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موضوع پایان نامه

استاد راهنما

نقش بزه دیده در تکوین جرایم

سرکار خانم

منافی عفت

دکتر لیال

استاد مشاور
-

دادخدایی
چکیده پایان نامه
عوامل مختلفی در وقوع جرم مؤثر هستند .یکی از این عوامل و یکی از اضالع مثلث وقوع جرم بزه دیده یا
همان آماج جرم است .یکی از پرسش هایی که ایجاد می شود این است که آیا بزه دیده یا مجنی علیه جرم
منافی عفت هیچ نقشی در وقوع جرم علیه خود ندارد؟ بزه یدگان این نوع جرایم بعضاً نقش ها و رفتار هایی
مانند روسپیگری ،قوادی  ،بی حجابی  ،بد حجابی و  ....را انجام می دهند .که این نوع رفتار ها می تواند به
تحریک بزهکار و یک چراغ سبزی برای او باشد .لذا رفتار های بزه یدگان این نوع جرایم را می توان در طیفی
از بزه دیده مجرم ،بزه دیده مقصرو بزه دیده فاقد مسئولیت طبقه بندی کرد .برای این که پیشگیری از وقوع
این نوع جرایم مؤثر واقع شود باید همه جانبه باشد و لذا باید در پیشگیری از این جرایم به نقش و مسئولیت
بزه دیده نیز توجه نمود .هم چنین عدالت اقتضاء می کند که در صورت خالف قانون بودن رفتار بزه دیدگان
مانند روسپیگری  ،قوادی ،بی حجابی و  ...برای آن ها مسئولیت قائل بود .اعمال خالف قانون بزه دیدگان می
تواند مشمول عنصر تحریک در معاونت جرائم منافی عفت قرار گیرد  .در صورتی که این تحریک شرایط
فردی  ،مؤثر و مستقیم بودن را داشته باشد  ،می توان بزه دیدگان دارای مسئولیت را به جرم معاونت در این
جرائم محکوم و مجازات نمود .و از این طریق پیشگیری کیفری از اعمال بزه دیدگان محقق خواهد شد.از
طرق دیگری که برای پیشگیری از این جرایم می توان برشمرد ،پیشگیری وضعی و اجتماعی است که شامل
مواردی مانند رعایت حجاب ،امر به معروف و نهی از منکر ،عدم اختالط زن و مرد و ...می باشد.
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