راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﻮرد دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ

ﺳﺮﻓﺼﻞ  -۵ﺣﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
رواﯾﺖ :ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻈﺎھﺮات اﺧﯿﺮ در ﻣﻨﺰلاش ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﺪام ﻧﮭﺎد
او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﺪاﺷﺘﮫ و آنھﺎ از ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮭﺪاریاش ﺑﯽاطﻼع ھﺴﺘﻨﺪ .آنھﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ او ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ در ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.
ﺳﻮال :ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﮫ راھﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه؟ آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن
دﺳﺘﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮظﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎس را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۵۰ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ
ھﺮ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﻤﮑﻦ ،اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد را از ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدن آﮔﺎه ﮐﻨﺪ و ﺿﺎﺑﻄﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻻزم
را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﮫﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺮای اﺧﺬ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﮫ اطﻼع ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ «.ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ
از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ دادﺳﺮا رﻓﺘﮫ و در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه در ﮐﺪام ﺷﻌﺒﮫ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ در ﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ اطﻼع
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺒﺎ از ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﺣﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺑﮫ
ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺪھﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد دﻻﯾﻞ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻣﺎده
ﻓﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﭘﯿﮕﯿﺮی از طﺮﯾﻖ ﺑﺎزﭘﺮس ﯾﺎ دادﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺘﺒﺎ از رﯾﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن او
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻮدن اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖھﺎ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮐﺮدن ﻣﻘﺎﻣﺎت اھﻤﯿﺖ دارد.
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.

