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درمان موقت با تصويب قانون كاهش حبس تعزيري

نکته

خانوادههاي زندانيان بنا بر مطالعات كيفرشناسي و دادههاي ميداني پس از حبس مجرم در زندان ،بيشترين آسيب و ضرر را متحمل ميشوند
جمعيت كيفري ما نسبت به كل جمعيت كشور عدد
بااليي است ،به طوري كه اكنون باالتر از حد ميانگين
جهاني زنداني در زندانهاي كش�ور داريم ،به همين
دليلدرباالترينسطحتصميمگيرينظاميعنيمجمع
تشخيصمصلحتنظام،سياستهايمربوطبهكاهش
جمعيت كيفري زندانها م�ورد تصويب قرار گرفته
است ،همچنين اگر با تراكم در زندان مواجه نبوديم،
درسندتحولقضایيبهاينموضوعپرداختهنميشد.

زندگي اجتماعي انس��انها در جايگاه يك اصل حياتي
مهم ،همواره مورد اهتمام و توجه ع��وام و نخبگان بوده
است .آنچه هميشه به عنوان بخشي تفكيكناپذير از اين
همگرايي اجتماعي مطرح ب��وده ،رفتارهاي ضدهنجار
برخي از اعضاي اين جامعه بش��ري اس��ت كه در قالب
جرم بروز ميكند .متداولترين روش كه سابقهاي كهن
دارد ،مقول��ه مجازات حبس ،محب��وس و زنداني كردن
متخلفان است.
آغاز زندان و زنداني
نتايجوآثاركاوشها،اكتشافاتويافتههايباستانشناسي
حكايت از اين دارد كه مكانهايي تحت عنوان زندان در
قديميترين تمدنهاي بش��ري وجود داشته است .در
نتيجه مواجهه با ديرينهترين متون قانوني و دستورات
زيست اجتماعي (قانون حمورابي و اورنامو) ميتوان وجود
و تداول مجازاتي تحت عنوان حبس را در قبال متخلفان
و مجرمان برداشت كرد.
اين س��نت كهن و محبوس کردن اشخاصي كه امنيت،
هنجارها و ارزشهاي اجتماع را مخدوش كردهاند ،شايد
بتوان در كنار اعدام از رايجترين مجازاتهاي عهد باستان
تويكم ميالدي و
برشمرد كه تا هزاره س��وم و قرن بيس 
روزگار كنوني ادامه دارد.
معنا و مكتب
محروم و محدود كردن فرصتهاي زيس��تي يك انسان
به واسطه نگهداري او در مكاني ثابت و مشخص و سلب
كردن آزادي او ،معنايي مشترك و تعريفي واحد در تمامي
زبانهاست ،اما فلسفه چنين محروم و محدود كردني در
چيست؟ براي يافتن پاسخ اين سؤال عالوه بر نگاهي گذرا
به سوابق تاريخي ،بايد به مكاتب حقوقي نيز رجوع كنيم.
در گذشته و آنچه از عملكرد حكومتها و متون تاريخي
برداشت ميكنيم ،اين است كه حبس كردن به عنوان يك
مجازات و براي دور نگه داشتن فرد از محيط اجتماعي به
كار برده ميشده است.
حاكمان و قاضيان و مصلحان اجتماعي ،محبوس كردن
فرد براي مدت طوالني را مجازات��ي خفيفتر از اعدام و
سزاوار براي مجرم ميدانستند .در ثاني كنترل و مديريت
مجرمان در محلهايي حفاظتشده و به دور از اجتماع
براي آنان آس��ودهتر و در عين حال به نفع ق��وام و دوام
جامعه بود.
نگاه تربيتي و اصالحي به اين مقوله در گذشته يا اساساً
وجود نداشت يا بسيار نادر بوده است .در بين ديدگاههاي
حقوقي و در ميان شماري از مكاتب هم اين نگاه مجازات
محور وجود داشته و همچنان نيز دارد ،اما ديدگاه مجازات
مطلق در قرون اخير و در حقوق نوين دستخوش تغيير
نگرش ش��د .بحث تأديب و اصالح و درمان تحت تأثير
رنسانس ،تكامل فهم از حقوق بشر و تعاريف متعاليتر از
جامعه شكل گرفت و اكنون در بسياري از كشورهاي دنيا
از جمله دولت -ملتهاي منطقه شبهجزيره اسكانديناوي
به شدت و حدت بيشتر در جريان بوده و عملي ميشود.
حبس از منظر اسالم
دين مبين اسالم از بدو ظهور در جزيرهالعرب ،سيستمي
نوين در جهت اداره اجتماع و تعيين مجازات و برخورد
با رفتاره��اي ضدارزش تعبيه و ت��دارك ديد .آنچه دين
اسالم را از اديان گذش��ته و مكاتب فكري حاكم بر آنها
مجزا ميكند ،همين نگاه اصالح ،درمان و تأديب است
كه بيش از هزار س��ال زودتر از حقوق نوين بر آن تأكيد
داشته است.
نگاه

