


مقدمه
 تقريبا همه كسانی كه به دليل فعاليتهای مدنی و سياسی، سر و كارشان با نظام امنیتی و قضایی ايران افتاده و يا اينکه اخبار
 مربوط به بازداشت شدگان سياسی را دنبال كرده اند می دانند كه ضوابط حقوق بشری مربوط به حقوق متهمان و زندانیان سياسی
 به طور وسيعی نقض می شوند. اما آنچه بسياری از افراد نمی دانند، جزيیات قوانین جمهوری اسلامی درباره حقوق متهمان در مرحله
از آن است. دانستن اين قوانین اگرچه به اين معنا نیست كه می توان بازجويان، ماموران  بازداشت، بازجویی، محاكمه و پس 
پرسان و قضات را وادار به اجرای آنها كرد اما آگاهی از اين حقوق، برای همه فعالان سياسی-مدنی ضروری است زيرا: انتظامی، باز

 زمانی كه ماموران قضایی،امنیتی و انتظامی بدانند كه متهم از حقوق خود آگاه است اين امکان وجود دارد كه
به دليل نگرانی از شکايات بعدی، در نقض حقوق متهم احتیاط بیش تری كنند.

  متهم با دانستن حقوق خود بهتر می تواند در موارد تهديدات و فریب های ماموران امنیتی و قضایی مقاوت كند و
ارزيابی كند تا چه حد ادعاهای آن ها در پرونده قابليت اعمال دارد.

 متهم بهتر می تواند تاثیر اظهارات و اعترافات خود را در نوع و میزان حکم صادره پیش بینی كند.
  متهم می داند از كدام يک از عملکردهای ماموران امنیتی و قضایی می تواند به عنوان رفتار غیر قانونی شکایت

كند.
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1-  مراحل مختلف رسیدگی به پرونده

• برخی از سئوالاتی که در این بخش به آنها پاسخ داده ایم

پرسی ست چه تفاوتی با مرحله ی دادگاه دارد؟ 1. وقتی پرونده در مرحله ی باز
 وقتی متهم ماه ها تحت بازجویی قرار دارد چرا همچنان ماه ها پرونده در

پرسی قرار می گیرد؟  مرحله ی باز
پرس و دادستان ، معاون دادستان و قاضی در پرونده چه اختیاراتی دارند ؟ 2. باز

  3. تفاوت دادسرا و دادگاه چیست ؟
پرسی می رود ؟ و تفاوت بازجویی 4. در چه زمان پرونده از اطلاعات به باز

پرسی چیست ؟ در اداره ی اطلاعات و بازجویی در باز

• مرحله کشف، تعقیب و تحقیق جرم

پرس كه به رياست دادستان اداره مي شود و وظيفه اصلی اش تعقيب و  • دادسرا نهادی است مركب از دادستان و داديار و باز
 تحقيق جرم است.

• تعقيب جرم در دادسرا با شکایت شاکی، اعلام جرم توسط دادستان يا اقرار خود متهم شروع می شود.

• محتوای پرونده به لحاظ وجود مدارک به نفع يا به ضرر متهم در اين مرحله شکل می گیرد.

پرس يا داديار اگر مدارک كافی به دست آورد كه اولا جرمی اتفاق افتاده و ثانیا اين جرم توسط متهم انجام گرفته می  • باز
تواند متهم را احضار يا جلب  كند.

پرس قبل و بعد از اين دو  • تحقيق از متهم با »تفهيم اتهام« به او شروع می شود و با »اخذ دفاع نهایی« تمام می شود.  دادستان يا باز
مرحله نمی تواند هيچ گونه سئوالی در مورد ارتکاب جرم از متهم بپرسد.

پرس بايد بمنظوردسترسی به متهم و حضوربه موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار يا پنهان شدن يا تبانی با  • داديار يا باز
ديگری، پس ازتفهيم اتهام به وی يکی ازقرارهای تامین كيفری را صادر كند.

پرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود پرونده را نزد  • پس از پايان تحقيقات باز
دادستان ارسال مي كند.

