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ــزرگ و مــتــوســط نــیــز در  ــ ــتــصــادی ب بــنــگــاه هــای اق
مطالبات  پیگیری  از  نــاچــار  بــه  مـــوارد  از  بسیاری 

نکول شده خود چشم بپوشانند.
الــــزام بــنــگــاه هــای خــصــوصــی بــه اخـــذ وکیل 
قانون   32 مــاده  با  مطابق  که  اســت  شرایطی  در 
در  انــقــالب  و  عمومی  ــاه هــای  دادگ دادرســـی  آیین 
ــتــی و  ــه هــا، مــؤســســات دول ــور مــدنــی، وزارتــخــان امـ
نهادهای  دولتی،  شرکت های  دولــت،  به  وابسته 
غیردولتی،  عمومی  مؤسسات  و  اسالمی  انقالب 
شهرداری ها و بانک ها می توانند عالوه بر استفاده 
ح هرگونه دعــوا یا  ــرای طــر ب از وکــالی دادگــســتــری 
دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود 

کارمندان رسمی خود استفاده نمایند. یا 
به  جهت  در  مذکور،  مطالب  به  نظر  بنابراین 
زیر  مــاده واحــده  اســت  الزم  تولید  جهش  و  ــق  رون
مصوب  کسب وکار  فضای  مستمر  بهبود  قانون  به 

1390/12/30 الحاق شود:
خصوصی  حــقــوقــی  شــخــصــیــت هــای  تــمــامــی 
بانک های  و  بنگاه ها  از مؤسسات، شرکت ها،  اعم 
یا  دادگستری  وکالی  بر  عالوه  می توانند  خصوصی 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده،  مرکز وکال، 
زیر  شرایط  داشتن  با  را  خود  کارمندان  از  نفر  یک 
ح هرگونه  ــرای طـــر بـ نــمــایــنــده حــقــوقــی  بــه عــنــوان 
به دادگاه معرفی  تعقیب دعاوی  و  یا دفاع  دعوی 

نمایند:
کارشناسی ارشد حقوق داشتن لیسانس یا   -1

کارآموزی و اخذ پروانه نماینده  گذراندن دوره   -2

حقوقی تخصصی
تخصصی  ــوزی  ــارآمـ کـ دوره  ــول  ــ 1-ط تــبــصــره 
کارشناسان رسمی  کثر 3 ماه است و مرکز وکال،  حدا
و مشاوران خانواده موظف هستند پس از طی این 
حقوقی  نماینده  پروانه  شرکت کنندگان  به  دوره 

تخصصی اعطا نمایند.
و  رسمی  کارشناسان  وکــال،  مرکز   -2 تبصره 
مــشــاوران خــانــواده مکلف اســت ظــرف 1 مــاه پس 
کارآموزی  دوره  آیین نامه  قانون،  این  تصویب  از 

تخصصی را تدوین و ابالغ نماید.
کارآموزی تخصصی  تبصره 3-شرکت در دوره 
رعایت  مستلزم  فقط  و  نداشته  ــون  آزم به  نیازی 

موارد زیر است:
ارائه معرفی نامه  -1

کیفری عدم سوءپیشینه   -2

ــه  ــروان پ دارای  ــراد  ــ افـ 4-صــالحــیــت  تــبــصــره 

ح  نــمــایــنــده حــقــوقــی تــخــصــصــی مـــحـــدود بـــه طــر
هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به 
آن  استخدام  در  که  است  حقوقی  شخصیت های 

هستند.
ــی دوره  ــت طـ ــه ــه ج کـ ــره 5-افــــــــرادی  ــص ــب ت
کــارشــنــاســان رســمــی و  ــه مــرکــز وکـــال،  ــوزی ب ــارآمـ کـ

مشاوران معرفی
امور  می توانند  کارآموزی  دوره  در  می شوند، 
کنند و فقط از حضور  مربوطه را در دادگاه پیگیری 

در جلسه دادرسی منع خواهند شد.