علیرضا سزاوار

پيش��گيري از وقوع جرم در كش��ور وارد دوازدهمين
سال خود شده اس��ت و از س��ال ۱۳۹۳در اين رابطه
قانون داريم.
قانونگذاران هيچگاه نميتوانند به تدوين قوانيني كامل
اقدام كنند كه از يك سو عام و فراگير و از سوي ديگر
كام ً
ال مبين و صدق آن بر تمامي مصاديق بيش��بهه
باشد ،از اين رو از ابتداي قانونگذاري ،ضرورت نياز به
تفس��ير به عنوان ابزاري در دستيابي به مقصود مقنن
احساس شد .براي رسيدن به اين منظور رويكردهاي
تفسيري مختلفي ارائه شده كه مهمترين آنها در حوزه
قوانين كيفري دو نوع تفسير مضيق و موسع است.
تفس��ير مضيق كه از نتايج اصل قانون��ي بودن جرائم
و مجازاتهاس��ت ،در غالب موارد به صورت تفسير به
نفع متهم ظهور ميياب��د .اصولي چون «لزوم تفكيك
قوا» «حفظ حقوق فردي» از اهم مباني تفسير مذكور
هستند .كاربرد تفس��ير موس��ع در حقوق جزا بسيار
ضعيفتر از تفس��ير مضيق است و فقط در صورتي كه
منجر به تفسير به نفع متهم شود ،قابل استفاده است.
پيشگيري از وقوع جرم هم تعريف موسع و مضيق دارد
كه در تعريف موسع ،هر كاري در اين زمينه انجام شود
ولو مجازات باش��د ،پيشگيري اس��ت ،ولي در تعريف
مضيق هنر مديريت جامعه پيشگيري است و بايد قبل
از وقوع جرم به كار گرفته شود.
در پيشگيري از وقوع جرم بايد فهم واحدي را در جامعه

