خواهدآمد.
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برنامه ها را محدود به گسترش فرهنگ و ایجاد زمینه های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیر دولتی نموده 
 شامل تمام برنامه های کالن نمی شود. 

ً
است و ظاهرا

4ـ2( بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی علل وقوع جرم: 

در بند 4 ماده 3 قانون یاد شده آمده است: »بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه ها و علل 
ی پیشگیری، 

ّ
وقوع جرم، کاهش آسیب های اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرح ها و برنامه های مل

سنجش و پی گیری عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه.«
موارد مذکور در باال فراتر از وظایف شورای پیشگیری است. بحث بررسی عّلت ارتکاب جرم، مقوله مستقلی 
بوده و مستلزم فعالیت های پژوهشی علمی است. شورای عالی یک نهاد اداری تصمیم گیر می باشد که باید 
از نتایج تحقیقاتی که در سایر بخش ها انجام گرفته، استفاده کند. در بند 2 ماده 5 قانون پیشگیری آمده 
است: »انجام تحقیقات و پژوهش های مورد نیاز برای آسیب شناسی علل وقوع جرم و راه های پیشگیری از 
آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه گانه و مرا کز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات 
مذکور به صورت مستقل ...« عبارت »به صورت مستقل« این امکان را برای دبیرخانه ایجاد می کند که رأسًا 
ی 

ّ
اقدام به انجام پژوهش های علمی نماید. اشکال دیگر مربوط به »ارزیابی نتایج طرح ها و برنامه های مل

پیشگیری« است. ا گر منظور ارزیابی، طرح های مصوب شورا باشد، این عبارت منطقی است، ولی ا گر منظور 
سایر طرح هاست، ارزیابی آن نمی تواند از وظایف شورا باشد. هر نهاد مسئول باید رأسًا به ارزیابی نتایج طرح ها 

و برنامه های مرتبط با وظایف خویش بپردازد.

5ـ2( حمایت از بزه دیدگان و محکومان:

بر اساس بند 5 ماده 3 قانون یاد شده: »اتخاذ سیاست های مورد نیاز در جهت حمایت از بزه دیدگان 
و محکومان و خانواده آنان و اصالح و جامعه پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه 

از وظایف شورای عالی است.«
توجه به حقوق بزه دیدگان از رویکردهای مثبت قانون یاد شده است. برخی از بزه کاران، همان بزه دیدگان 
این  در  مناسب  سیاست های  اتخاذ  شده اند.  بزه کار  آن،  نیازهای  گرفتن  نایده  جهت  به  که  هستند  سابق 
خصوص، از عوامل مؤثر بر کاهش بزه کاری خواهد بود. توجه به »محکومان« نیز حائز اهمّیت است. بر اساس 
آمار بیش از نیمی از بزه کاران، تکرار کنندگان جرم هستند. یعنی کسانی که قباًل مرتکب شده و محکومیت را 
تجربه کرده اند، ولی اصالح نشده اند و مجددًا مرتکب جرم شده اند. پیشگیری از تکرار جرم، اهمّیت ویژه ای 

دارد که در بند یاد شده به آن توّجه شده است. 1

1.  برای مطالعه بیشتر در این رک. 
  غالمی، حسین: تکرار جرم، چاپ سوم، 1394، نشر میزان.

  بابایی، محمد علی: پیشگیری از تکرار جرم، مندرج در مجله حقوقی دادگستری، شماره 47، سال 68، تابستان 1383، ص 31 تا 47.
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 رهیافت
قانون پیشگیری از وقوع جرم بدون پرداختن به موضوعات اساسی مربوط به پیشگیری از وقوع جرم، 
ایجاد  کتفاء نموده است. هر چند  ا  آن،  و دبیرخانه  از وقوع جرم  به تشکیل شورای عالی پیشگیری  صرفا 
نهادهای مذکور یک گام مهم در راستای گسترش سیاست و برنامه های مّلی پیشگیری از وقوع جرم محسوب 

می شود، ولی نمی تواند کاستی های دیگر مرتبط با موضوع را حّل نماید. 
نقص بزرگ قانون، حذف بحث »اهداف« تشکیل شورای عالی پیشگیری است. واقعًا هدف از تشکیل 

این شورا در کنار نهادهای متعدد دیگر چیست؟ 
انواع پیشگیری وضعی، رشد مدار، کیفری و ... باید در قانون پیشگیری تبیین و وظایف هر نهاد مسئول 
از سایر نهادها تفکیک گردد. شورا عماًل نمی تواند با وجود قوانین متعدد مرتبط به هر نهاد، تصمیمی اتخاذ 

نماید، مگر قباًل مرز دقیق هر نهاد از نهاد دیگر، در قانون پیشگیری تبیین شده باشد. 
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