و ســازمــانیــافــتــه پیشگیری ســـوم: بــخــش
هوشمندازوقوعجرم

به  نسبت  کنش ها  وا بشری،  تاریخ  طول  در 
کیفری  و  سرکوبگر  اغلب  ضداجتماعی،  رفتارهای 
نتوانسته  مــوارد  اغلب  امــا مــجــازات،  بــوده اســت. 
مقابله  در  مؤثر  طور  به  را  خود  دفاعی  نقش  است 
کند، بنابراین دانشمندان به ضرورت  با جرایم ایفا 
مــجــازات  کــنــار  در  پیشگیرانه  تدابیر  از  اســتــفــاده 
بــرده انــد.  ارتــکــاب جــرم پــی  از  بــا هــدف جلوگیری 
ــرای  کــشــورهــا بــرنــامــه مــدونــی ب بــه همین جــهــت 

پیشگیری از وقوع جرم ترتیب داده اند.
ماده 1 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 
تعریف  این گونه  را  جرم  وقوع  از  پیشگیری   ،1394
از:  عبارت است  از وقوع جرم  می کند: »پیشگیری 
پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و 
اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم برای از میان بردن یا 

کاهش آن.«

مسألهناهماهنگینهادهادرامرپیشگیریازجرم
وقوع  از  پیشگیری  به  ناظر  قوانین  ــران  ای در 
از قانون اساسی  گستره ی قابل توجهی دارند  جرم 
و قوانین توسعه تا قوانین عادی مصوب مجلس و 
و  می شوند  شامل  را  نهادها  برخی  آیین نامه های 
تعیین  گونی  گونا تکالیف  گون  گونا نهادهای  برای 

شده است.
کندگی  این گستردگی قوانین و نهادها باعث پرا
و ابهام در امر پیشگیری از وقوع جرم شده است و 
از  پیشگیری  جامع  قانون  نگارش  ضــرورت  مسأله 
وقوع جرم را ایجاب می کند تا به وسیله آن نقشه ای 
را  آن ها  تعامالت  و  اصلی  بازیگران  که  شود  ترسیم 
مشخص نموده و خألها و موانع عارض بر عملکرد 
ساختارها را در امر پیشگیری از وقوع جرم، روشن 

کند.

مسألهمطالعاتپیشگیریازجرم
ــتــزاعــی و  ــه ســیــاســت پــژوهــی، ان نــپــرداخــتــن ب
میان  ناهماهنگی  و  مطالعات  بــودن  غیرعملیاتی 
و  اجتماعی  معاونت  )مانند  مطالعاتی  نهادهای 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز مطالعات 
و  غیره(  و  قضاییه  قوه  پژوهشگاه  و  ناجا  راهبردی 
نیازهای  تأمین  در  کــارآمــدی  عــدم  و  ــاری  مــوازی ک
مطالعاتی و عملیاتی، در حوزه پیشگیری از جرم از 

اصلی ترین مشکالت موجود است.

مسألههوشمندسازیبرایپیشگیریازجرم
هوشمند سازی قوه قضاییه و دیگر نهادهای 
پــردازش  و  تحلیل  و  جــرایــم  کشف  جهت  مــربــوط 
کانونی  نقاط  دقیق  شناسایی  به منظور  داده هـــا 
با  جــرایــم  از  پیشگیری  در  استفاده  و  جــرم  تولید 
نــمــودن  ــراهــم  ف و  هوشمند  ســامــانــه هــای  ــجــاد  ای
به  پــایــه ای  اقــدام  ایــن  زیرساخت ها. درصــورتــی کــه 
امر  در  تحول  موجبات  گیرد  انــجــام  مناسب  طــور 

پیشگیری از وقوع جرم به وجود خواهد آمد.

مسألهپیشگیریازمفاسدوجرایماقتصادی
را در  اقداماتی  اخیر قوه قضاییه  در سال های 
انجام  مفسدین  مــجــازات  و  مفاسد  کشف  جهت 
کافی نیست و درواقع  داده است اما این اقدامات 
مــا شــاهــد مــبــارزه بــا مفسد بــوده ایــم و نــه مــبــارزه 
و  مــبــارزه صحیح  ــرای  ب بنابراین  فــســاد؛  بــا  اصــولــی 
مانند  شود  اصالح  فسادزا  رویه های  باید  ریشه ای 

واکنش ها  بشری،  تاریخ  طــول  در     
نــســبــت بــه رفــتــارهــای ضــداجــتــمــاعــی، 
اســت.  بـــوده  کیفری  و  سرکوبگر  اغــلــب 
نتوانسته  مــــوارد  اغــلــب  ــازات،  مـــجـ ــا  امـ
را به طور مؤثر  است نقش دفاعی خود 
بنابراین  کند،  ایفا  جرایم  با  مقابله  در 
دانشمندان به ضرورت استفاده از تدابیر 
هدف  بــا  مــجــازات  کــنــار  در  پیشگیرانه 
برده اند.  پی  جــرم  ارتکاب  از  جلوگیری 
برنامه مدونی  کشورها  به همین جهت 
ترتیب  جــرم  ع  وقـــو از  پیشگیری  بـــرای 

داده اند. 


