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  عليرضا سزاوار
اص�ل 168 قان�ون اساس�ي درب�اره رس�يدگي 
ب�ه جرائ�م سياس�ي اس�ت ك�ه در 40 س�ال اخي�ر 
توج�ه الزم ب�ه آن نش�ده ب�ود، ام�ا ب�ه تازگ�ي ب�ا 
برگ�زاري نخس�تين دادگاه جرائ�م سياس�ي از 
پتانس�يل اين اصل از قانون اساس�ي اس�تفاده شد. 
قانون جرم سياسي در ۲۹ ارديبهشت سال ۹۵ به تصويب 
مجلس شللوراي اسللامي و نيز به تأييد شوراي نگهبان 
رسيد؛ تشكيل اين دادگاه، گام بلندي در راستاي اهداف 
نظام جمهوري اسامي و نيز از اقدامات رئيس قوه قضائيه 
در پيشبرد عدالت قضايي و صيانت از حقوق عامه است. 

جرائم سياسي بايد چهار ويژگي داشللته باشند. ويژگي 
اول اينكه در ماده ۲ قانون جرم سياسللي تصريح شللده 
باشند. ويژگي دوم اينكه با انگيزه اصاح امور كشور ايراد 
شده باشند. ويژگي سوم اينكه عليه مديريت و نهاد هاي 
سياسي يا سياست هاي داخلي يا خارجي كشور ارتكاب 
پيدا كرده باشللند و چهارم اينكه مرتكب آن قصد ضربه 
زدن به اصل نظام جمهوري اسللامي را نداشللته باشد. 
اين ويژگي ها جرائم سياسي را از جرائم امنيتي تفكيك 
مي كند. همچنين براسللاس ماده ۴ اين قانون، متهمان 
سياسللي از امتياز محاكملله در حضور هيئللت منصفه 

برخوردار مي شوند. 
روز يك شنبه ۲۰ مهر نخسللتين دادگاه جرائم سياسي 
در كشللور برگزار شللد. عليرضا زاكاني به عنللوان متهم 
جرم سياسللي بابت مصاحبه در برنامه تلويزيوني تهران 
۲۰ شبكه ۵ سيماي جمهوري اسامي با شكايت وزارت 

اطاعات مبني بر نشر اكاذيب حضور يافت. 
آقاي زاكاني هم اكنون نماينده قللم در مجلس و رئيس 
مركز پژوهش هاي مجلس است. او سال گذشته در يك 
برنامه زنده تلويزيوني گفته بود  وزارت اطاعات در پرونده 
فساد پتروشلليمي گزينشللي عمل كرده و اين مجموعه 

خطا مي كند. 
عليرضللا زاكاني در يللك برنامه زنللده تلويزيونی مدعي 
شده بود كه خطاب به نمايندگان وزارت اطاعات كه در 
خصوص پرونده پتروشلليمي تحقيق مي كردند، گفته با 

شما برخورد مي كنم و ريشه تان را مي كنم. 

پرونده آقاي زاكاني در حالي به عنوان نخسللتين پرونده 
جرم سياسللي در ايران رسلليدگي شللد كه اخيراً علي 
القاصي مهر، دادستان تهران گفته بود كه قرار است براي 
نخستين بار، به دو پرونده با پنج متهم در دادگاه كيفري 

تهران بر اساس قانون جرم سياسي رسيدگي شود. 
  قانون جرم سياسي چيست؟

بر اسللاس اصل ۱۶۸ قانون اساسي، رسلليدگي به جرائم 

سياسي و مطبوعاتي علني اسللت و بايد با حضور هيئت 
منصفه در محاكم دادگستري صورت بگيرد. اين اصل در 
چهار دهه گذشته به اجرا درنيامد و دستگاه قضايي ايران 
از متهمان سياسي به عنوان متهمان امنيتي ياد مي كرد. 
سرانجام قانون جرم سياسي در سال ۱۳۹۴ و در آخرين 
روزهاي كاري مجلس نهم به تصويب رسيد و پس از تأييد 
شوراي نگهبان در سللال ۱۳۹۵ از سوي رئيس جمهور، 
اباغ شد. قوه قضائيه اين قانون را اكنون به اجرا گذاشته 
و اين قانون محدوده خاصي براي متهمان سياسي وضع 

كرده است. 
بر اسللاس ماده يللك اين قانللون، جرائمي كه بللا انگيزه 
اصاح امور كشللور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا 
سياست هاي داخلي يا خارجي كشور ارتكاب يابد، بدون 
آنكه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، 

