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 مقدمه

انسانی است که انسانها در طول تاریخ با آن روبرو بوده اند.  -بزهکاري پدیده اي اجتماعی

تمامی جوامع تا هنگام به وجود آمدن مکتب تحققی با استفاده از ابزارهاي واکنشی )کيفري( با 

مقابله می کردند. با گذشت زمان مسئولن امر متوجه شدند که نمی توانند با تشدید بزهکاران 

مجازات هاي کيفري جلوي رشد جرم را بگيرند و اقدام به سياست گذاري و برنامه ریزي 

جهت استفاده از ابزارهاي کنشی )غير کيفري( به منظور جلوگيري از این پدیده شدند. سياست 

از آن در جهت مبارزه با این پدیده ، پيشگيري از وقوع جرم را به این گذاران جنایی نيز پس 

 عرصه وارد کردند.

امروزه اکثر کشورهایی که پيشگيري از جرم را از اولویت هاي سياست جنایی خود تلقی می 

کنند، شورا یا کميسيون و یا کميته خاصی را به عنوان متولی پيشگيري تعيين کرده و مسئوليت 

ري را به عهده این نهاد گذاشته اند. در هر یک از نهادهاي مذکور بر حسب سياست گذا

اهميت نوع پيشگيري و ميزان اختيارات، مقام یا مقاماتی نقش هماهنگ کننده را به عهده 

( در انگلستان و ولز 1985دارند. براي مثال در بلژیک، شوراي عالی پيشگيري از بزهکاري )

( 1980( و در نروژ شوراي عالی پيشگيري از بزهکاري )1971شوراي پيشگيري از بزهکاري )

با مدیریت وزیر دادگستري تشکيل شده است. در فرانسه شوراي ملی پيشگيري از بزهکاري 

( تحت ریاست نخست وزیر قرار داشت. از آن پس، هيأت مشترکی از چند وزارتخانه به 1988)

پيشگيري از بزهکاري شده است در ریاست وزیر شهرسازي، متولی سياست گذاري در امر 

( به یک اداره مستقل 1974حالی که در سوئد مسئوليت شوراي ملی پيشگيري از بزهکاري )

 . 1دولتی سپرده شده است.

، از جمله این وظایف در کنار قانون اساسی اعم وظایف قوه قضایيه آمده است 156در اصل 

آیا قوه قضایيه  امان است او اصلح مجرم پيشگيري از وقوع جرم ،ها وظيفه دیگردهقضاوت و 

                                                           
و  69و  68مهرپور، حسين، رئيس جمهوري و مسئوليت اجراي قانون اساسی، جلد اول، انتشارات اطلعات، تهران، صص 1

79. 
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تا با رفع و از بين مناسبی را برایشان پيدا کند  هاي مالی افراد را تامين کند و یا شغلزتواند نيا می

 بردن علت، معلول هم منتفی و زایل شود؟ 

در قانون اساسی براي رفع نيازهاي مادي و معنوي افراد مقررات و تکاليفی وضع شده که 

ي آنها و مهيا کردن زمينه براي اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که اجرا

شک اگر این مقررات از حالت نوشتاري خارج و عملی شود بسياري از معضلت و  بی

هاي اشخاص برطرف شده و راه ارتکاب جرم به خودي خود تا حدودي بسته خواهد  گرفتاري

ریزي  ات که در اصل سوم قانون اساسی به آنها اشاره شده، پیاز جمله این تکاليف و مقرر .شد

اقتصاد صحيح و عادلنه بر طبق ضوابط اسلمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن 

هاي تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تعميم بيمه، رفع تبعيضات ناروا  هر نوع محروميت در زمينه

هاي مادي، معنوي، آموزش و پرورش و  تمامی زمينه و ایجاد امکانات عادلنه براي همه در

 .تربيت بدنی رایگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالی است

ساله پنجم توسعه کشور نيز به این موضوع توجه کرده و به وظایف سایر  قانون برنامه پنج

 ها در امر پيشگيري از جرم اشاره کرده است.  ها از جمله صداوسيما و شهرداري سازمان

 که آن یا است قضائيه قوه برعهده صرفاً جرم وقوع از پيشگيري امر که این درخصوص

 نظر، یک طبق. است اختلف دانان حقوق بين دارند، دخالت آن در هم دیگر نهادهاي

 وظایف از بلندمدت، در و انتظامی دستگاه وظيفه مدت، کوتاه در بزهکاري وقوع از پيشگيري

 جلوگيري جرم رخداد از جرم، یافتن فعليت در مداخله با باید و... است پرورش و آموزش

 وقوع از پيشگيري و دارد غيرقضایی جنبه تر بيش بزهکاري، از پيشگيري معتقدند برخی. کرد

 آن بر دیگر نظر. شود واگذار است، برخوردار بيشتري امکانات از که مجریه قوه به باید جرم

 شده، نهاده قضائيه قوه عهده بر آنچه اساسی، قانون 156 اصل 5 و 4 بندهاي طبق» که است

 با دستگاه این تا است؛ جرم وقوع از پيشگيري مدیریت بلکه نيست، جرم وقوع از پيشگيري

 و سياستگذاري به شورایی قالب در جامعه، نهادهاي نيز و دولتی نهادهاي سایر حضور

 و نامه آیين قانون، وضع طریق از را شده اتخاذ تدابير و ورزد مبادرت زمينه این در ریزي برنامه



۱۱ /مقدمه  

 
 قانون اصول از دیگر برخی و سوم اصل به استناد با نيز برخی. کند عملياتی و اجرایی نامه، بخش

 قرار اجرایی ـ دولتی نهادهاي وظایف زمره در را بزهکاري وقوع از کنشی پيشگيري اساسی،

 وقوع از واکنشی پيشگيري به باید تنها 156 اصل 5 بند مطابق قضائيه قوه و معتقدند داده اند

 .ورزد مبادرت بزهکاري

این نوشتار سعی دارد تا وظيفه ي پيشگيري از وقوع جرم که مقنن در قانون اساسی به عهده 

قوه قضایيه گذاشته است را به نقد بکشد و دیدگاه هاي حقوقدانان و جرم شناسان در مورد 

واگذاري وظيفه پيشگيري از وقوع جرم به قوه قضایيه را بيان کند و تناقضات قوانين در حوزه 

ي از وقوع جرم را بررسی کند تا در پایان به این نتيجه برسد که قوه قضایيه در کدام ي پيشگير

نوع از انواع پيشگيري می بایست حضور یابد و توانایی این قوه در کدام نوع از انواع پيشگيري 

 ها بيشتر است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