در گذر 14قرن از ظهور دين اسالم ،زندان و زنداني مورد
سوءاستفاده حكومتهاي نامشروع واقع شده است ،اما
در قاموس شريعت اصيل اسالمي همواره در نظر داشتن
حقوق زندانيان و مناسب بودن محيط زندان مورد تأكيد
و توجه بوده است.
زندان كانون انتقامجويي و طرد مجرمان نيست بلكه بايد
محيطي سراسر تنبهآميز و تأديبكننده باشد .آنچه از
قرآن كريم در خصوص عملكرد حضرت يوس��ف(ع) در
زندان ميبينيم ،خود گواه اين مدعي است.
تالش و تقال در مسير عدالت
قبل از بهمن 1357و پيش از پيروزي انقالب اسالمي
در ايران ،وضعيت ندامتگاهها و رعايت حقوق زندانيان،
چندان قابل دفاع و ارزشگذاري نبوده است .درست است
كه قانونگذاران ايراني و به تبع آن دولتهاي پادشاهي
به واسطه گس��ترش اصول حقوق بشر و متأثر از برخي
دول خارجي ،تحوالتي را نسبت به گذشته ايجاد كرده
بودند ،ام��ا وضعيت كلي زنداني��ان مخصوصاً زندانيان
سياسي ،طبق اسناد و شواهد و گزارشهاي بينالمللي
و ش��اهدان به جاي مانده از آن دوران ،بس��يار وخيم و
بحراني بوده است.
هنگامي كه انقالب به پيروزي رس��يد ،به دليل اقتضاي
شرايط از همان زندانهايي كه در رژيم سابق ساخته شده
بود جهت نگهداري مجرمان و برخي جنايتكاران رژيم
قبل استفاده ميشد.
پس از تثبيت و استقرار نظام مقدس اسالمي و تصويب
قانون اساس��ي و تالش در جهت حاكم کردن ش��ريعت
الهي ،شيوه زندانباني و زندانداري تغيير و تحول شگرفي
كرد .در ساليان جنگ و به گواه صدها اسير عراقي كه در
طول جنگ تحميلي در كمپهاي اسرا در ايران محبوس
بودهاند ،برخوردهاي صحيح و منطبق بر ش��رع با آنان
صورت ميگرفت.
مرور اس��ناد و خاطرات توابين از گروهك تروريس��تي
مجاهدين خلق در نحوه برخورد با آنان توس��ط سازمان
زندانهاي ايران نيز دليلي بر اثبات اين مدعي است .آنچه
در آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و
تربيتي كشور به آن التفاف و تأكيد شده ،شرايط آموزش
و مهارتافزايي براي زندانيان است .فرصت كسب و كار
و بهدستآوردن درآمد از اين طريق براي زندانيان هموار
شده است.

كمبود مددكاران متخصص
با وجود تمامي اقدامات مثبت و تالشهايي كه در جهت
رسيدن به اهداف شريعت اسالمي در خصوص زندانها
صورت گرفته است ،اما در دهههاي گذشته ،سياستهاي
حبسزايي و جايگزين كردن مجازاتهاي بدني و مالي
با حبس ،سبب انباشت زندانيان و باالرفتن تعداد آنان در
ندامتگاهها شد.
از طرفي به دليل س��ليقهاي بودن و حت��ي كمكاري و
كمتوجهي به مقوله كار فرهنگي و تربيتي در دهههاي
قبل در زندانها و كمب��ود نظارت معقول و دلس��وزانه
به زندانيان ،اين مكانها بدل به آموزش��گاههاي جرم و
مجرمپروري شدند ،به طوري كه مجرمان خرد و كمتجربه
با قرارگرفتن در فضاي عمومي زندان و فراگيري روشهاي
نوين ارتكاب جرائم و حتي عضوگيري و عضو ش��دن در
گروههاي خالفكاري ،پس از تحمل مدتزمان محكوميت
نه تنها اصالح و تأديب نمیشدند بلكه با مهارتي مضاعف
براي فساد وارد اجتماع ميشدند.
رسيدگي به شرايط روحي و رواني زندانيان و مددكاري
اجتماعي در قب��ال آنها نبايد دچار ضعف و ايراد باش��د.
سيستم مددكاري و مش��اوره در زندانها بايد به صورت
مداوم وضعي��ت اخالقي و روحي -رواني محبوس��ان را
رصد و پايش كند و براي آنان برنامهريزي و در مواقع لزوم

ی�ک دس�ته از زندانه�ا هس�تند که
ظرفیت اس�می آنه�ا بیش�تر از تعداد
زندانیان موجود اس�ت .یک دس�ته از
زندانها همظرفیتاسمیشانمتناسب
با زندانیان اس�ت و یک دس�ته دیگر از
زندانهاکهنوع ًازندانهایقدیمیداخل
شهرها هس�تند که س�ازمان زندانها
نتوانسته اس�ت توس�عههای عمرانی
را در م�ورد آنها انجام ده�د و درنتیجه
ظرف و مظروف هیچ تناسبی با هم ندارد

