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اي�ن روزه�ا در جامع�ه ش�اهد افزايش قيم�ت تمامي 
اجناس م�ورد نياز مردم هس�تيم و اين مس�ئله باعث 
شده است اجاره بهاي مسكن هم مثل خيلي از چيز هاي 
ديگر افزايش زي�ادي پيدا كند. همي�ن معضل موجب 
شده اس�ت مس�تأجران فش�ار زيادي را در اين زمينه 
تحمل كنند، البته دولت با تعيين س�قف افزايش اجاره 
مس�كن حمايت هايي كرده اما قانونگذار هم براي تمام 
چالش هاي بي�ن مالك و مس�تأجر راه حل داده اس�ت. 

قانونگذار عقد اجاره را در قانون مدني در ماده 466 اينگونه 
تعريف كرده اس��ت: اجاره عقدي اس��ت كه ب��ه موجب آن 
مستأجر، مالك منافع عين مستأجره مي شود، اجاره  دهنده 
را مؤجر )اجاره دهنده( و اجاره  كننده را مستأجر و مورد اجاره 
را عين مستأجره گويند. مطابق ماده 467 قانون مدني، مورد 

اجاره ممكن است اشيا يا حيوان يا انسان باشد. 
از ماده 466 تا 517 قانون مدن��ي، قانونگذار ما در خصوص 
عقد اجاره مطالبي را بيان كرده كه حاوي نكات جالبي است. 
قانونگذار در قانون مدني مي گويد، مدت اجاره از روزي شروع 
مي شود كه بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره 
ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد  محسوب مي شود. 

 نكات مهم قانون مدني در خصوص عقد اجاره! 
در صحت اجاره، قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است. 
براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستأجره با بقای اصل 
آن ممكن باشد. عين مستأجره بايد معين باشد و اجاره عين 
مجهول يا مردد باطل است.  طبق قانون الزم نيست مؤجر، 
عين مستأجره مالك باشد، ولي بايد مالك منافع آن باشد. 
عين مستأجره، يعني مورد اجاره يا چيزي كه اجاره داده شده 
است. مستأجر مي تواند عين مس��تأجره را به ديگري اجاره 

بدهد، مگر اينكه در عقد اجاره خالف آن شرط شده باشد. 
 مؤجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند و در صورت 
امتناع مؤجر اجبار مي شود و در صورت تعذر اجبار مستأجر 
خيار فسخ  دارد. خيار يا خيار فسخ اصطالحي در فقه و حقوق 

به معناي حق برهم زدن يك جانبه قرارداد است. 
هرگاه معلوم شود عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده 
است، مستأجر مي تواند اجاره را فسخ كند يا به همان نحوي 
كه بوده است، اجاره را  با تمام اجرت قبول كند، ولي اگر مؤجر 
رفع عيب كند، به نحوي كه به مستأجر ضرري نرسد، مستأجر 

حق فسخ ندارد. 
  هزينه تعميرات در ملك اجاره شده

هرگاه عين مستأجره به واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج 
ش��ود و نتوان رفع عيب كرد، اجاره باطل مي ش��ود. مؤجر 
نمي تواند در مدت اجاره در عين مستأجره تغييري دهد كه 

منافي مقصود مستأجر از استيجار باشد. 
 اگر در مدت اجاره در عين مستأجره تعميراتي الزم باشد كه 
تأخير در آن موجب ضرر مؤجر شود، مستأجر نمي تواند مانع 
تعميرات مزبوره  شود. اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان 

تعمير نتواند از عين مستأجره كاًل يا بعضاً استفاده كند، در 
اين صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت. 

