
 

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

 
   شواھد و مدارک - ۸ سرفصل

 
اند کھ خواھر من را بعد از اعتراضات بھ گران شدن بنزین در شھر محل اقامتش دستگیر کردند. بھ او گفتھ :روایت

برنامھ داشتھ است. خواھرم » بر ھم زدن نظم عمومی و تخریب اموال«بوده است و از قبل برای » لیدر اغتشاشات«
است. اما او نھ تنھا ارتباطی با بقیھ تظاھرات کنندگان نداشتھ است بلکھ قبول دارد کھ در اعتراضات شرکت داشتھ 

شناسد، ھای محل کھ خانواده ما را میاقدامی ھم برای تخریب اموال یا آتش زدن مکانی نداشتھ است. یکی از کاسب
شھادت بدھد. حاضر است بھ نفع خواھرم و خواھرم را ھم دیده است، جا حضور داشتھ است در زمان تظاھرات آن

 »ھمھ چیز مشخص است، دیگر شاھد الزم نیست.«اما بازپرس پرونده گفتھ است: 
 

 چرا بازپرس قبول نمی کند کاسب محل شھادت دھد؟ چھ راھی وجود دارد کھ حرفھای این شاھد شنیده شود؟ سوال:
 

 یشاک یبا معرف ایخود  صیبازپرس بھ تشخ« : یفریک یدادرس نییقانون آ ۲۰۴مطابق ماده  پاسخ کارشناس حقوقی:
روشن شدن  یرا برا یاز و قیتحق ایکھ حضور  یشخص ربط،یحسب اعالم مقامات ذ ایمتھم و  یبھ تقاضا ای

کشف  دررا کھ  یھر اقدام دیاصوال بازپرس با »کندیدھد، برابر مقررات احضار م صیتشخ یموضوع ضرور
 نیبدھد. با ا صیضرورت شھادت را تشخ دیکھ بازپرس با دیآ یماده بر م نیموثر باشد انجام دھد، اما از ا قتیحق

در پرونده  شانیدرج شھادت ا ایاعتراض  یراه برا نیدچن کندیفرد مخالفت م کیوجود اگر بازپرس با شھادت دادن 
بازپرس را کامل  قاتیچنانچھ دادستان تحق«: یفریک یدادرس نییقانون آ ۲۶۶بر اساس ماده  نکھیوجود دارد. ابتدا ا

و  کندیو بدون ھرگونھ ابھام در پرونده درج م لیالزم است بھ تفص قتیکشف حق یرا کھ برا ینداند، صرفا موارد
بھتر است شخص  نیبنابرا» است. قاتیتحق نیصورت، بازپرس مکلف بھ انجام ا نی. در اخواھدیآن را م لیمتک

موثر باشد و با  قتیدر کشف حق تواندیوجود دارد کھ م یشاھد نکھیا حیبا توض یخانواده او بھ صورت کتب ای متھم
کند، بھ دادستان مراجعھ کرده و از او تقاضا کنند کھ  یوجود بازپرس از استماع شھادت آن شخص امتناع م نیا

دفترخانھ  کیاست کھ شاھد را بھ  نیشخص را بدھد. راه دوم ا نیاستماع شھادت ا یدستور الزم بھ بازپرس برا
. سپس سدیاست بنو دهی. در اقرار نامھ آن شخص ھر چھ را کھ ددیکن میتنظ یبرده و در آنجا اقرارنامھ ا یاسناد رسم

صورت بازپرس  نیخواھان درج آن در پرونده بشود. در ا یا حھیال یط شانیتا ا دیاقرارنامھ را بھ متھم بدھ نیا
 یدادرس ینکند در مراحل بعد یبھ آن توجھ یلیاقرار نامھ را در پرونده درج کند و اگر بھ ھر دل نیا ستموظف ا

 اقرارنامھ را مشاھده خواھند کرد.   نیقطعا قضات ا
 

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