راهكارهاي درماني در نظر بگيرد.
طبق آمارهاي رس��مي و گزارشهاي تكميلي به دليل
كمبود م��ددكاران متخصص در اين حوزه ،مش��كالت
عدي��دهاي وجود دارد ،به ط��وري كه صرفاً ب��ه ازاي هر
300نفر زندان��ي مرد يك م��ددكار م��رد و در قبال هر
43مددج��وي زن فقط يك مددكار زن ،ش��اغل در اين
حرفه هستند.
فقدان برنامههاي كاربردي و حمايتي براي خانوادههاي
زندانيان نيز از ديگر ايرادات ش��ايان توجه در سيس��تم
زندانداري ماست .هر چند در دو سال اخير گامهايی در
اين زمينه برداشته شده است اما هنوز راه زيادي داريم.
بنا بر مطالعات كيفرشناسي ،دادههاي ميداني و مشاهده
و پايش وضعيت خانوادههاي زندانيان ،بيشترين آسيب و
ضرر را در صورت محكوميت به حبس مجرم ،خانوادههای
زندانيان متحمل ميشوند.
بنيانهاي خانواده يك زنداني همواره در حال فروپاشي
است .فقر و مضيقههاي مالي به همراه آسيبها و ايجاد
كمبودهاي روحي و عاطفي از جمله مخربترين آثار اين
مجازات براي خانوادههاي زندانيان است كه همين موضوع
تا حدودي ناقض اصل فردي و شخصي بودن مجازاتها
هم است .در اينجا صرفاً زنداني نيست كه متحمل مجازات
ميش��ود بلكه خانواده او نيز به ش��دت تحت تأثير قرار
میگیرند و متحمل سختيهاي فراواني ميشوند.
دستهبندي زندانها
در تمام زندانها با تراكم جمعيت كيفري مواجه نيستيم.
يك دسته از زندانها هستند كه ظرفيت اسمي آنها بيشتر
از تعداد زندانيان موجود اس��ت .يك دسته از زندانهاي
ما ظرفيت اسميشان متناس��ب با زندانيان است و يك
دس��ته ديگر از زندانهاي ما كه نوعاً زندانهاي قديمي
داخل شهرها هستند كه سازمان زندانها نتوانسته است
توسعههاي عمراني را در مورد آنها انجام دهد ،در نتيجه
ظرف و مظروف هيچ تناسبي باهم ندارند.
در همين رابطه رئيس سازمان زندانها درباره وضعيت
امروز زندانهاي كش��ور گفت :به ص��ورت كلي ،تراكم
جمعيت كيف��ري در زندانهاي كش��ور در حد مطلوب
نيست ،چون ما با افزايش تراكم جمعيت كيفري مواجه
هستيم كه سياستهاي كاهش جمعيت كيفري مورد
تصويب قرار گرفته است.
غالمعلي محمدي تصريح كرد :اگر ما با تراكم جمعيت

