
 

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

 
  حقوق متھم در دوران بازداشت موقت -۶سرفصل 

 
در شھرستان محل اقاماتش دستگیر شد.  بنزین، خواھرم در خانھھفتھ گذشتھ در جریان اعتراضات بھ گرانی  :روایت

ھای مختلف ھم مراجعھ کردیم، بھ ما جواب درستی خواھرم سواد زیادی ندارد و نمی داند چھ کار باید بکند. بھ اداره
 دھند.نمی

 شود؟می خواستم بدانم باید بھ کجا مراجعھ کنیم و چھ کار باید بکنیم تا خواھرم آزاد  سوال:
 

ل حاص نانیاطم قھیقرار وث ایقرار بازداشت موقت صادر شده است  نکھیابتدا در مورد ا پاسخ کارشناس حقوقی:
 قھینکرده باشد. اگر قرار وث میصادر کرده باشد اما بھ خواھرتان درست تفھ قھی. ممکن است بازپرس قرار وثدیکن

 دییشده است بھ خواھرتان بگو صادرآزاد شود. اگر قرار بازداشت موقت  شانیتا ا دیکن نیرا تام قھیوث دیتوانیباشد م
 نییقانون آ ۲۴۱بھ بازپرس پرونده نوشتھ و خواھان فک قرار بازداشت موقت شود. بر طبق ماده  یااز زندان نامھ

ادستان افقت دادامھ آن نباشد، بازپرس با مو یبرا یگریھرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب د: «یفریک یدادرس
بازپرس، حل اختالف با دادگاه صالح  می. در صورت مخالفت دادستان با تصمکندیم داشتاز متھم رفع باز یفور

آن را از بازپرس تقاضا  لیتبد ایفک قرار بازداشت  تواندیموجبات بازداشت را مرتفع بداند، م زیاست. اگر متھم ن
. در کندیاظھارنظر م متھمطور مستدل راجع بھ درخواست و حداکثر ظرف پنج روز بھ یطورفورکند. بازپرس بھ

ظرف ده روز بھ آن  تواندیو متھم م شودیصورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد بھ متھم ابالغ م
ماده خواھر شما  نیھ بھ ابا توج» درخواست را مطرح کند. نیا تواندیم بارکیاعتراض کند. متھم در ھر ماه فقط 

بھ آن اعتراض  دیتوانیکرد م دی. اگر بازپرس قبول نکرد و قرار بازداشت را تمداردحق درخواست رفع بازداشت را د
 لیوک یبھ کانون وکال رفتھ و تقاضا دیتوانیم نیخواھد شد. ھمچن یصورت موضوع در دادگاه بررس نی. در ادیکن

 کند. یریگیتا پرونده را پ دیبدھ زین یریتسخ
 

 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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