
 

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

 
   و شکنجھ یاعتراف اجبار -۷سرفصل 

 
پیش برادر من را در جریان اعتراضات بھ گرانی بنزین در خیابان دستگیر کردند. در  ھفتھتقریبا دو  :روایت

 »اغتشاش«گرفتھ و از قبل برای اند کھ باید اعتراف کند کھ از خارج از ایران دستور میبازداشتگاه بھ او فشار آورده
خواھند خواست در حکمش تخفیف آموزش دیده بوده است. بازجوھا بھ او گفتھ بودند اگر ھمکاری کند از قاضی 

بدھد. برادرم مقاومت کرده بود، ماموران ھم او را شکنجھ کردند. نھایتا برادرم خواستھ بازجوھا را قبول کرده بود 
 و اعترافاتش را در دادسرا ھم تکرار کرده بود.

 
گوید اعترافش دروغ بوده تواند بدر این شرایط در جلسھ دادگاه چھ طور باید از خودش دفاع کند؟ آیا می سوال:
 است؟

 
بر طبق قوانین ایران اقرار و اعتراف اوال زمانی ارزش دارند کھ مقرون بھ صحت باشد  پاسخ کارشناس حقوقی:

و دوما نزد قاضی صادر کننده حکم انجام شده باشد. یعنی اگر متھمی در مرحلھ بازجویی یا دادسرا تحت فشار و 
د توانتواند این اقرار خود را در دادگاه پس بگیرد و دادگاه نمیاقراری انجام دھد، میشکنجھ و یا ھر شرایط دیگر 

قانون مجازات اسالمی  ۲۱۸مستند حکم خود قرار دھد. تبصره دو ماده  اقرار متھم را در مرحلھ تحقیقات مقدماتی،
ز فشار را فاقد ارزش دانستھ است. قانون اساسی نیز اقرار ناشی ا ۳۸صراحتا این مسالھ را بیان کرده است و اصل 

بنابراین برادر شما بھتر است در دادگاه اجباری بودن اعتراف خود را ھم شفاھا و ھم کتبا بیان کرده و صراحتا اقرار 
تواند در دادگاه بگوید کھ با وعده و وعیدھای بازجوھا و ھمچنین تحت فشار آنھا قبلی خود را پس بگیرد. ایشان می

قانون مجازات  ۵۷۸است. ضمنا برادر شما حق شکایت بھ دلیل شکنجھ شدن را دارد. زیرا مطابق ماده اقرار کرده 
ی دولتی برای اینکھ متھمی را مجبور بھ اقرار یی یا غیر قضایھر یک از مستخدمین و مامورین قضا«اسالمی : 

مورد بھ حبس از شش ماه تا سھ سال حسب  ،عالوه بر قصاص یا پرداخت دیھ، او را اذیت و آزار بدنی نماید ،کند
دستوردھنده بھ مجازات حبس مذکور محکوم  فقط ،د و چنانچھ کسی در این خصوص دستور داده باشدشومحکوم می
خواھد مجازات آمر قتل را ،مجازات قاتل و آمر ،مباشر ،اگر متھم بھ واسطھ اذیت و آزار فوت کند .خواھد شد

 اند در دادسرای نظامیشود برادرتان یا وکیلش از مامورانی کھ او را شکنجھ کردهمیبھ ھمین دلیل پیشنھاد .» داشت
 شکایت کند.

 
 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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