كيفري مواجه نبوديم ،در باالترين سطح تصميمگيري
در نظام ك��ه مجمع تش��خيص مصلحت نظام اس��ت،
سياستهاي مربوط به كاهش جمعيت كيفري زندانها
مورد تصويب قرار نميگرفت ،همچنين اگر با اين تراكم
مواجه نبوديم ،در س��ند تحول قضایي ب��ه اين موضوع
پرداخته نميشد.
جايگزينهاي حبس در قانون مجازات اسالمي
رئيس سازمان زندانها با اعالم اينكه جمعيت كيفري ما
نسبت به كل جمعيت كشور عدد بااليي است ،افزود :در
جمهوري اسالمي ايران ما باالتر از حد ميانگين جهاني
زنداني در زندانهاي كشور داريم.
محمدي تصريح كرد :در سالهاي اخير اقدامات بسيار
مؤثري در خصوص توس��عه فضاه��اي فيزيكي صورت
گرفته كه موجب شده است نس��بت به دو دهه گذشته
وضعيت زندانهاي ما از حيث توسعه فضاهاي فيزيكي
بس��يار بهبود پيدا كند ،هر چند هنوز به سطح مطلوب
نرسيدهايم و مترصد هستيم با جذب اعتبارات نسبت به
اين امر اقدام كنيم.
وي افزود :توسعه فضاهاي فيزيكي يك بخش از كار است
اما اگر يك بودجه كالني را هم به ما اختصاص دهند و ما
اين توان را داشته باشيم كه فضاهاي فيزيكي را توسعه
بدهيم ،فينفسه مترصد اين هستيم كه جمعيت زندانيان
را كم كنيم .در اين راستا قانونگذار بحث جايگزينهاي
حبس را در قانون مجازات اسالمي سال ۱۳۹۲پيشبيني
كرده و االن هم بح��ث روز بحث اس��تفاده از پابندهاي
الكترونيك است.
اكنون سازمان زندانها با بهرهمندي از فناوريهاي نوين
و تكنولوژي روز قادر به ايجاد زندان مجازي شده است.
زندان و حبس چي��زي جز محدود كردن فرد نيس��ت،
بنابراين زندان موضوعيت ندارد و آن چيزي كه موضوعيت
دارد ،حبس و محدوديت اس��ت .وقتي سازمان زندانها
ميتواند اين محدوديت را با استفاده از ابزارهاي نوين و
به صورت مجازي ايجاد كند ،چرا اين كار را انجام ندهد.
استفاده از پابندهاي الكترونيك در راستاي بهرهمندي
از س��امانههاي الكترونيك اس��ت تا برخي محكومان و
زندانياني كه واجد شرايط هستند (زندانيان جرائم سبك
و زندانياني كه حضورشان در جامعه مخل نظم و امنيت
نيست) بتوانند از اين ارفاق قانوني برخوردار شوند.
«قانون كاهش حبس» بارقهاي از اميد
در يك دهه اخير ،قوه قضائيه جمهوري اسالمي ايران به
اين نتيجه رسيد كه مجازات حبس به آن هدف بازپروري
و اصالح كه مدنظ��ر دكترين حقوق جزاي اس�لامي و
كيفرشناسي اسالمي است ،دست نيافته است.
از طرفي در گذشته رويه حاكم در دادگاهها به گونهاي بود
كه صدور حكم حبس در ميان قضات بسيار شايع شده
بود ،لذا گامهاي مثبتي در جهت تغيير اين نگرش و ثابت و
مستقر کردن سياست كالن حبسزدايي برداشته شد.
عصاره و چكيده اين تغيير رويه در قانون كاهش مجازات
حبس تعزيري در نظر گرفته ش��د .تصوي��ب اين قانون
در ارديبهش��ت ماه  1399بزرگترين و مهمترين اقدام
قوه قضائيه و به طور كلي مجموعه دولت به معناي اعم
كلمه در راس��تاي كاس��تن از آثار زيانبار حبس و زندان
بوده است.
گفتني اس��ت اكنون با وجود گذشت دو سال از تصويب
اين قانون و مدتي از اجراييشدن آن ،شاهد پايين آمدن
نرخ ورودي زندانها و تعداد محبوسان هستيم .تصويب
قانون كاهش حبس تعزيري يك درمان موقت و فرعي
است چراكه مشكل حادتر و اساسيتر در نحوه زندانداري
خالصه ميشود.
اما همين تغيير رويكرد و نگرش قانونگذار و به تبع آن قوه
قضائيه اتفاق مبارك و بابركتي است .چنين سياستي در
قالب قانون و ابالغ آن به قضات و دادگستريهاي سراسر
كشور ،موضع شفاف و روشن دستگاه قضا را در قبال نهاد
زندان به سمع و نظر جامعه ميرساند .اين موضعگيري
شفاف بسيار اميدآفرين است.