تعميرات و تمامی مخارجي كه در عين مستأجره براي امكان 
انتفاع از آن الزم است، به عهده مالك است. مگر آنكه شرط 
خالف ش��ده يا  عرف بلد برخالف آن جاري باشد. اسباب و 
لوازمي كه براي امكان انتفاع از عين مستأجره الزم است هم 
بر عهده مالك است، مگر اينكه خودشان چيز ديگري توافق 
كرده باشند. هرگاه مستأجر نسبت به عين مستأجره تعدي 
يا تفريط كند و مؤجر قادر بر منع آن نباشد، مؤجر حق فسخ 

دارد.  در واقع مستأجر موظف است: 
اوالً( در استعمال عين مستأجره به نحو متعارف رفتار كند 
و تعدي يا تفريط نكند. به بيان ساده تر بايد جايي كه اجاره 

كرده را مراقبت كند. 
 ثانياً( عين مستأجره براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر 
شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و 

احوال استنباط مي شود،  استعمال كند. 
 ثالثاً( مال االجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر اس��ت 
تأديه كند و در صورت عدم تعيين موع��د نقداً بايد بپردازد. 
اگر مستأجر عين مستأجره را در غيرموردي كه در اجاره ذكر 
شده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط مي شود، استعمال 
كند و به اين كار اصرار داش��ته باشد، مؤجر حق فسخ اجاره 

را خواهد داشت. 

  مسئله فوت در قانون اجاره
عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف مي ش��ود و اگر 
پس از انقضای آن مس��تأجر عين مس��تأجره را بدون اذن 
مالك مدتي در تصرف  خود نگه دارد، مؤجر براي مدت مزبور 

مستحق اجرت المثل خواهد بود. 
 اگرچه مستأجر استيفای منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه 
مالك در تصرف نگه  دارد، بايد اجرت المثل بدهد، مگر اينكه 
مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده كند. استيفا عبارت 
است از بهره مندش��دن ش��خص از عين يا منافع مال غير 

برحسب توافق صريح يا ضمني صاحب مال. 
از سوي ديگر عقد اجاره به واسطه تلف شدن عين مستأجره 
از تاريخ تلف باطل مي شود و نسبت به تخلف از شرايطي كه 
بين مؤجر و مستأجر مقرر  است، خيار فسخ از تاريخ تخلف 
ثابت می شود، يعني از بين رفتن مكان اجاره شده هم به معني 

باطل شده قرارداد اجاره است. 
عقد اجاره به واسطه فوت مؤجر يا مستأجر باطل نمي شود، 
منتها اگر مؤجر فقط براي مدت عمر خود مالك منافع عين 
مستأجره بوده  است، اجاره به فوت مؤجر باطل مي شود، يعني 
با مرگ مالك، قرارداد هم باطل است. اگر هم شرط، مباشرت 
مستأجر )نگهداري و مراقبت از طرف مستأجر( شده باشد با 

فوت مستأجر باطل می شود. 
 اگر عين مستأجره به ديگري منتقل شود، اجاره به حال خود 

باقي است، مگر اينكه مؤجر حق فسخ در صورت نقل را براي 
خود شرط  كرده باشد. 

هرگاه متولي با مالحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد، 
اجاره به فوت او باطل نمي شود. اگر مستأجر در عين مستأجره 
بدون اجازه مؤجر تعميراتي انجام دهد، حق مطالبه قيمت آن 

را نخواهد داشت. 
  افزايش اجاره بها

 اين روزها بالي جان مردم شده است! 
روند افزايشي قيمت دالر، سكه، طال، مسكن، اجناس مورد 
نياز مردم به همراه ركود اقتصادي و كاهش ارزش پول ملي 
زندگي مردم را س��خت تر از قبل كرده است. با وجود اينكه 
تمامي بخش هاي مس��كن در داخل كشور توليد مي شوند 
اما قيمت مسكن به شدت تابع دالر است. مهم ترين بحثي 
كه در حال حاضر در جامعه ما وجود دارد، بحث قيمت هاي 
باالي خري��د و فروش و اجاره بهاي مس��كن به خصوص در 

كالنشهرهاست. 
به گفته رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي سقف افزايش 
نرخ اجاره مس��كن در تهران ۲5درصد و در كالنشهر هاي با 
جمعيت يك ميليون نفر افزايش حداكثري ۲0درصدي بايد 
داشته باشد. طبق اعالم وزير، افزايش اجاره براي ديگر شهر ها 
هم حداكثر 15درصد مصوب شده است و بيش از اين مبلغ 

مؤجرها حق افزايش اجاره بها را ندارند و ممنوع است. 