پرس اعتقاد داشته باشد عمل متهم جرمی نبوده و يا اصولًا جرمی واقع نشده است اقدام به صدور قرار منع يا موقوفی  • چنان چه  باز
 تعقيب صادر می كند و اگر عمل وی را مجرمانه بداند قرار مجرميت صادر می كند. دادستان در صورت موافقت با قرار

پرس، كيفر خواست صادر و پرونده را به دادگاه ارسال می كند. 2مجرميت صادر توسط باز



• مرحله رسیدگی به جرم و صدور رای

 • در  دادگاه، قاضی مدارک موجود در پرونده را بررسی و پس از شنیدن دفاعيات متهم و شاکی و اظهارات دادستان رای خود را صادر
می كند.

 • دادگاه ها در حالت كلی به دو دسته دادگاه های عمومی و انقلاب تقسيم بندی می شوند. در كنار اين دادگاه ها، دادگاه های خاص
 مانند دادگاه نظامی وجود دارند. دادگاه های عمومی به جرايم عمومی رسيدگی می كند و دادگاه های انقلاب به جرايم سياسی- امنیتی

و پرونده های مربوط به مواد مخدر و اصل 94 قانون اساسی )تحصيل ثروتهای نامشروع( رسيدگی می كنند.

 • دادگاه پس از پايان دادرسی به عنوان آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفينرسيدگي را ختم
 ميکند. چنان چه متهم را گناهکار نداند حکم برائت و در صورت مجرم دانستن حکم مجازات صادر می كند.

 • پس از صدور حکم توسط دادگاه بدوی، حکم به متهم و وكيل وی ابلاغ می شود . از تاريخ ابلاغ حکم، متهم ،وكيل او يا شاکی و
 همچنین نماينده دادستان   ظرف 02 روز می توانند تا به حکم صادره اعتراض كنند، درغیر اين صورت حکم قطعی و لازم الاجرا

خواهد بود.

• مراجع اعتراض به رای

 • در صورت اعتراض ، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجديد نظر ارسال می شود. قضات دادگاه تجديد نظر مجدد لايحه دفاعيه
 متهم يا ادعانامه )كيفرخواست( دادستان را بررسی كرده و در صورت صلاحديد، زمانی را برای برگزاری دادگاه تجديد نظر تعيین می

كند و يا بدون تشکيل دادگاه حکم قطعی صادر می كند. اين رای نهایی، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

 • دادگاه تجديدنظر نميتواند مجازات تعزيري مقرر در حکم بدوي را تشديد نمايد مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حکم
 بدوي كمتراز حداقل میزاني باشد كه در  قانون تعيین شده و اين امر مورد اعتراض شاکي يا دادستان باشد

 • مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضایي، دادگاه تجديدنظر همان استان است، مگر در جرائمي كه
 مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم، قطع عضو، قصاص نفس، حبس بیش از ده سال يا مصادره اموال باشد. در اين موارد مرجع

تجديدنظر ديوان عالي كشور خواهد بود.
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• اجرای احکام کیفری

• اجراي احکام كيفري توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب و داديار اجراي احکام صورت مي گیرد.

• احکام كيفري شامل شلاق ، حبس، جزاي نقدي ، ديه، قصاص نفس يا قصاص عضو، اعدام يا تبعيد است.

 • صدور حکم آزادي مشروط  نیز با موافقت دادستان و پیشنهاد داديار ناظر زندان صورت می گیرد.

• بازجو و تیم بازجویی

 • در پرونده های سياسی با پديده بازجو و تیم بازجویی رو برو هستیم. بازجوها، يا آن طور كه خود می گويند، كارشناسان،
 ماموران  نهادهای امنیتی هستند كه برخلاف قانون در پرونده های سياسی مداخله و از فعالان سياسی و مدنی بازجویی می كنند.

