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 قانون پیشگیری از وقوع جرم

 

 روحانی حسن دکتر آقای جناب والمسلمیناالسالمحجت

 ایران اسالمی جمهوری محترم ریاست

 سوم و بیست و یکصد اصل اجرای در ۹/۵/1۳۸۴ مورخ ۲۸۲۵۲/۳۰۵۶۹ شماره نامه به عطف

 لنیع جلسه مصوب جرم وقوع از پیشگیری قانون ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون( 1۲۳)

 تقدیم اسالمی شورای مجلس به الیحه عنوان با که مجلس ۷/۶/1۳۹۰ مورخ دوشنبه روز

 به ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون( 11۲) دوازدهم و یکصد اصل مطابق بود، گردیده

 موافق مجمع آن سوی از کلی اصالحات با و ارسال نظام مصلحت تشخیص محترم مجمع

 .گرددمی ابالغ پیوست به که شده داده تشخیص نظام مصلحت

 الریجانی علی ـ اسالمی شورای مجلس رئیس

 

 جاسبی سینجلی محمد آقای جناب

 رسمی روزنامه محترم مدیرعامل و مدیره هیأت رئیس

« 1» ماده تبصره مفاد اجرای در و مدنی قانون« 1» ماده در مقرر مهلت انقضای به توجه با

 سمیر روزنامه در درج برای «جرم وقوع از پیشگیری قانون» تصویر نسخه یک مذکور، قانون

 .گرددمی ارسال

 الریجانی علی ـ اسالمی شورای مجلس رئیس
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 جرم وقوع از پیشگیری قانون

 

 خطر ابیارزی و شناسایی بینی،پیش از است عبارت جرم وقوع از پیشگیری ـ ۱ ماده

 .آن کاهش یا بردن میان از برای الزم اقدامات و تدابیر اتخاذ و جرم وقوع

 

 از پیشگیری عالی شورای قانون، این( ۴) ماده در مندرج وظایف اجرای در ـ ۲ ماده

 :شودمی تشکیل زیر اعضای با جرم وقوع

 (شورا رئیس) قضائیه قوه رئیس ـ 1

 (رئیس نائب) جمهوررئیس اول معاون ـ ۲

 اسالمی شورای مجلس اول رئیس نائب ـ ۳

 قضائیه قوه رئیس اول معاون ـ ۴

 کشور کل دادستان ـ ۵

 کشور کل بازرسی سازمان رئیس ـ ۶

 کشور وزیر ـ ۷

 اطالعات وزیر ـ ۸

 جمهوررئیس حقوقی معاون ـ ۹

 دادگستری وزیر ـ 1۰

 دارایی و اقتصادی امور وزیر ـ 11
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 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر ـ 1۲

 پرورش و آموزش وزیر ـ 1۳

 انتظامی نیروی فرمانده ـ 1۴

 بسیج مقاومت نیروی فرمانده ـ 1۵

 ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان رئیس ـ 1۶

 کشور محاسبات دیوان رئیس ـ 1۷

 اسالمی شورای مجلس حقوقی و قضائی کمیسیون رئیس ـ 1۸

 اسالمی شورای مجلس( ۹۰) نودم اصل کمیسیون رئیس ـ 1۹

 کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و هازندان سازمان رئیس ـ ۲۰

 منکر از نهی و معروف به امر ستاد رئیس ـ ۲1

 شورا رئیس تشخیص به موضوع حسب ربطذی نهاد رئیس یا وزیر ـ ۲۲

 وراش دبیر عنوانبه ایشان انتخاب به قضائیه قوه رئیس معاونان از یکی ـ ۲۳

 

 وعاتموض تناسببه تواندمی جرم وقوع از پیشگیری عالی شورای دبیر ـ تبصره

 هاسازمان و نهادها دیگر نمایندگان و کارشناسان نظران،صاحب شورا این در مطروحه

 .کند دعوت رأی حق بدون را

 

 :شودمی تشکیل جرم وقوع از پیشگیری عالی شورای زیر، وظایف اجرای درـ  ۳ ماده
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 اتخاذ و کشور گانهسه قوای هایمأموریت و وظایف چهارچوب در ملی کارتقسیم ـ 1