گزارش هاي ميدان��ي »جوان«  از بنگاه هاي امالك نش��ان 
مي دهد سؤال هاي مهمي از طرف مستأجران اين روزها ايجاد 
شده است، به طور نمونه آيا اين مصوبه افزايش نرخ اجاره بها 
ضمانت اجرايي دارد يا ن��دارد؟ آيا با درآم��د مردم هم اين 
افزايش اجاره بها همخواني دارد يا ندارد؟ آيا مؤجر مي تواند 
دستور تخليه مستأجر خود را بگيرد يا نمي تواند؟ اين سؤاالت 
مهم ترين سؤاالتي است كه در حوزه مسكن ذهن مردم را در 

حال حاضر درگير خود كرده است. 
 در پاسخ به اين سؤاالت ابتدا بايد گفت كه با توجه به وضعيت 
اقتصادي موجود، همي��ن افزايش ۲5درص��دي اجاره بها 
هم مبلغ بسيار زيادي اس��ت كه تعداد كثيري از مردم قادر 
به پرداخت آن نيستند، اما مش��كل را تا حد زيادی مرتفع 

كرده است. 
 تمركز شغلي و رفاهي را از كالنشهرها برداريد

فعاالن اين عرصه پيشنهاد مي كنند بهتر است مسئوالن قبل 
از تصويب چنين مصوبه هايي ابتدا به مس��تأجران از طريق 
وام هاي بدون سود تسهيالت كافي و مورد نياز مردم را به آنها 
ارائه بدهند تا مستأجران عزيز بتوانند از پس هزينه هاي باالي 

اجاره خانه ها بربيايند. 
 همچنين دولت بايد با ارائه تسهيالت ساخت وساز مسكن 
و عملي كردن وعده خود در خصوص س��اخت يك ميليون 
مسكن در سال به مستأجران از اين فشار سنگين و ناروا كه 
روي دوش اين قشر ضعيف  است، بكاهد تا آنها هم بتوانند 
طعم ش��يرين زندگي با رفاه و آسايش را كه حق همه مردم 
ايران است بچش��ند، ضمن اينكه راه حل اساسي براي حل 
مشكل مس��كن در تهران و برخي كالنشهرها اين است كه 
امكانات شغلي و رفاهي فقط در اين شهرها متمركز نشود و 

در تمام كشور پخش شود. 
در حال حاضر با توجه به مشاهدات ميداني در جامعه شاهد 
اين هستيم كه اكثر صاحبخانه ها پس از پايان قرارداد اجاره، 
مستأجر خود را به بهانه هاي واهي اخراج و قراردادي جديد با 

نرخ جديدي كه خودشان دوست دارند منعقد مي كنند. 
 اين كار قابل پيگيري هم نيس��ت چراكه الزامي براي ثبت 

قرارداده��اي اجاره در هيچ س��امانه اي به صورت رس��مي 
پيش بيني نشده است، ضمن اينكه برخي صاحبخانه ها هم 
خودشان قرارداد اجاره را منعقد مي كنند و حتي از بنگاه هاي 
امالك هم استفاده نمي كنند تا اين قرارداد اجاره آنجا ثبت 

شود و كد رهگيري براي آن قراردادها صادر شود. 
بهتر اس��ت دولت ابتدا س��امانه اي جامع در حوزه مسكن 
طراحي و تمامي صاحبخانه ه��ا را ملزم به ثبت قراردادهاي 
اجاره خود در آن سامانه كند. براي هر قرارداد اجاره هم يك 
كد رهگيري جداگانه صادر شود تا زماني كه قرارداد اجاره به 
پايان رسيد و صاحبخانه مستأجر را به هر دليلي بيرون كرد، 
نتواند براي مس��تأجر جديد بيش از آن مقداري كه قانون 
معين كرده است افزايش قيمت اجاره بها داشته باشد و قيمت 
دلخواه خود را اعمال كند، به طور مثال فردي قرارداد اجاره 
يك باب منزل مسكوني را در هر ماه اجاره به مبلغ 900هزار 
تومان در سال1400 منعقد كرده است. حال در سال1401 
صاحبخانه مي خواهد به قيم��ت 3ميليون 600هزار تومان 
خانه مورد نظر را به همان مس��تأجر فعلي اج��اره بدهد اما 
با توجه به مصوبه جديد دولت بايد با ۲5درصد افزايش آن 
خانه را اجاره دهد، اما صاحبخانه با بيرون كردن مستأجر به 
بهانه هاي مختلف و آوردن مستأجر جديد قراردادي جديد 
با قيمت دلخواه خود منعقد مي كند كه اين جدي ترين ايراد 