پرس تشخيص دهند می تواند پرس است و صرفا  در مواقعی كه داديار يا باز  • طبق قانون، وظيفه تعقيب و تحقيق با دايار يا باز
 امر تعقيب يا تحقيق را به ضابطان دادگستری چون نیروی انتظامی محول كند. ماموران نهادهای امنیتی)بازجويان( ضابط

دادگستری محسوب نمی شوند.

 • علی رغم حضور غیر قانونی ماموران  امنیتی در پرونده های سياسی هنوز هم  وظيفه تفهيم اتهام، صدور قرارهای تامينی چون
پرس و يا داديار انجام شود. بنابراين انجام اين امور توسط بازجو فاقد اعتبار  بازداشت و وثیقه و گرفتن دفاع نهایی بايد توسط باز

 است و می تواند در دادگاه از موارد نقص پرونده محسوب  شود. به لحاظ اهميت اين موارد بهتر است متهم تا زمانی كه تفهيم اتهام
 توسط مقام قضایی صورت نگرفته از پاسخ به سئوالات بازجو خودداری كند.

 • با وجود آن كه آن كه شعب رسيدگی كننده به پرونده های سياسی برخلاف قانون در رای خود به اوراق بازجویی اخذ شده
پرس يا داديار از اعتبار بیش تری  توسط  بازجويان به عنوان مدرک استناد می كنند ولی هنوز اظهارات كتبی متهم نزد باز

 برخوردار است. به بیان ديگر، وکلای متهمان در دادگاه می توانند به تحت فشار بودن متهم در بیان مطالب نزد بازحويان استناد
پرس بیان كرده به آسانی ممکن نیست.  كنند در حالی كه اين استدلال در مورد مطالبی كه متهم نزد باز
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2- اصول حاکم بر دادرسی

• اصل برائت

 • اصل برائت يکی از پايه ای ترين اصول دادرسی است كه در اصل 72 قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. طبق اين اصل هيچ
كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

 • رعایت حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقيقات مقدماتی و دادگاه تضمین كننده اين اصل است.  براساس اين اصل  دادسرا يا
دادگاه بايد در جمع آوری دلايل در پرونده هم به دلايل  مثبت و هم منفی مبنی بر گناهکاری متهم توجه كند.

 • يکی از مهم ترين نتايج اين اصل، تفسیر شک به نفع متهم است. به اين معنا كه اگر دلايل موجود در پرونده به طور قاطع
اتهام موکل را ثابت نمی كرد قاضی علی رغم وجود شک بر گناهکاری متهم، بايد رای به برائت وی دهد.

 • يکی از نتايج اصل برائت، منع انتشار مشخصات متهم در رسانه ها و همچنین  پوشش خبری در مورد وی  به نحوی  است كه
 بتواند در ذهن قاضی يا جامعه تصور گناهکاری متهم را ايجاد كند. به عنوان نمونه  روال موجود در برخی رسانه ها كه پس

 از بازداشت فعالین سياسی توسط وزارت اطلاعات با پوشش خبری وسيع بر عليه آن ها، اين افراد را به عنوان مجرم يا گروهی
 خطرناک به جامعه معرفی می كند، ناقض اصل برائت  و خلاف قانون است.

• اصل قانونی بودن جرم و مجازات

 • طبق اين اصل انجام يا عدم انجام هيچ عملی جرم نیست مگر آنکه به صراحت در قانون منع و برای آن  مجازات در نظر گرفته
شده باشد.

 • يکی از نتايج اين اصل، تفسیر محدود و  تفسیر به نفع متهم است. يعنی اينکه در مواردی كه قانون به طور صريح مشخص
 نکرده كه آيا عملی مصداق جرم است يا خیر قاضی بايد اولا از توسعه يک جرم بپرهیزد وثانیا  قانون را به نفع متهم  تفسیر

 كند. به عنوان نمونه طبق قانون چنانچه فردی برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد، محارب است. با توجه به قابل تفسیر
 بودن كلمه اسلحه، قاضی بايد آن راتفسیر مضيق كند و نمی تواند اسلحه را  به برخی  از ابزارها چون تبر، سلاح خراب، سنگ و

...تسری دهد.