«گمنامي مجرمان» شاهكليد علل وقوع جرم
ايجاد كنيم تا در اجراي برنامههاي اين حوزه بيش از
گذشته موفق باشيم.
وقوع جرم به طور عام يكس��ري داليل كلي دارد مثل
فقر ،بيكاري ،خشكس��الي و ش��كاف طبقاتي كه رفع
آنها زمانبر است و از عهده يك قوه برنميآيد ،ولي علل
نزديك شامل محيطها ،موقعيتها ،ابزارها ،گمنامي
مجرمان ،انجام ندادن وظايف ،جهل و ناداني به مقررات
و قوانين و تزاحم و موازيكاري است.
رئي��س دبيرخانه ش��وراي عالي پيش��گيري از وقوع
جرم قوه قضائيه در همي��ن زمينه به تارنماي معاونت
اجتماعي قوه قضائيه گفت :علل وقوع جرم در كش��ور
به چهار دسته تقسيم ميش��ود كه علتالعلل آنها در
كشور و اولين و مهمترين آن گمنامي مجرمان يا فقدان
شفافيت است .اگر فرد احس��اس كند كسي او را رصد
نميكند ،براي ارتكاب جرم اقدام ميكند ،در حالي كه
۲۶بانك جامع اطالعاتي در كشور مانند بانك اطالعات
س��ارقان حرفهاي ،بانك زمينهاي در معرض تصرف
و رانندگان پرخط��ر داريم ،اما اطالع��ات آنها مبادله
نميش��ود و ش��اهد فضاي مفرط گمنامي در كشور
هستيم كه براي وقوع جرم خطرزاست.
عليرضا س��اوري افزود :در حال حاضر نيازمند كاهش
فضاي گمنامي از طريق چرخ��ش و تبادل اطالعات
بين بانكهاي اطالعاتي كشور هستيم .به اين دليل كه
بانكهاي اطالعاتي متعدد و خوبي داريم اما اطالعات

آنها به اشتراك گذاش��ته نميشود كه موجب افزايش
ضريب گمنامي ميشود.
س��اروي ادامه داد :دومين عامل وقوع جرم ،ناآگاهي،
جهل و ناداني اس��ت كه تش��كيل اكث��ر پروندههاي
قضايي ناش��ي از اين مورد اس��ت .بايد ب��راي افزايش
دانش حقوقي مردم و فرهنگ پيشگيري اقدام كنيم
كه به منزله توانمندس��ازي آحاد جامعه است و موتور
محرك پيشگيري از وقوع جرم ميباشد .بايد هر يك
از دستگاهها محتواهاي پيش��گيرانه را توليد و منتشر

كنند و با رويكرد ارتقاي دانش حقوقي مردم با همكاري
رسانهها اقدام کنند.
محتواها بايد مس��تمر و پايدار باش��د و در يك فرايند
زماني معقول و منطقي صورت گي��رد تا اين پديده را
كنترل كنيم.
ساوري ادامه داد :سومين عامل وقوع جرم هم فقدان
مسئوليتپذيري از سوي مردم و مديران است كه منجر
به خسارات سنگين ميشود .اگر دستگاهها وظايف خود
را عمل نكنند ،موجب تشكيل پرونده و احضار آنها به

