
 

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

 
 حق تماس با خانواده  -۵سرفصل 

 
کدام نھاد  دانندیاش نماند. خانوادهاش بازداشت کردهدر منزل ریتظاھرات اخ انیاز دوستانم را در جر یکی :روایت

ھا ھستند. آن اطالعیب اشیھا از محل نگھداراش نداشتھ و آنبا خانواده یتماس چیکرده و تا کنون ھ ریاو را دستگ
 در سالمت است. ندصحبت کنند تا مطمئن شو یحداقل با او تلفن خواھندیم
 

چھ راھی وجود دارد برای مالقات یا تماس تلفنی با فرد بازداشت شده؟ آیا مسئوالن  می خواستم بدانم سوال:
 دستگیرکننده موظف نیستند امکان تماس را فراھم کنند؟

 
 ایتلفن  لھیوس بھ تواندینظر م شخص تحت: «یفریک یدادرس نییقانون آ ۵۰مطابق ماده  پاسخ کارشناس حقوقی:

مکلفند مساعدت الزم  زینظر بودن آگاه کند و ضابطان ن خود را از تحت انیآشنا ایممکن، افراد خانواده  لھیھر وس
 یحق نیاز چن دینظر نبا تدھند کھ شخص تح صیعمل آورند، مگر آنکھ بنا بر ضرورت تشخخصوص بھ نیرا در ا

 یکیبھتر است » برسانند. ییبھ اطالع مقام قضا یاخذ دستور مقتض یمراتب را برا دیصورت با نیاستفاده کند. در ا
است اطالع  یدگیدر حال رس یپرونده در کدام شعبھ بازپرس نکھیخانواده بھ دادسرا رفتھ و در مورد ا یاز اعضا

ھ متھم با خانواده دستورات الزم را ب یپرونده بخواھند کھ در مورد حق تماس تلفن سکسب کنند. سپس کتبا از بازپر
ه نکردن ماد تیرعا یدھند. بھ طور کل حیآن را توض لیآن وجود دارد دال یبرا یبدھند و اگر منع ییضاق نیضابط
موثر واقع شود.  تواندیم ستانداد ایبازپرس  قیاز طر یریگی. پافتدیاتفاق م یدادگستر نیضابط ھیاز ناح شتریفوق ب

از معاونان او  یکی ای یدادگستر سییتوانند کتبا از ر یمقامات موثر واقع نشد، خانواده م نیاگر مراجعھ بھ ا
 دارد. تیھا در پاسخگو کردن مقامات اھمدرخواست نیدرخواست مداخلھ کنند. مکتوب بودن ا

 
 توانید سواالت حقوقی خود را در ارتباط با دادرسی عادالنھ، از دستگیری تا آزادی از ما بپرسید. 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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