 شگیریپی امر در مسئول هایدستگاه بین همکاری توسعه و هماهنگی برای مناسب تدابیر

 رمج وقوع از پیشگیری ملی هایبرنامه و اجرائی هایسیاست راهبردها، تعیین ـ ۲

 نظام کلی هایسیاست و قوانین چهارچوب در

 شارکتم هایزمینه ایجاد فرهنگ، گسترش برای کالن هایبرنامه تصویب و بررسیـ  ۳

 هاآن از حمایت و جرم وقوع از پیشگیری امر در غیردولتی و دولتی نهادهای و مردم

 کاهش جرم، وقوع علل و هازمینه شناسایی جهت تصمیم اتخاذ و بررسی ـ ۴

 نجشس پیشگیری، ملی هایبرنامه و هاطرح اجرای نتایج ارزیابی و اجتماعی هایآسیب

 زمینه این در مسئول نهادهای عملکرد پیگیری و

 خانواده و محکومان و دیدگانبزه از حمایت جهت در موردنیاز هایسیاست اتخاذ ـ ۵

 شرافتمندانه زندگی از آنان برخورداری و محکومان پذیریجامعه و اصالح و آنان

 

 یلتشک باریک فصل هر در حداقل جرم وقوع از پیشگیری عالی شورای ـ تبصره

 .داد خواهد جلسه

 

 امضای و توافق با صرفاً جرم وقوع از پیشگیری عالی شورای مصوبات ـ ۴ ماده

 .باشدمی االجراءالزم قوانین، چهارچوب در قوه سه سران

 



 جرم وقوع از پیشگیری قانون

 
۵ 

 ،کهدرصورتی قوا، رؤسای برای عالی شورای مصوبات الارس از پس ـ ۱ تبصره

 .باشدمی تأیید منزلهبه د،نش الماع ماه دو طی حداکثر وبهمص ضایام یا و تأییدعدم

 مراحل طی از پس را عالی شورای مصوبات است موظف جمهوررئیس ـ ۲ تبصره

 اینیروه به مربوط مصوبات. بگذارد مسئوالن اختیار در اجراء برای و ابالغ قانونی،

 .بود خواهد اجراء قابل قوا کل فرماندهی موافقت اخذ از پس مسلح

 امضای و توافق از پس جرم وقوع از پیشگیری عالی شورای مصوبات ـ ۳ تبصره

 .شودمی ابالغ هادستگاه تمام به روز پانزده مدت ظرف حداکثر قوه سه سران

 

 تشکیل قضائیه قوه در عالی شورای دبیرخانه زیر، وظایف انجام برای ـ ۵ ماده

 :شودمی

 شورا ابالغی مصوبات اجرای پیگیری ـ 1

 و جرم وقوع علل شناسیآسیب برای نیاز مورد هایپژوهش و تحقیقات انجام ـ ۲

 وهشیپژ مراکز و گانهسه قوای در تحقیقاتی نهادهای طریق از آن از پیشگیری هایراه

 نتشارا و تهیه و مستقل صورتبه مذکور تحقیقات انجام نیاز صورت در و دانشگاهی

 ساالنه و ادواری آماری هایگزارش

 و نهادمردم هایسازمان از حمایت و مردمی مشارکت جلب هایراه شناسایی ـ ۳

 و مقررات و قوانین چهارچوب در جرم وقوع از پیشگیری امر در غیردولتی نهادهای

 شورا مصوبات
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 ربطذی نهادهای و هادستگاه از شورا وظایف با مرتبط اطالعات و آمار دریافت ـ ۴

 شورا به گزارش ارائه و هاآن تحلیل و تجزیه جهت

 وقوع زا پیشگیری ملی هایبرنامه و اجرائی هایسیاست نویسپیش تدوین و تهیه ـ ۵

 شورا به ارائه جهت ملی هایبرنامه و هاطرح اجرای نتایج بندیجمع و گزارش اخذ و جرم

 شورا سوی از محوله امور سایر و ایدبیرخانه امور انجام ـ ۶

 

 نسبت خود ساختارهای و کارها و ساز از استفاده با موظفند قوا از یک هر ـ ۶ ماده

 و نمایند اقدام آن از پیشگیری هایراه و جرم وقوع علل درباره مطالعه و تحقیق به

 .کنند ارسال جرم وقوع از پیشگیری عالی شورای برای را آمدهدستبه نتایج از اینسخه

 

 ورخم دوشنبه روز علنی جلسه در که تبصره هفت و ماده ده بر مشتمل فوق قانون

 یدهرس اسالمی شورای مجلس تصویب به نود و سیصد و هزار یک ماه شهریور هفتم

 کلی اصالحات با نظام مصلحت تشخیص مجمع سوی از ۲1/۶/1۳۹۴ تاریخ در بود،

 .شد داده تشخیص نظام مصلحت با موافق تبصره پنج و ماده شش در

 الریجانی علی ـ اسالمی شورای مجلس رئیس