اين مصوبه است. 
  سامانه اي براي مرتفع كردن مشكالت

اگر دولت يك سامانه جامع داشته باشد، ديگر صاحبخانه ها 
نمي توانند چنين افزايش ناگهاني را اعمال كنند، چراكه هر 
مستأجري بخواهد آن خانه را اجاره كند با قيمتي كه مشخص 
شده است، صاحبخانه بايد افزايش اجاره بها بدهد نه قيمت 

دلخواه خود كه شاهد افزايش اجاره بهاي سنگين باشيم. 
اگر نگاهي علمي و حقوقي به اين مس��ائل مهم در كش��ور 
نداشته باش��يم، در آينده نزديك مثل يك مين در جامعه 
عمل خواهد كرد كه قطعاً تأثيرات منفي آن جامعه را دچار 

مشكالت اساسي تري مي كند. 
دولت بايد در خصوص بازار مس��كن، خودرو، طال، س��كه و 
اجناس مورد نياز مردم دس��ت به كار ش��ود و يك تصميم 
جدي و مؤثر بگي��رد، چراكه اين افزاي��ش قطره اي حقوق 
كارگرها با افزايش نجومي قيمت مس��كن، خودرو و طال به 
هيچ وجه همخواني ندارد و زندگي مردم را دچار مشكالت 

جدي كرده است. 
اين مسائل در درازمدت باعث افزايش جرائم در جامعه خواهد 
ش��د و حتي مي توان به صراحت گفت اين مشكالت باعث 
افزايش طالق هم در جامعه مي شود. اگر مسئوالن كشور فكر 
اساسي در اين خصوص نداشته باشند، شاهد هرج و مرج در 
جامعه خواهيم بود و اين حباب هاي كاذب مردم را از زندگي 
سالم كه حق آنهاست، دور مي كند كه اين روند دور از حق 

و عدالت است. 
* نويسنده و پژوهشگر علم حقوق

اص�ول پيشگيري از جرم 

عليرضا سزاوار
زماني كه معقوالنه و مؤثر   گزارش2

باشد، كيفيت زندگي كل 
جامع�ه را بهب�ود مي بخشد. در بلندمدت هم هزينه هاي 
نظام عدالت كيف�ري و س��اير هزينه هاي اجتم�اعي 
ناش�ي از ارتكاب ج�رم را كاه�ش مي دهد. ام�ارات با 
بهره گيري از مشورت حقوقدانان بين المللي و استفاده 
از فناوري، اقدامات جالبي در پيشگيري از جرم داشته 
است. پيشگيري از جرم در فرانسه هم حدود نيم قرن 
عمر دارد كه با دغدغه قانون نويسان اين كشور گام به گام 
رشد كرد. ش�بكه اروپايي پيش�گيري از جرم هم يك 
پلت فرم در سراس�ر اتحاديه اروپا براي تبادل بهترين 
شيوه ها، تحقيقات و اطالعات در مورد جنبه هاي مختلف 
پيش�گيري از جرم به خصوص در زمينه سرقت است. 

پيشگيري از جرم ش��امل تمامی فعاليت هايي است كه به 
توقف يا كاهش جرم به عنوان يك معضل اجتماعي كمك 
مي كند. اين فعاليت ها از سوي همه بازيگراني انجام مي شود 
كه نقش پيش��گيرانه ايفا مي كنند؛ سياستمداران محلي، 
س��ازمان هاي مجري قانون و سيس��تم قضايي، خدمات 
اجتماعي، سيستم آموزشي، س��ازمان هاي جامعه مدني، 
صنعت، بانك ها، بخش خصوصي، كاركنان پژوهشي و عموم 