دستگاه قضا ميشود.
چهارمين عل��ت وقوع جرائ��م هم تزاح��م ،تداخل و
موازيكاري قوانين است كه در اين رابطه نياز به تنقيح
قوانين داريم و بايد اعضاي شوراي پيشگيري استانها
پيش��نهادهاي خود را مطرح كنند تا در مجلس مورد
پيگيري قرار دهيم.
اين در حالي اس��ت كه هم اكن��ون ۲۰عنوان كيفري
پرتكرار و پروندههاي ورودي به دستگاه قضايي وجود
دارد و جايگاه همه استانها هم در اين زمينه بررسي
نش��ده اس��ت .از بين اس��تانهايي كه بررسي شده،
استان قزوين از نظر پروندههاي كيفري از استانهاي
امن اس��ت و كمترين ورودي كش��ور را دارد ،ولي در
پروندههاي حقوق��ي از لحاظ تعداد و رتبه كش��وري
جايگاه باالتري دارد .اين استان در جرم سرقت پايينتر
از معدل كشوري است و رتبهاش در اين خصوص زير
ميانگين است.
بررس��يهاي دبيرخانه ش��وراي عالي پيش��گيري از
وقوع جرم نش��ان ميدهد ،اس��تان قزوين در ضرب و
تودوم ،در حوزه توهين به
جرح عمدي در رتبه بيس�� 
اشخاص در رتبه ش��انزدهم و باالتر از معدل كشوري
است و بايد توجه بيشتري به پيش��گيري از اين جرم
شود .در ايراد صدمه عمدي و نزاع نيز اين استان رتبه
بيستوپنجم را داراست و در كالهبرداري پايينتر از
ميانگين كشوري است.

