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  عادالنھ  یدر مورد دادرس یحقوق یھاو پاسخ پرسش

 
 حقوق متھم در دسترسی بھ پرونده و برگزاری دادگاه علنی -۹سرفصل 

 
دستگیر شدم » آتش زدن اموال عمومی و تخریب اماکن دولتی«بھ اتھام  ۱۳۹۸بعد از اعتراضات آبان ماه  :روایت

و مدت یک ماه در بازداشت ماندم و با قرار وثیقھ آزاد شدم. وقتی کھ در بازداشت بودم ھیچ مدرکی را کھ نشان بدھد 
دانیم و وقتش کھ ھ نکردند و گفتند کھ ما ھمھ چیز را میام، ارائاند، انجام دادهمن اقداماتی را کھ بھ من نسبت داده

دھد پرونده را بخوانم. مسالھ دیگر بینی. االن پرونده در بازپرسی است و بازپرس ھم اجازه نمیرسید مدارک را می
آزادانھ  خواھم تا در دادگاه ھمھ بتوانندمان پیچیده، میمن در محلھ» خرابکار و اغتشاشگر بودن«اینکھ چون موضوع 

 شرکت کنند تا ببینند من عمل خالفی مرتکب نشدم.
 

 توانم درخواست بدھم کھ دادگاه من علنی باشد؟آیا می آیا بھ عنوان متھم حق خواندن پرونده را ندارم؟ و  سوال:
 

متھم است اما حقوق  یھیاز حقوق بد یکیاو  لیوک ایبھ اوراق پرونده توسط متھم  یدسترس پاسخ کارشناس حقوقی:
چنانچھ بازپرس، « یفریک یدادرس نییقانون آ ۱۹۱وضع کرده است. بر اساس ماده  نھیزم نیرا در ا یتیمحدود رانیا

 ایبداند،  یمناف قتیکشف حق رتمدارک پرونده را با ضرو ایاز اوراق، اسناد  یبرخ ایبھ تمام  یدسترس ایمطالعھ 
بھ آنھا را صادر  یقرار عدم دسترس ل،یکشور باشد، با ذکر دل یخارج ای یداخل تیامن ھیعل میاز جرا یموضوع اتھام

و ظرف سھ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.  شودیابالغ م یو لیوک ایبھ متھم  یقرار، حضور نی. اکندیم
 دیآمده با یچنانچھ در متن ماده قانون» کند. یریگمیو تصم یدگیالعاده بھ اعتراض رسدادگاه مکلف است در وقت فوق

و تصور  دیاآزاد شده قھیوث دیشما بھ ق کھنیوجود داشتھ باشد. با توجھ بھ ا یقرار نیصدور چن یبرا یموجھ لیدل
شما را از مطالعھ  تواندینم پرساست، باز دیرا مختل کند بع قتیشما بھ اوراق پرونده کشف حق یدسترس نکھیا

بھ صورت  ایاجازه مطالعھ پرونده را بدھد و  ای دیبھتر است ابتدا کتبا از بازپرس بخواھ نیپرونده منع کند. بنابرا
بھ اوراق پرونده صادر  یبھ اوراق پرونده را بھ شما ابالغ کند. اگر قرار عدم دسترس یمکتوب قرار عدم دسترس

اجازه مطالعھ پرونده را ندھد، کتبا  یقرار نی. اگر بازپرس بدون صدور چندیض کنقرار در دادگاه اعترا نیشود بھ ا
 دی. توجھ کندیکن تیقضات شکا یانتظام یبھ دادسرا دیاعالم کرده و اگر جواب نگرفت یدادگستر سیمسالھ را بھ رئ

حق  نیدر ا تیامکان محدود گریو د دیبعد از ارسال پرونده بھ دادگاه، شما در ھر حال اجازه مطالعھ پرونده را دار
 یموارد مناف ای یھا است مگر در امور خانوادگبودن دادگاه یاصل بر علن گرتان،یوجود ندارد. در مورد سوال د

 نیباشد. در مورد پرونده شما چن یمذھب - یاحساسات قوم ای یعموم تیبودن دادگاه مخل امن یعلن نکھیا ایعفت و 
بلکھ در  د،یبرگزار شدن دادگاه را داشتھ باش یعلن یکھ شما تقاضا ستین یازیال نعم نیبنابرا ستیصادق ن یموارد

   در جلسھ دادگاه شرکت کند. دیبخواھ یاز ھر شخص دیتوانیروز دادگاه م
 

 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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