جرم سياسي محسوب مي شود. 
با گذشللت بيش از چهار دهه از استقرار انقاب اسامي، 
موضوع نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مصاديق آن در 

ايران هنوز حاشيه ساز است. 
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسي، رسلليدگي به جرائم 
سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه 
در محاكم دادگسللتري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، 
شرايط، اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسي را 

قانون براساس موازين اسامي معين مي كند. 
با اين حال تاكنون اين اصل قانون اساسي در مورد جرائم 

سياسي به اجرا گذاشته نشده بود. 
  كلنجار ۳۷ ساله با مصاديق جرم سياسي

قانون جرم سياسي در سال ۱۳۹۴ و در آخرين روزهاي 
كاري مجلللس نهم بلله تصويب رسلليد و پللس از تأييد 
شوراي نگهبان در سللال ۱۳۹۵ از سوي حسن روحاني، 

رئيس جمهور، اباغ شد. 
تاش بللراي تعيين مصاديللق جرم سياسللي از آخرين 
سال هاي رياست آيت اهلل محمد يزدي بر قوه قضائيه آغاز 
شد و ناكام ماند. محمود هاشمي شاهرودي، رئيس بعدي 
قوه قضائيه نيز گرچه بارها وعده داد كه به زودي اليحه اي 
از سوي قوه قضائيه تهيه مي كند كه تكليف را روشن كند، 
ولي عمر رياست او نيز سپري شد و اليحه اي به مجلس 

فرستاده نشد. 
تنها چهار سال پس از آنكه آيت اهلل صادق آملي الريجاني 
قاضي القضات كشور شد، در تابستان ۱۳۹۲، اليحه جرم 

سياسي تهيه و به مجلس نهم ارسال شد. 
با متوقف ماندن تدوين اليحه جرم سياسي، سرانجام در 
۱۳۹۲ كميسلليون قضايي و حقوقي مجلس نهم تدوين 
طرح جرم سياسي را در دستور كار قرار داد كه كليات آن 

در ارديبهشت ۱۳۹۳ به تصويب اين كميسيون رسيد. 
مدتي بعد از تصويب كليات طرح در مجلس، قوه قضائيه 

هم اعام كرد كه پيشللنهادات خود را در مللورد جرائم 
سياسي براي بررسي تطبيقي با طرح مجلس به كميسيون 

قضايي فرستاده است. 
  ايراد مهم شوراي نگهبان

مجلس شوراي اسامي در نهايت يك شنبه ۴ بهمن سال 
۱۳۹۴ در ادامه بررسي طرح جرم سياسي، ماده يك و ۲ 
و ۳ اين طرح را تصويب و از جمله مصاديق جرم سياسي 
تعيين كرد. شللوراي نگهبان هم البته ايللرادي جالب از 

آن گرفت. 
بنا به ايراد شللوراي نگهبان مللواد ۲ و ۳ مصوبه مجلس 
ابهام ايجللاد مي كردند. در مللاده ۳ آمده بود كه سلللب 
غيرقانوني آزادي افراد جرم سياسللي نيست، اما ماده ۲ 
»نقض آزادي هاي مشللروع ديگران« را تحت شرايطي 

جرم سياسي محسوب مي كرد. 
در نهايت سللال ۹۵ مجلس شوراي اسامي بخش سلب 
غيرقانوني آزادي افللراد را حذف كرد و دوباره مصوبه اش 
را به شوراي نگهبان فرسللتاد كه اين بار مصوبه مجلس 

تأييد شد. 
  جرم سياسي چيست؟

بر اسللاس ماده يك اين قانللون، جرائمي كه بللا انگيزه 
اصاح امور كشللور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا 
سياست هاي داخلي يا خارجي كشور ارتكاب يابد، بدون 
آنكه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد 

جرم سياسي محسوب مي شود. 
در مللاده دوم اين قانللون، مصاديق جرم سياسللي ذكر 
شده اسللت. نشللر اكاذيب، توهين و افترا به رؤساي سه 
قوه، رئيس مجمع تشللخيص مصلحت نظللام، معاونان 
رئيس جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسامي، 
نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شللوراي نگهبان 
و همچنين نمايندگان و مقام هاي سياسي خارجي كه 
در قلمرو جمهوري اسامي حضور دارند، جرم سياسي 