مردم با حمايت رسانه ها. 
   توجه ويژه به حوزه هاي جرائم نوجوانان

پيش��گيري از جرم به ط��ور طبيعي نيازمن��د رويكردي 
چندرشته اي اس��ت، از اين رو سياست هاي ملي متعددي 
به پيشگيري از جرم كمك مي كند: قوانين جزايي، سياست 
اجتماعي، آموزش، برنامه ريزي شهري، سياست مقامات 
محلي و غيره. پيش��گيري از جرم با ظهور ابتكارات محلي 
متعدد، ش��يوه هاي »پليس جامعه« كه نيروهاي پليس، 
مقامات محلي، مشاغل، انجمن ها و ش��هروندان را درگير 
مي كند، منعكس مي ش��ود.  كش��ورهاي اتحادي��ه اروپا 
مسئوليت اصلي پيش��گيري از جرم را بر به طور يكسان و 
با نظارت اي��ن اتحاديه اجرا مي كنند. با الزم االجراش��دن 
معاهده ليسبون )مادهTFEU 84(، اتحاديه اروپا اكنون اين 
امكان را دارد كه اقداماتي را براي ترويج و حمايت از اقدامات 
كشورهاي اتحاديه اروپا در اين زمينه ايجاد كند.  اتحاديه 
اروپا بر تس��هيل تبادل تجربيات و بهترين ش��يوه ها براي 
كاهش عواملي كه جرم و جنايت و سرقت را مهار مي كنند، 
كميته ممانعت از جرم دارد. اين كميته به همه كشورهاي 
عضو اتحاديه مشورت مي دهد.  عالوه بر اين، اتحاديه اروپا 
شروع به ارائه مقررات پيشگيرانه محكم در ابتكارات شاخص 
خود كرده است، از سياست هاي مبارزه با مواد مخدر گرفته تا 

جرائم سايبري، قاچاق انسان و به خصوص سرقت. 
از س��ال ۲001، ش��بكه اروپاي��ي پيش��گيري از ج��رم 
)EUCPN( هم ي��ك پلت فرم در سراس��ر اتحاديه اروپا 
براي تبادل بهترين شيوه ها، تحقيقات و اطالعات در مورد 

جنبه هاي مختلف پيش��گيري از جرم محل��ي ارائه كرده 
است. اين برنامه به خصوص در زمينه مقابله با سرقت بسيار 

فعال است. 
گرچه اين ش��بكه تمامي انواع جرم و جنايت را پوش��ش 
مي دهد، اما توجه ويژه اي به حوزه ه��اي جرائم نوجوانان، 
ش��هري و مرتبط با مواد مخدر و س��رقت دارد. وب سايت 
شبكه حاوي يك پايگاه داده غني در مورد جهت گيري هاي 
اس��تراتژيك ملي و پروژه هاي انجام ش��ده در زمينه هاي 
مختلف ج��رم و جنايت مانند س��رقت، جرائ��م تجاري، 
پليس محله، خشونت مدارس و دسته هاي مختلف جرائم 

سازمان يافته است. 
   حبس مجرمان جوان با مالحظات زياد

آمار جهاني در مورد ايمني و امنيت نشان مي دهد منطقه 
شمال غرب اتحاديه اروپا از كمترين ميزان جرم و جنايت 
در جهان برخوردار اس��ت. نرخ قتل با تركيب��ي از عوامل 
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياس��ي مرتبط است كه 
منحصر به محل اس��ت، حتي با وجود اينكه عوامل خطر 
اساسي مانند بيكاري و درگيري هاي سياسي اخيراً در اين 
منطقه افزايش داشته است، نرخ قتل در مناطق منتخب 
جهاني نشان مي دهد شمال غرب اتحاديه اروپا همچنان 

پايين ترين نرخ قتل را دارد. 
بر اساس داده هاي بررسي گرايش هاي جنايي، اين بخش 
از اتحاديه اروپا يكي از مناطقي اس��ت كه كمترين ميزان 
سرقت را دارد و به  ترتيب به ازاي هر 100هزار نفر، دو و سه 