 • در پرونده های مربوط به تظاهرات اعتراضی عاشورای 8831، قضات، با تفسیر وسيع از قانون، استفاده از سنگ را به عنوان استفاده
 از سلاح تفسیر كردند و حکم به محارب بودن معترضانی كه به نیروهای انتظامی و امنیتی سنگ پرتاب كرده بودند دادند

 كه خلاف اصل تفسیر مضيق و به نفع متهم است.
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• اصل شخصی بودن مجازات ها

 • تعقيب كيفری  فقط می تواند نسبت به مرتکب اصلی جرم، شريک و معاون او صورت گیرد و نمی توان آن را به ساير
 مرتبطین  و دوستان فرد و خویشاوندان وی آن را تسری داد. بر اين اساس بازداشت و دستگیری افراد خانواده يا دوستان يک فعال

هيچ گونه مجوز قانونی ندارد.
 • سابقه سياسی فردی در خانواده نمی تواند مبنای مجرم دانستن يا تشديد برخورد با ديگر اعضای آن خانواده شود.

• اصل تساوی افراد در برابر قانون

 • طبق اين اصل همه افراد ملت در برابر قانون مساوی هستند و  نحوه دادرسی و يا مجازات تعيین شده صرفنظر از موقعيت اجتماعی،
 سياسی و.. آنها بايد يکسان باشد. بر اين اساس تمامی مقامات حکومتی، از جمله خود قضات و ماموران نظامی و انتظامی و امنیتی  در
 مواردی كه به عنوان متهم، شاکی و يا شاهد و مطلع به دادگاه  احضار می شوند بايد مانند شهروندان عادی در دادگاه حاضر شده و

 به سئوالات پاسخ دهند.

• اصل تفکیک وظایف مقامات تعقیب، تحقیق و قضاوت

  • قاضی به عنوان مقام رسيدگی كننده در دادگاه  نسبت به طرفین دعوا  كاملا بی طرف است. بنابراين در پرونده های سياسی
 نبايد نحوه رفتار، گفتار يا سئوالات قاضی با متهم و دادستان متفاوت بوده و يا خود در مقام مدعی العموم قرار گیرد و اصل بی

 طرفی را به هر شکل در گفتار و رفتار خود نقض كند.

پرس يا داديار در يک پرونده امر تحقيق را به عهده داشته، نمی تواند با تغيیر سمت  • بر اين اساس اگر شخصی قبلا به عنوان باز
به عنوان قاضی در همان پرونده قضاوت را نیز به عهده گیرد.
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 در ايران به دليل مشکلات امنیتی، امکان مشاوره فعالان مدنی و سياسی با وکلای حقوق بشری بسيار محدود شده است. بسيار از
 وکلای حقوق بشری يا در زندان هستند، يا مجبور به ترک ايران شده اند و يا تحت فشار دائم نهادهای امنیتی، محدوديتهای فراوان

در ارائه خدمات حقوقی به فعالان مدنی-سياسی دارند.
 مركز مشاوره فعالان مدنی-سياسی با همکاری گروهی از وکلای حقوق بشری اين امکان را فراهم می آورد كه تمامی كسانی كه

 به دليل فعاليتهای خود در دنیای واقعی و مجازی، ممکن است تحت فشار، احضار و بازجویی قرار گیرند يا دستگیر شوند، به
 حقوق شهروندی خود در اين شرايط آگاه شوند. اين مركز همچنین به خانواده های فعالانی كه بازداشت می شوند درباره حقوق

خود و نحوه برخورد با ماموران امنیتی و قضایی مشاوره می دهد.
 مشاوره های ما بر پايه تجارب وکلای حقوق بشری از پرونده های متعدد فعالان حوزه های مختلف در سالهای گذشته شکل

گرفته است. در تمامی ساعات روز از يکی از طرق زير می توانید به مشاوران ما دسترسی پیدا كنید:

dastgiri.org :وب سایت
moshaver.shahrvand :اسکایپ

moshaver.shahrvand@gmail.com :ک  جی تا
moshaver.shahrvand@gmail.com :ای میل 