است. 
در ماده پنجم هم آمده كه تشخيص سياسي بودن اتهام با 

دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است. 
  متهمان و مجرمان سياسي چه حقوقي دارند؟

بر اساس ماده شش اين قانون، نمي توان متهم سياسي را 
در سلول انفرادي نگه داشللت و اگر هم بيم تباني وجود 
داشته باشد، مدت حبس و بازداشت انفرادي نبايد از ۱۵ 

روز تجاوز كند. 
جدا بودن محل زندان اين مجرمان و متهمان، ماقات با 
بستگان درجه اول، دسترسي به كتاب و نشريه و راديو و 
تلويزيون در طول مدت حبس هللم از مزاياي ديگر اين 

افراد خواهد بود. 
همچنين اگر ايللن افراد جرم سياسللي ديگري مرتكب 
شوند، مشللمول قانون تشللديد مجازات به دليل تكرار 

جرم نمي شوند. 
  چه چيزهايي جرم سياسي نيست؟

اين قانون اليه بسيار نازكي از جرائم را در دسته سياسي 
طبقه بندي كرده و دسللت نهادهاي قضايي و امنيتي را 

براي تشخيص آن باز گذاشته است. 
در نخستين مرحله، اگر دادسللتان تشخيص دهد نيت 
متهم، اصاح امور نبوده و قصد ضربه به نظام جمهوري 

اسامي داشته است، از شللمول اين قانون كنار گذاشته 
مي شللود. همچنين توهين بلله رهبر نظللام جمهوري 
اسامي ايران و مقام هاي ارشد مذهبي نيز همچنان جرم 

امنيتي است. 
حتي اگر آنچه از سوي مقام امنيتي و قضايي، اتهام توهين، 
افترا و نشر اكاذيب دانسته شده است در رسانه انجام شود، 

رسيدگي به آن بر اساس قانون مطبوعات خواهد بود. 
تاش براي ايجاد تغييرات اساسللي در نظام سياسي نيز 
جرم سياسي محسوب نمي شللود و جرم امنيتي خواهد 

بود. 
  بخشنامه رئيس دستگاه قضا

خرداد ماه امسللال و چهار سللال پللس از تصويب قانون 
جرم سياسي، ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضائيه ايران، 
بخشنامه رسيدگي به اتهامات مرتكبان جرائم سياسي 
را اباغ كرده و دستور داده است دادگاهي كه به پرونده 
متهمان جرائم سياسي رسيدگي مي كند، بايد با حضور 

هيئت منصفه و به صورت علني باشد. 
رئيس قوه قضائيلله ايران در بخشللنامه خللود گفته كه 
تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است 

كه پرونده در آن مطرح است. 
قانون جرم سياسللي در ارديبهشللت ۱۳۹۵ در مجلس 
شوراي اسامي تصويب شد و به فاصله كوتاهي به تأييد 
شوراي نگهبان رسيد، اما از آن زمان تاكنون دادگاهي بر 

اين مبنا در كشور تشكيل نشده بود. 
بخشنامه رئيس قوه قضائيه درباره اجراي اين قانون تأكيد 
كرده كه ماده شش آن در تمام مراحل دادرسي و اجراي 

حكم رعايت شود. 

بيداري اصل ۱۶۸ قانون اساسي  بيش از هر زمان ديگري
با ابالغ و تأكيدات رئيس قوه قضائيه، نخستين دادگاه جرائم سياسي با حضور هيئت منصفه برگزار شد 

جرائمي كه با انگيزه اصالح امور 
كشور عليه مديريت و نهادهاي 
سياسي يا سياست هاي داخلي يا 
خارجي كشور ارتكاب يابد، بدون 
آنك�ه مرتكب قص�د ضربه زدن 
به اص�ل نظام را داش�ته باش�د 
جرم سياسي محسوب مي شود

