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

ﺳﺮﻓﺼﻞ  - ۸ﺷﻮاھﺪ و ﻣﺪارک
رواﯾﺖ :ﺧﻮاھﺮ ﻣﻦ را ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﮫ ﮔﺮان ﺷﺪن ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺷﮭﺮ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺶ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ
»ﻟﯿﺪر اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت« ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای »ﺑﺮ ھﻢ زدن ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻣﻮال« ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺧﻮاھﺮم
ﻗﺒﻮل دارد ﮐﮫ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﻣﺎ او ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ
اﻗﺪاﻣﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻣﻮال ﯾﺎ آﺗﺶ زدن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺳﺐھﺎی ﻣﺤﻞ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ،
در زﻣﺎن ﺗﻈﺎھﺮات آنﺟﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﺧﻮاھﺮم را ھﻢ دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﻮاھﺮم ﺷﮭﺎدت ﺑﺪھﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ» :ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﺷﺎھﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺳﻮال :ﭼﺮا ﺑﺎزﭘﺮس ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ ﺷﮭﺎدت دھﺪ؟ ﭼﮫ راھﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺣﺮﻓﮭﺎی اﯾﻦ ﺷﺎھﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۲۰۴ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی » :ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺎﮐﯽ
ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺘﮭﻢ و ﯾﺎ ﺣﺴﺐ اﻋﻼم ﻣﻘﺎﻣﺎت ذیرﺑﻂ ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ از وی را ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن
ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات اﺣﻀﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ« اﺻﻮﻻ ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ اﻗﺪاﻣﯽ را ﮐﮫ در ﮐﺸﻒ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮورت ﺷﮭﺎدت را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪھﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد اﮔﺮ ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﺎ ﺷﮭﺎدت دادن ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ راه ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﯾﺎ درج ﺷﮭﺎدت اﯾﺸﺎن در ﭘﺮوﻧﺪه
وﺟﻮد دارد .اﺑﺘﺪا اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۲۶۶ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ دادﺳﺘﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزﭘﺮس را ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﺪاﻧﺪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮاردی را ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺑﺪون ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﺑﮭﺎم در ﭘﺮوﻧﺪه درج ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺗﮑﻤﯿﻞ آن را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﮑﻠﻒ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺖ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ
ﻣﺘﮭﻢ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده او ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﺎھﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎزﭘﺮس از اﺳﺘﻤﺎع ﺷﮭﺎدت آن ﺷﺨﺺ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ دادﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮده و از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ
دﺳﺘﻮر ﻻزم ﺑﮫ ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺎع ﺷﮭﺎدت اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﺑﺪھﺪ .راه دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎھﺪ را ﺑﮫ ﯾﮏ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﮫ
اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﺮده و در آﻧﺠﺎ اﻗﺮارﻧﺎﻣﮫ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .در اﻗﺮار ﻧﺎﻣﮫ آن ﺷﺨﺺ ھﺮ ﭼﮫ را ﮐﮫ دﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﺳﭙﺲ
اﯾﻦ اﻗﺮارﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن طﯽ ﻻﯾﺤﮫ ای ﺧﻮاھﺎن درج آن در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺸﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎزﭘﺮس
ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻗﺮار ﻧﺎﻣﮫ را در ﭘﺮوﻧﺪه درج ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﮑﻨﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی دادرﺳﯽ
ﻗﻄﻌﺎ ﻗﻀﺎت اﯾﻦ اﻗﺮارﻧﺎﻣﮫ را ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
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.

