
 

 ھای حقوقی بنیاد عبدالرحمن برومند راھنمایی
  عادالنھ  یدر مورد دادرس یحقوق یھاو پاسخ پرسش

 
 تفھیم اتھام -۳سرفصل 

 
اند و االن در بازداشت دو ھفتھ است کھ ماموران نیروی انتظامی پسرم را در محل کارش دستگیر کرده :روایت

گوید ھنوز بھ او دانیم اتھام او چیست. پسرم ھم میاست. برای او در دادسرا پرونده تشکیل شده، اما ما ھنوز نمی
گفت بھ شما ارتباطی ندارد، وقتی کیفرخواست اند کھ چھ اتھامی دارد. از بازپرس پرسیدیم اتھامش چیست؟ نگفتھ

 آماده شد می فھمید. 
 

مگر نباید بھ کسی کھ دستگیر شده، تفھیم اتھام شود؟ ما چھ کار می توانیم انجام دھیم تا از اتھام پسرمان مطلع  سوال:
 شویم؟

 
قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس مکلف است بھ عنوان اولین کار و  ۱۹۵مطابق ماده  پاسخ کارشناس حقوقی:

قبل از شروع تحقیقات بھ صورت صریح و واضح اقدام بھ تفھیم اتھام کند. منظور از تفھیم اتھام این است کھ باید 
 ای،رتان با ارسال نامھبگوید در قالب کدام عنوان مجرمانھ مقرر در قانون، شخص متھم شده است. بھتر است پس

کند و این موضوع را پسرتان و خود شما بھ صورت مکتوب  با دادستان و رئیس دادگستری » تفھیم اتھام«تقاضای 
مطرح کنید. عدم تفھیم اتھام می تواند یک تخلف محسوب شود و پسر شما حق دارد این موضوع را بھ دادسرای 

شود کھ دستور بازداشت بدون وجود مدارک و دالیل مشاھده میانتظامی قضات گزارش کند. در برخی مواقع 
توانند اتھام خاصی را متوجھ شخص بازداشت شده کنند گیرد و بھ این دلیل مسئوالن قضایی در ابتدا نمیصورت می

ادرسی قانون آیین د ۱۹۷جا کھ مطابق ماده و سعی می کنند بعد از اعتراف متھم چنین اقدامی را انجام دھند. از آن
 ھای ضابطین قضایی و بازپرسی، قبلدارد، بھ پسرتان بگویید در صورت جلسھ» حق سکوت کردن«کیفری متھم 

از پاسخ دادن بھ ھر سوالی کتبا درخواست کند کھ اتھامش بھ او تفھیم شود و قبل از تفھیم اتھام از حق سکوت خود 
 استفاده کند. 

 
 در ارتباط با دادرسی عادالنھ، از دستگیری تا آزادی از ما بپرسید. توانید سواالت حقوقی خود را شما ھم می
 ھا پیدا کنید. تان را در آنھای دیگر این راھنما سر بزنید، شاید پاسخ سوالبھ سرفصل

 را دنبال کنید.  بنیادبرومند_حقوقی_وپاسخپرسش#ھای اجتماعی ھشتگ در شبکھ
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