واکنش

سللال گذشللته بللود كلله 
صحبت هللاي سللخنگوي 
قوه قضائيلله در مللورد جرم 
سياسللي در فضاي مجازي 
و از سللوي برخي چهره هاي 
سياسللي بحث برانگيز شد. 
از يللك سللو غامحسللين 
اسللماعيلي اعام مي كند كلله اصًا مجرم سياسللي 
نداريم و از سللوي ديگر علي مطهري در گفت وگويي 
آن را ترفنللد قوه قضائيه مي داند تا مجرمان سياسللي 
را بلله امنيتي تغيير نام دهللد.  ابوالفضللل ابوترابي در 
آن زمان با بيان اينكه قانون جرم سياسللي در مجلس 
نهم به تصويب رسيد، گفت: اتفاقاً طرح جرم سياسي 
پيشللنهاد خودم بود كه پس از پيگيري هللاي الزم و 
بحث و تبادل نظر در مورد آن، تبديل به قانون شد. در 
واقع با اين اقدام يكي از اصل هاي مغفول مانده قانون 
اساسللي در دوره قبل مجلس، پس از كش و قوس هاي 
فراوان از دوران مشروطه تا سللال هاي پس از پيروزي 
انقاب اسامي اجرايي شللد، اما موضوعات مختلفي 
در كنار اجرايي شدن اين قانون وجود دارد كه يكي از 
آنها بحث صاحيت هاست. در كل محاكم و دادگاه ها 
اولين موضوعي كه موقع رسيدگي به پرونده ها مطرح 
مي شللود، همان بحث تعيين صاحيت اسللت كه بر 
عهده قاضي دادگاه رسلليدگي كننده قرار دارد. يعني 
در ابتدا بايد بررسي كند كه آيا خود و دادگاهي كه در 
آن رياست جلسه را برعهده دارد، صاحيت رسيدگي 
به آن پرونده را دارد يا خير. موضللوع صاحيت براي 
جرم سياسي اولين موضوعي است كه بايد مورد توجه 
قرار بگيرد. با توجه به اينكه خودم سابقه قضايي دارم 
و در كلمه به كلملله تدوين اين قانون نقش اساسللي 
داشتم، اعتقاد شخصي ام اين است كه قضات در تعيين 

صاحيت براي محاكم و متهمان سياسي دقت الزم را 
ندارند. به اين دليل كه قانون جرم سياسي، جديد است 
و مطمئنللاً خيلي  ها اصًا مطالعلله اي در اين خصوص 
نداشللته اند، حتي قضات دادگاه  ها. اين انتقاد نسللبت 
به وكا هم وجللود دارد. وكاي مللا در اين خصوص، 
دقت الزم را ندارند.  اين نماينده سابق مجلس افزود: از 
لحاظ حقوقي حرف سخنگوي قوه  قضائيه درست بود. 
مجرم سياسي طبق قانون جرم سياسي محكوم است و 
يكسري ويژگي  هاي خيلي خوبي كه در اين قانون براي 
اين دسته از افراد ديده ايم، مشمول او مي شود، اما در 
حال حاضر مجرم سياسي با اين عنوان نداريم و حرف 
سخنگوي قوه قضائيه كامًا درسللت است.  ابوترابي با 
اشاره به اينكه ما يك قانون جرم سياسي داريم كه به 
آن توجهي نشده است، معتقد است: خيلي از جرائمي 
كه انجام شده است، مي توانست در قالب جرم سياسي 
قرار بگيرد، اما به دليل همين بي توجهي  ها، قرار نگرفت. 
در حال حاضر چند نفر از همكاران خودم در مجلس را 
مي شناسم كه اتفاقاً دولت هم از آنها شكايت كرده و به 
نظر من اقدامات شان مصداق بارز جرم سياسي است. 
البته اگر مجرم شناخته شوند، اما متأسفانه ديده ايم كه 
به دادسراي كاركنان دولت احضار شده اند. در حالي كه 
بايد به هيئت منصفه و دادگاه جرائم سياسللي بروند.  
دادستان سابق شهرستان تيران عقيده دارد: در دوره 
قبل رياسللت قوه قضائيلله، حتي حكم  هللاي انتصاب 
اعضاي هيئت منصفه دادگاه جرائم سياسللي صادر و 
اباغ گرديد، بنابراين مقدمات كار انجام شللد و حتي 
قضات مربوطه هم تعيين شدند. فقط بايد قضات و وكا 
التفات به قانون جرم سياسللي جديد داشته باشند كه 
متأسفانه اين توجه وجود ندارد. استادان حقوق دانشگاه 
هم تقريباً از قانون جرم سياسي خبر ندارند. اين قانون 

هنوز در بين حقوقدانان جاي نگرفته است.