مورد سرقت وجود دارد. 
سياست هاي كيفري در فرانس��ه از دهه1960 از الگوهاي 
متمايز خود پيروي كرده اس��ت. در آن زم��ان نرخ جرم و 
جنايت به ش��دت افزايش يافت. قانونگ��ذاران هم قوانين 
سختگيرانه تري براي حداكثر مجازات وضع كردند و مدت 
محكوميت زندان افزايش يافت اما جمعيت زندانيان فقط 
اندكي زياد شد.   اغراق آميز است اگر بگوييم سياست ها و 
شيوه هاي مقابله با جرم در سراسر جهان سخت تر شد. در 
چند دهه اخير استفاده از مجازات اعدام كاهش يافت و در 
س��ال1981 در فرانسه لغو ش��د. حبس مجرمان جوان با 
مالحظات زيادي مواجه ش��د. تعداد پذيرش در زندان به 
نصف كاهش يافت، طيف وسيعي از تمايالت و فرآيندهاي 
جايگزين پديدار شد و اس��تفاده از عفو و بخشودگي براي 
كنترل جمعيت زنداني��ان در مي��ان جنجال هاي اندك 

عمومي، سياسي يا رسانه اي گسترش يافت. 
   مقاومت قانون نويسان فرانسه 

در برابر سياست هاي خشن
در برخي موضوعات مربوط به جرم، قانون نويسان فرانسه با 

موفقيت در برابر اتخاذ سياست هاي خشن كه آنها را قبول 
نداشتند، مقاومت كردند. اين قانون نويسان مخصوصاً در 
مجلس اين كش��ور به پيش��گيري از جرم تأكيد بيشتري 
داش��تند تا مجازات هاي سخت. س��ه درس در اين زمينه 
برجسته است: نخست استفاده از نرخ هاي حبس به تنهايي 
براي توصيف روند يا شدت سياست كيفري مي تواند اساساً 
گمراه كننده باشد. دوم، سياستگذاران فرانسوي اساساً در 
مورد ارزش يا مطلوبيت حبس ترديد دارند. سوم اينكه نه 
فرهنگ سياسي و نه فرهنگ عامه در فرانسه گرفتار تنبيهات 
آنگلوساكسون نيست، بنابراين برنامه هاي انحرافي، رويه هاي 

غيررسمي، و بخشش ها و عفوهاي گسترده را قادر مي سازد 
بقا و رشد كنند.  در سطح بين المللي، پي�شگيري از ج�رم 
ب�ه عن�وان يك راهكار مهم براي ايجاد امنيت بين المللي 
محسوب مي ش�ود. در ك�شور فران�سه مديريت پيشگيري 

از جرم، تحول رو به رشدي را پشت سر گذاشته است. 
مديريت پيش��گيري از ج��رم امروزه در سياس��ت جنايي 
س�ازمان مل�ل متح�د، اتحاديه اروپا و نيز بسياري از كشورها 
جايگاه ويژه اي دارد.  مديريت پيشگيري از جرم در اصول 
راهبردي س�ازمان ملل در زمينه پيشگيري از جرم نيز مورد 
توجه جدي قرار گرفته است، بنابراين اص�ول، پيشگيري از 
جرم زماني كه معقوالنه و مؤثر باش��د، كيفيت زندگي كل 
جامع�ه را بهب�ود مي بخشد و در بلندمدت هزينه هاي نظام 
عدالت كيف�ري و س�اير هزينه هاي اجتم�اعي ناشي از ارتكاب 
جرم را كاهش مي دهد.  بند 17 اصول راهبردي س���ازمان 
مل�ل، پيوس�ت سند شماره ۲61/56 مورخ 31 ژانويه۲00۲ 
به مديريت پيشگيري اختصاص يافته است. طبق اين بند، 
مقام هاي دولتي بايد به منظور سازماندهي برنامه پيشگيري 
در ساختار و تشكيالت خود، نسبت به ايجاد نهادي دائمي در 
اين خصوص اقدام كنند.   تدوين برنامه پيشگيري از جرم با 
هدف هاي كامالً م�شخص، ايج�اد ارتب�اط و هماهنگي ميان 
سازمان ها و نهادهاي عم�ومي و اجتماع هاي مردمي از نكاتي 

است كه در اين بند به آن اشاره شده است. 
   تلفيق حقوق و فناوري

برخي كش��ورها ب��ا راهنمايي س��ازمان ملل نس��بت به 
پذيرش و اص�ول راهب�ردي در زمينه پيش��گيري از جرم 

و اعمال و اجراي اين اصول اقدام كرده اند، به عنوان مث�ال، 
ام�ارات متح�د عرب�ي از جمل�ه ك�ش��ورهايي اس�ت ك�ه 
ب�ا كم�ك متخصص��ان بين المللي پيش��گيري از جرم و 
برنامه ريزي، ايجاد ش�وراي مل�ي پي�شگيري از جرم را در 

