
 

 

 های حقوقی بنیاد عبدالرحمن برومند  راهنمایی 

  عادالنه  یدر مورد دادرس یحقوق یهاو پاسخ پرسش
 

 حق اطالع خانواده از محل نگهداری متهم -۴سرفصل 
 

زخمی  چند وقت پیش یکی از نزدیکانم در یک نزاع خیابانی دستگیر شد. ظاهرا در این نزاع فردی به شدت    :روایت

شده و بعد فوت کرده است. ما فقط از شاهدان ماجرا شنیدیم که ایشان هم دستگیر شده است. اما هر کجا مراجعه 

 دهند.کنیم به ما جواب نمی می

 

 خواستم مرا راهنمایی کنید که چه کاری باید انجام بدهیم و چگونه مطلع شویم ایشان کجا است؟ می سوال:

 

والدین، همسر، بستگان درجه یک فرد شامل قانون آیین دادرسی کیفری  ۴۹مطابق ماده  حقوقی:پاسخ کارشناس 

وظیفه  و توانند با مراجعه به پلیس از وضعیت شخص مطلع شوندفرزند، برادر و خواهر شخص دستگیر شده می

 شخص تحت » قانون: این ۵۰ . همچنین بر اساس مادهها اطالع دهداز وضعیت دستگیر شده به آن پلیس است که 

آگاه کند و  خود نظر بودن وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت  تواند به نظر می

عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که ضابطان نیز مکلفند مساعدت الزم را در این خصوص به

خذ دستور مقتضی به اطالع اصورت باید مراتب را برای  نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این شخص تحت

کند به دادسرای محلی که نزاع اتفاق افتاده رفته و از ی« اگر نیروی انتظامی همکاری نم .مقام قضایی برسانند

  ، مسئوالن دادگاه مساله را جویا شوید. حتما در دادگاه برای شخص دستگیر شده پرونده تشکیل شده است و در پرونده

ه  به شعبه بازپرسی که پرونده به آنجا ارجاع شده رفتتوانید  همچنین می محل دستگیری خویشاوند شما مشخص است.  

 و از بازپرس اطالعات الزم را بگیرید. توجه کنید اگر از بستگان درجه یک نباشید به شما اطالعاتی نخواهند داد. 

 

 توانید سواالت حقوقی خود را در ارتباط با دادرسی عادالنه، از دستگیری تا آزادی از ما بپرسید.  شما هم می

 ها پیدا کنید.  تان را در آنسوال های دیگر این راهنما سر بزنید، شاید پاسخبه سرفصل

 را دنبال کنید.  بنیادبرومند_حقوقی_وپاسخپرسش#های اجتماعی هشتگ در شبکه 
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