اعتراض به قرار نهايي دادسرا

اگر دادسرا قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب صادر كرده
باشد ،قانونگذار حق اعتراض به قرار نهايي دادسرا از سوي
شاكي را براي وي در نظر گرفته است .مهلت اعتراض به
قرار نهايي دادسرا هم 10روز از تاريخ دريافت ابالغيه قرار
نهايي دادسراست .مراحل اعتراض به قرار نهايي دادسرا از
طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي انجام ميشود.
قرار نهايي يكي از تصميمات دادگاه اس��ت و مفهوم آن
تعقيب و رسيدگي به يك پرونده پايان يافته است .قرار
نهايي ممكن اس��ت در دادگاه يا دادسرا صادر شود .اين
قرار از طريق سامانه براي فرد ابالغ و پيامك «قرار نهايي
صادر ش��د» براي فرد ارسال ميش��ود و با توجه به نوع
قراري كه صادر شده ،ممكن است سرنوشت متفاوتي در
انتظار آن پرونده باشد.
در خاتمه مراحل تحقيقات مقدماتي توس��ط دادسرا،
مقامات مذكور اقدام به صدور ق��رار نهايي ميكنند اما
پرسش مهمي كه در خصوص صدور قرار نهايي دادسرا
وجود دارد ،آن است كه آيا امكان اعتراض به قرار نهايي
دادسرا وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،شرايط
قانوني و مراحل اعتراض به قرار نهايي چيست؟
داليل متوقف شدن تعقيب كيفري
بر اساس قانون آيين دادرسي كيفري ،بسياري از جرائمي
كه مورد تعقيب كيفري قرار ميگيرند ،بايد ابتدا توسط
مقامات دادسرا مورد رسيدگي قرار بگيرند ،مگر برخي
از جرائم منافي عفت يا جرائ��م تعزيري درجه 7و  8که
مس��تقيماً توس��ط دادگاه كيفري مورد رسيدگي قرار
ميگيرند .قرار منع تعقيب بر اساس قانون در مواردي
صادر ميشود كه رفتار مرتكب جرم نباشد يا اينكه رفتار
مرتكب جرم است ،ولي دليل كافي براي انتساب آن به
متهم وجود ندارد.
قرار جلب به دادرسي يا قرار مجرميت نوعي قرار نهايي
دادسراست كه بر اس��اس آن مقامات دادسرا اين نظر را
دارند كه متهم ،مجرم است و بايد به جرم وي در دادگاه
رسيدگي و حكم صادر شود و بر اساس آن كيفرخواست
متهم صادر ميشود .قرار موقوفي تعقيب كه در نهايت
سبب متوقف ش��دن تعقيب كيفري متهم ميشود ،در
مواردي همچون فوت متهم ،رضايت ش��اكي در جرائم
قابل گذشت ،توبه متهم پيش از اثبات جرم ،عفو متهم بر
اساس قانون يا مشمول مرور زمان شدن دعاوي كيفري
و مواردي از اين قبيل صادر ميش��ود كه شرايط آن در
قوانين مرتبط مشخص شده است.
امكان اعتراض به قرار نهايي دادسرا
قرار ترك تعقيب در ش��رايطي صادر ميش��ود كه جرم
متهم يكي از انواع جرائم قابل گذش��ت ب��وده و قبل از
صدور كيفرخواست دادسرا ،شاكي شكايت خود را پس
بگيرد و گذشت كند.
حال پرسشي كه ممكن است مطرح شود ،اين است كه
آيا قرار نهايي دادس��را قابل اعتراض است؟ پاسخ به اين
پرسش در مورد برخي از انواع قرارها مثبت است.
شاكي در صورتي كه قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب
صادر شده باشد ،ميتواند در مهلت مقرر نسبت به قرار
صادره اعتراض كند ،اما قرار ترك تعقيب كه در واقع بنا
به خواست شاكي صادر شده اس��ت ،عليالقاعده قابل
اعتراض نيست ،هر چند شاكي ميتواند از تاريخ صدور
قرار ترك تعقيب ،براي يك بار ديگ��ر تعقيب مجرم را
تقاضا كند.
در مقاب��ل ،متهم پس از اب�لاغ قرار جلب به دادرس��ي
نميتواند نس��بت به آن اعتراض كند ،چون با عنايت به
ش��واهد و قرائن موجود در پرونده توسط دادسرا مجرم
تشخيص داده میشود و پس از صدور كيفرخواست بايد
در دادگاه به جرم وي رسيدگي شود.
عذر موجه در اعتراض
معترض ميتواند پس از مشاهده قرار نهايي صادرشده
در سامانه ثنا ،ظرف مهلت مقرر اقدام به ثبت اعتراض به
قرار نهايي دادسرا كند ،البته الزم به ذكر است اگر شاكي
بخواهد خارج از مهلت اقدام به ثبت اعتراض نسبت به
قرار نهايي دادس��را كند ،حتماً بايد عذر موجهي داشته
باشد و اين عذر موجه را در اعتراض خود به ثبت برساند.
در اين صورت مرجع رسيدگي به اعتراض ،يعني دادگاه
كيفري ضمن مالحظه اعتراض ،عذر شاكي را نيز مورد
بررسي قرار ميدهد و در صورت تشخيص موجه بودن،
وارد رسيدگي به اعتراض ميشود.
شرايط و مراحل اعتراض به قرار
متقاضي در مرحله اول بايد در س��امانه ثنا ثبتنام کند
و احراز هويت ش��ده باشد .يكي از ش��رايط اعتراض به
قرار نهايي دادسرا ،رعايت مهلت قانوني ذكرشده براي
اعتراض به قرار نهايي ،يعن��ي 10روز (براي ايرانيان) و
يك ماه (براي اش��خاص مقيم خارج از كشور) از تاريخ
ابالغ است.
نحوه مش��اهده ق��رار نهايي دادس��را در س��امانه ثنا به
اين ترتيب اس��ت كه متقاضي به قس��مت ابالغيههاي
الكترونيك قضايي مراجعه ميكن��د و از محتواي قرار
صادرشده مطلع ميشود.
در مرحله بعد ،در شرايطي كه قرار صادره قابليت اعتراض
و شخص نسبت به آن اعتراضي داشته باشد ،بايد به يكي
از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مراجعه و نسبت به
ثبت اعتراض از قرار نهايي دادسرا اقدام كند كه در اين
مرحله ،اليح��ه اعتراض به قرار نهايي دادس��را در دفتر
خدمات الكترونيك قضايي تنظيم ميش��ود و نيازي به
مراجعه حضوري به دادسرا يا دادگاه براي تحويل اليحه
اعتراضي وجود ندارد.