دستور كار خود قرار داده است. 
نيروي پليس دوبي عالوه بر دسترس��ي به ابرخودروهاي 
بسيار سريع اكنون به هوش مصنوعي براي پيش بيني جرم 
نيز مجهز شده  است كه نخستين نمونه در غرب آسيا تلقي 
 )SIME(مي شود.  نرم افزار تصويربرداري فضايي خاورميانه
الگوهاي موجود اطالعات و جرائم در پايگاه داده پليس را 
تحليل می كند و سپس با استفاده از الگوريتم هاي پيچيده 
به توليد داده هاي فوق العاده دقيق در ارتباط با زمان و مكان 

ارتكاب جرم بعدي مي پردازد. 
اين اطالعات در ادامه به تيم هاي گشت در مورد مناطقي كه 
به نيروهاي بيشتر براي جلوگيري از فعاليت هاي مجرمانه 

احتمالي نياز دارند، ارسال مي شود. 
 SIME اطالعات دقيقي در مورد چگونگي عملكرد نرم افزار
ارائه نشده است اما سازندگان مدعي هستند اين سيستم 
هوش��مند مي تواند الگوهاي پيچيده رفتار مجرمانه را در 
وقايع به ظاهر بي ارتباط به دقت تش��خيص دهد و سپس 
احتمال وقوع مجدد جرم را پيش بيني كند. اين تحليل ها 
در تركيب با دانش و غرايز نيروهاي پليس باتجربه می تواند 
نيروي توانمندي را براي جلوگيري از جرم و جنايت توليد 

كند. 
   تجربه از نوع نزديك

داوود خاكس��ار، دانش��جوي دكتري گروه حق��وق جزا و 
جرم شناسي دانشگاه آزاد واحد امارات متحده عربي درباره 
اقدامات پيشگيري از جرم به خصوص در زمينه سرقت در 
اين كش��ور در مقاله اي در فصلنامه حقوق كيفري نوشت: 
تعويق صدور حكم به تأخير انداختن صدور حكم اس��ت و 
در امارات قاضي مي تواند با وجود ش��رايط مقرر در قانون، 
صدور حكم را به تأخير اندازد و از آنها ضمانت حسن رفتار در 
مدتي معين مطالبه كند.  چنانچه در مدت مزبور رفتار وي 
پسنديده بود، قاضي به  طور قطع از صدور حكم خودداري 
مي كند، ولي هرگاه قصوري از وي مالحظه شد و نقض عهد 

كرد، قاضي اقدام به صدور حكم مي كند. 
   مهار جرم و خشونت در فرانسه

دكتر عباس منصورآبادي، استاديار دانشكده حقوق و علوم 
سياسي دانش��گاه شيراز هم پيش��گيري از جرم در كشور 
فرانسه را در دو بع�د م�ورد توج�ه ق�رار داده است: نخست، 
حركت به سوي مديريت پيشگيري از جرم و دوم، سياست 
جديد پيشگيري از جرم و امنيت.  در كشور فرانسه، از اوايل 

سال 1976 نظرسنجي هاي مختل�ف ح�اكي از آن ب�ود ك�ه 
مردم از رشد جرم و گسترش خشونت اجتماعي نگرانند و 
احساس امنيت كمتري نسبت به گذشته دارند. اين احساس 

ناامني مردم در مقابل رشد جرم به دولت نيز منتقل ش�د. 
دولت تصمي��م گرفت با تأس���يس كميت���ه مطالع�اتي 
موض�وع هاي مرب�وط ب�ه ج�رم و بزهكاري و خشونت هاي 
مجرمان��ه، راه ه��اي مهار ج��رم و خش��ونت را بررس��ي 
كن�د. ب�ه دنب���ال آن، كميته مورد نظر ب��ا حضور 10تن 
از ش��خصيت هاي علمي، دانش��گاهي، قضايي، پليس��ي 
و متخصص��ان معم��اري و شهرس��ازي تش��كيل ش��د.  
 مهم ترين نتايج بررس��ي اين كميت�ه، از اين قرار اس��ت: 
1- تدابير س��نتي پليس قضايي در قبال مجرميت كافي 