وكالي ما درخصوص جرم سياسي دقت الزم را ندارند 

واکنش

رئيس پيشين كانون وكاي 
دادگستري مركز، با بيان 
اينكه مهم اين است كه مرز 
دقيقي بين جرائم سياسي و 
جرائم عادي به  ويژه جرائم 
امنيتي ايجاد شود، گفت: 
خوشبختانه هم اكنون براي 
پنج نفر به عنوان مجرم سياسي كيفرخواست صادر شده 
كه خود اين موضوع نور اميدي است، اما تا زماني كه دادگاه 
برگزار نشود و نبينيم كه روال برگزاري اين دادگاه ها به 
چه صورت خواهد بود، قضاوت درباره نحوه و چگونگي 

برگزاري اين دادگاه ها بسيار دشوار است. 
امير حسللين آ بادي، درباره اجراي قانون جرم سياسي 
افزود: قانون »جرم سياسي« قانوني عادي است كه در آن 
مشخص شده كه دادگاه هاي رسيدگي به جرائم سياسي 
بايد با حضور هيئت منصفه و به  طور علني برگزار شود. در 
قانون، هيئت منصفه اي براي جرائم سياسي تعيين نشده 
است و به همين دليل هم احتماالً همان هيئت منصفه 
مسئول رسلليدگي به جرائم مطبوعاتي براي حضور در 

دادگاه هاي سياسي هم دعوت خواهند شد. 
براساس قانون مطبوعات چند نفر از مقامات از جمله وزير 
فرهنگ و ارشاد اسامي، رئيس كل دادگستري استان، 
رئيس شوراي شللهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده 
شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سراسر كشور، اعضاي 
هيئت منصفه را مشخص و تعيين مي كنند. براي اولين  بار 
است كه قانون »جرم سياسي« قرار است، پياده و عمًا 
اجرا شود، بنابراين بايد منتظر بمانيم و ببينيم، دادگاه هاي 
رسيدگي به اين پرونده ها به چه صورت برگزار مي شود و 
هيئت منصفه آن را به چه صورت و از ميان چه كساني 

انتخاب خواهند كرد. 
در اين ميان آنچه مسلم است، اين است كه اين دادگاه ها 

علني خواهد بود و مطبوعات و خبرنگاران حق ورود به 
جلسات را خواهند داشللت و مي توانند اين دادگاه ها را 
گزارش كنند. هنگامي كه گفته مي شود دادگاه به  صورت 
علني برگزار مي شود، اگر غير از اين شرايط باشد؛ يعني كار 

خافي صورت گرفته و قاضي تخلف كرده است. 
 البته در قانللون آمده كه دادگاه بايد به انللدازه اي كه در 
صحن دادگاه فضا براي حضار وجود دارد، به مخاطبان 
اجازه حضور در جلسه داده شود؛ بنابراين ممكن است در 
برخي جلسات رسيدگي اتاق كوچك باشد و صندلي براي 
حضار كم باشد كه در اين شرايط نمي توان توقع داشت، 
قاضي به هر آنكه مي خواهد در جلسه دادگاه حاضر شود، 

اجازه ورود بدهد. 
در عيللن حال مللواردي را شللاهد بوده ايم كلله عده اي 
پيشاپيش در صحن دادگاه حاضر شللده و تنها به اندازه 
متهم يا متهمان و وكيل يا وكاي آنها و نزديكان متهم 
يا متهمان فضا موجود است كه اين هم مشكلي است كه 
بايد برطرف شود. به خصوص در اين مورد خاص كه قرار 
است براي اولين  بار محاكمه سياسي برگزار شود دادگاه 
بايد در سالني برگزار شود كه حضور آزادانه افراد ممكن 
باشد و خبرنگاران بتوانند در محل محكمه حاضر شوند 
و صداوسيما نيز بخش عمده و نكاتي را كه قابل انتشار 
است، پخش كند.  اما اگر قرار باشد، دادگاه در شعبه اي 
برگزار شود كه به عنوان مثال تنها هشت صندلي دارد و 
تعدادي از اين صندلي های محدود هم مخصوص متهم 
و اطرافيانش باشد، عمًا با دادگاه علني مواجه نيستيم 
و چنين دادگاهي، دادگاه غيرعلني است. از طرف ديگر 
با توجه به اينكه هيئت منصفه كلله حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر 
هستند، بايد محلي براي نشستن آنها مشخص شود و در 
عين حال نبايد ممانعتي براي حضور افراد عادي در اين 
دادگاه ها وجود داشته باشللد؛ پس الزم است امكانات را 

براي حضور تماشاچيان فراهم كنند. 

