راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ
ﭘﺮﺳﺶوﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﻮرد دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ

ﺳﺮﻓﺼﻞ  -۱ﺣﻘﻮق ﻣﺘﮭﻢ در زﻣﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺑﺎزداﺷﺖ
رواﯾﺖ :ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺮادرم را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .آنھﺎ ھﻤﮫ ﺟﺎی ﺧﺎﻧﮫ
را ﮔﺸﺘﻨﺪ و وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ھﻢ رﯾﺨﺘﻨﺪ و از ﻣﺎ ﺳﺮاغ »ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر« را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻣﻮران ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺮادرم را ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ از آنھﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ آﯾﺎ ﺑﺮای ﮔﺸﺘﻦ ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﺮدن ﺑﺮادرم ﺣﮑﻢ دارﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪا ﻓﮭﻤﯿﺪﯾﻢ ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻣﺎ را در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ و او ﺑﮫ دروغ ﮔﻔﺘﮫ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را از ﺑﺮادرم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﻻن ﺑﺮادرم ﺑﺎزداﺷﺖ اﺳﺖ.
ﺳﻮال :آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﺮاف ﯾﮏ ﺷﺨﺺ و ﺑﺪون ﺣﮑﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮕﺮدﻧﺪ؟
ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ :در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺻﺮاﺣﺘﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﮏ ﻓﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ ﮐﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺻﺮف اﻗﺮار ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻓﺮد دﯾﮕﺮی را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۴۳ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی » :ھﺮﮔﺎه ﻗﺮاﺋﻦ
و اﻣﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺶ از اطﻼع ﺑﮫ دادﺳﺘﺎن ،ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﯾﺎ اﺣﻀﺎر و ﺟﻠﺐ اﺷﺨﺎص ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم را ﺑﮫﻋﻤﻞ
آورﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ آن را ﺑﮫ دادﺳﺘﺎن ﮔﺰارش دھﻨﺪ .دادﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،دﺳﺘﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺻﺎدر و ﯾﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﮏ ﺷﺨﺺ در ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﮭﻮد و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﻨﺰل ﺣﺘﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ در ﻣﺎده  ۵۵اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ» :ورود ﺑﮫ ﻣﻨﺎزل و اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺑﺴﺘﮫ و
ﺗﻔﺘﯿﺶ آﻧﮭﺎ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ اﺷﺨﺎص و اﺷﯿﺎء در ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮﻣﺸﮭﻮد ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﻮردی ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ وی
اﺟﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﮫطﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﺿﺎﺑﻂ ارﺟﺎع داده ﺑﺎﺷﺪ« و در ﻣﺎده  ۵۸ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﮑﻠﻒ ﺑﮫ
اراﺋﮫ ﺣﮑﻢ ﺑﮫ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺤﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ رﻓﺘﮫ و ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آن
از طﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮادرﺗﺎن در ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ و ﺗﻔﺘﯿﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺣﮑﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻒ و ﺟﺮم ﺣﺒﺲ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﺎ آزادی از ﻣﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
ﺑﮫ ﺳﺮﻓﺼﻞھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ راھﻨﻤﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮالﺗﺎن را در آنھﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺸﺘﮓ #ﭘﺮﺳﺶوﭘﺎﺳﺦ_ﺣﻘﻮﻗﯽ_ﺑﻨﯿﺎدﺑﺮوﻣﻨﺪ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