ني�ست و ك�ارايي الزم را ندارد. 
 ۲- پيش��گيري از جرم بايد در برنامه هاي عمومي دولت و 
در باالترين سطح مراجع مختلف و نيز تشكل هاي مردمي 

مورد توجه قرار گيرد. 
3- به موضوع پي�شگيري به اندازه كافي توجه نشده است 
و به دليل ارتباط نداشتن ميان واح�دها و مراج�ع مختل�ف 
مسئول در امر پيش��گيري، هماهنگي كافي در اين زمينه 

وجود نداشته است. 
اين كميت�ه مقدماتي، سرانجام 105پيش��نهاد ارائه كرد 
كه مهم تري��ن آن، ايج���اد نه�ادي دائم���ي در خصوص 
هدايت برنامه هاي پي�شگيري از ج�رم و بررس�ي پيوس�ته 
جنب�ه هاي مختل�ف مجرميت بود. آغ��از بحث مديريت 
پيشگيري از جرم در كش��ور فرانسه ب�ه تأس�يس هم�ين 

نهاد برمي گردد. 
   سياست جديد پيشگيري از جرم و امنيت

 در فرانسه
 سياست عمومي پيشگيري از بزهكاري در كشور فرانسه 
از س��ال1976 تا س��ال ۲00۲ با مجموعه ای از تغييرات 
مواجه بود. وجود همزم�ان س�ازوكارهاي مختل�ف ب�ا ي�ك 
ه�دف )مقابله با بزهكاري( اما از دو منظر متفاوت موجب 
ناهماهنگي و رقابت هاي غيرعلم�ي شده بود. اين تغييرات با 
نظام جامع پيشگيري و سركوب، در س�ال 1977 آغ�از ش�د 
و پس از آن با تفكيك سازوكار پيشگيري از امنيت و تمركز بر 

مح�ور آزادي و ني�ز توس�عه حقوق بشر ادامه پيدا كرد. 
 در نهايت با تمركز اين دو مقوله در تصويبنام�ه 17ژوئي�ه 
۲00۲، با محوريت »امنيت« استمرار يافت. در واقع اي�ن 
ت�صويبنام�ه نقط�ه حرك�ت سياست جديد پيشگيري در 

فرانسه محسوب مي شود. 
 ق�ان��ون ۲9 اوت ۲00۲، مرب���وط ب���ه جهت گي��ري و 
برنامه ريزي براي امنيت داخلي، قانون 18م�ارس ۲003 
در م�ورد امنيت داخلي، قانون نهم سپتامبر ۲00۲ مربوط 
به جهت گيري و برنامه ريزي در م�ورد عدالت و قانون نهم 
مارس۲004 در خصوص انطباق دادگس��تري با تحوالت 
بزهك�اري، از جمله قوانيني است كه حركت سياست جديد 

پي�شگيري در فران�سه را ب�ه خ�وبي ن�شان مي دهد. 

حمايت از مستأجران همه جانبه شود
افزايش نامتعارف اجاره بهای مسكن در اين روزها و نقش دولت و قانونگذار در كنترل آن

مهارجرائم با قانون و فناوری
نگاهي به قوانين پيشگيري از جرائم با مصاديقی از كشورهاي فرانسه، امارات و اتحاديه اروپا

راه حل اساس�ی برای حل مشكل مسكن 
در تهران و ديگر كالنش�هرها اين اس�ت 
كه امكانات ش�غلی و رفاهی فق�ط در اين 
شهرها متمركز نش�وند، كما اينكه قانون 
ه�م راه حل های زيادی برای حل مش�كل 
مؤجر و مس�تأجر پيش بينی كرده اس�ت

س�ازندگان SIME مدعي هس�تند اين 
سيستم هوشمند مي تواند الگوهاي پيچيده 
رفتار مجرمانه را در وقايع به ظاهر بي ارتباط 
به دقت تشخيص دهد و سپس احتمال وقوع 
مجدد جرم را پيش بيني كند. اين تحليل ها 
در تركيب با دانش و غرايز نيروهاي پليس 
باتجربه می تواند نيروي توانمندي را براي 
جلوگي�ري از ج�رم و جناي�ت توليد كند

اميرحسين صفدري* 
  گزارش یک


