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

ﺳﺮﻓﺼﻞ  -۷اﻋﺘﺮاف اﺟﺒﺎری و ﺷﮑﻨﺠﮫ
رواﯾﺖ :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮادر ﻣﻦ را در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﮫ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺧﯿﺎﺑﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .در
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﮫ او ﻓﺸﺎر آوردهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﮫ از ﺧﺎرج از اﯾﺮان دﺳﺘﻮر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﮫ و از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای »اﻏﺘﺸﺎش«
آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎزﺟﻮھﺎ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ از ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﮑﻤﺶ ﺗﺨﻔﯿﻒ
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.
ﺳﻮال :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺟﻠﺴﮫ دادﮔﺎه ﭼﮫ طﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدش دﻓﺎع ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﻋﺘﺮاﻓﺶ دروغ ﺑﻮده
اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ :ﺑﺮ طﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف اوﻻ زﻣﺎﻧﯽ ارزش دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻘﺮون ﺑﮫ ﺻﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ
و دوﻣﺎ ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺘﮭﻤﯽ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﯾﺎ دادﺳﺮا ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و
ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﯾﺎ ھﺮ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ اﻗﺮاری اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻗﺮار ﺧﻮد را در دادﮔﺎه ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد و دادﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻗﺮار ﻣﺘﮭﻢ را در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ .ﺗﺒﺼﺮه دو ﻣﺎده  ۲۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ
ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺻﻞ  ۳۸ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺮار ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر را ﻓﺎﻗﺪ ارزش داﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ در دادﮔﺎه اﺟﺒﺎری ﺑﻮدن اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد را ھﻢ ﺷﻔﺎھﺎ و ھﻢ ﮐﺘﺒﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻗﺮار
ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دادﮔﺎه ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ وﻋﺪه و وﻋﯿﺪھﺎی ﺑﺎزﺟﻮھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر آﻧﮭﺎ
اﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪن را دارد .زﯾﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۵۷۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼﻣﯽ » :ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺘﮭﻤﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﻗﺮار
ﮐﻨﺪ ،او را اذﯾﺖ و آزار ﺑﺪﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺼﺎص ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﮫ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﺣﺒﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﺳﺘﻮر داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ دﺳﺘﻮردھﻨﺪه ﺑﮫ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﮑﻮم
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ اذﯾﺖ و آزار ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ،ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻞ و آﻣﺮ ،ﻣﺠﺎزات آﻣﺮ ﻗﺘﻞ راﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ «.ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮادرﺗﺎن ﯾﺎ وﮐﯿﻠﺶ از ﻣﺎﻣﻮراﻧﯽ ﮐﮫ او را ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ در دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
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.