دادگاه هاي جرائم سياسي بايد علني باشند

  شاهرخ صالحي كرهرودي
اعضاي هيئت منصفه هر دو سللال يكبار انتخاب مي شوند. 
اين هيئت در تهران ۲۱ عضو دارد و در ساير مراكز استان ها 
۱۴ عضو؛ اعضاي آن هم از بين افللراد مورد اعتماد عمومي 
از بين گروه هاي مختلف اجتماعي نظير  روحانيون، اساتيد  
دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامه نگاران، 
وكاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، 
كارگللران، كشللاورزان، هنرمنللدان و  بسلليجيان انتخاب 
مي شوند. شللرايط عضويت در هيئت منصفه اين است كه 
افراد حداقل ۳۰ سال سن داشته و متأهل باشند؛ همچنين 
نداشتن سللابقه محكوميت مؤثر كيفري، اشتهار به امانت، 
صداقت و حسللن شللهرت و صاحيت علمي و آشنايي با 
مسائل فرهنگي و مطبوعاتي از ديگر شللرايط عضويت در 

هيئت منصفه تعيين شده است. 
با تشللكيل هيئت منصفلله، رسلليدگي دادگاه بلله جرائم 

مطبوعاتي و سياسللي، به صورت علني و بللا حضور هيئت 
منصفه خواهد بود؛ البتلله دادگاه حداقل يللك هفته قبل 
از زمان رسلليدگي از تمامي اعضای هيئت منصفه دعوت 
مي كند تا در جلسه محاكمه حضور  يابند. دادگاه با حضور 
حداقل هفت نفر از اعضای هيئت منصفه رسللميت خواهد 
يافت. اعضاي هيئت منصفه بايد در جلسات دادگاه حضور 
پيدا كنند و اگللر هريك از اعضاي هيئللت منصفه چنانچه 
بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب 
دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ  تصميم خودداري 
كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از 

عضويت در هيئت منصفه محكوم مي شود. 
اعضاي هيئت منصفه در ابتداي اولين جلسلله حضور خود 
در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سللوگند 
ياد مي كنند تا بدون در نظر  گرفتن گرايش هاي شللخصي 
يا گروهي و با رعايت صداقت، تقللوي و امانت داري، در راه 

احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه كنند. اعضاي هيئت 
منصفه در هنگام رسيدگي دادگاه، در جلسه حضور داشته 
و به روند جلسللات توجه دارند و هرگاه در حين محاكمه، 
سؤاالتي داشته باشللند، مراتب را كتباً جهت طرح، تسليم 
رئيس دادگاه مي كنند. با پايان جلسه دادگاه، هيئت منصفه 
بايد وارد شور شود و نسبت به اينكه »متهم بزهكار است يا 
خير؟« و اينكه »در صورت بزهكاري آيا مسللتحق تخفيف 
است يا خير؟« اتخاذ تصميم كند. تصميمات هيئت منصفه 

با اكثريت مطلق حاضران، حاصل مي شود. 
  تكاليف دادگاه در مقابل نظر اعضاي هيئت منصفه

پس از اينكه هيئللت منصفه نظر خللود را در خصوص دو 
موضوع گفته شللده به صورت كتبي به دادگاه ارائه كرد، 
دادگاه با ماحظه نظر اعضاي هيئت منصفه اقدام به صدور 
رأي مي كند. اگر نظر هيئت منصفلله مبني بر بزهكاري و 
مجرميت متهم باشد، دادگاه الزامي به رعايت نظر هيئت 

منصفه نللدارد و مي تواند حكم به برائللت متهم نيز صادر 
كند، اما اگر نظر هيئت منصفه، دايللر بر عدم مجرميت يا 
برائت متهم باشللد، دادگاه نيز بايد نظللر هيئت منصفه را 

لحاظ كند. 
اگر دادگاه با توجه به نظر هيئت منصفه، حكم به مجرميت 
و محكوميت متهم را صادر كند، اين حكم قابل تجديدنظر 
خواهي است، البته در رسيدگي مجدد در مرحله تجديدنظر 
نيازي به حضور هيئت منصفه نيسللت و دادگاه تجديدنظر 
با توجه به اوراق پرونللده و نظر هيئت منصفلله، به پرونده 
رسلليدگي مي كند. نكته آخر درخصللوص اعضاي هيئت 
منصفه اين است كه بر اسللاس قانون جديد آيين دادرسي 
كيفري، تنها در جلسات محاكمه جرائم مطبوعاتي و سياسي 
حضور هيئللت منصفه الزامي اسللت و در مرحله دادسللرا، 
تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني، نيازي به حضور 

هيئت منصفه وجود ندارد. 

مقررات انتخاب اعضاي هيئت منصفه


