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

ﺳﺮﻓﺼﻞ  -۹ﺣﻘﻮق ﻣﺘﮭﻢ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه و ﺑﺮﮔﺰاری دادﮔﺎه ﻋﻠﻨﯽ
رواﯾﺖ :ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۹۸ﺑﮫ اﺗﮭﺎم »آﺗﺶ زدن اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻣﺎﮐﻦ دوﻟﺘﯽ« دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪم
و ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪم و ﺑﺎ ﻗﺮار وﺛﯿﻘﮫ آزاد ﺷﺪم .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮدم ھﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ را ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ
ﻣﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم دادهام ،اراﺋﮫ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ و وﻗﺘﺶ ﮐﮫ
رﺳﯿﺪ ﻣﺪارک را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ .اﻻن ﭘﺮوﻧﺪه در ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎزﭘﺮس ھﻢ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﻣﺴﺎﻟﮫ دﯾﮕﺮ
اﯾﻨﮑﮫ ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع »ﺧﺮاﺑﮑﺎر و اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮ ﺑﻮدن« ﻣﻦ در ﻣﺤﻠﮫﻣﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﺎ در دادﮔﺎه ھﻤﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﮫ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻓﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪم.
ﺳﻮال :آﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﮭﻢ ﺣﻖ ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺮوﻧﺪه را ﻧﺪارم؟ و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪھﻢ ﮐﮫ دادﮔﺎه ﻣﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ :دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اوراق ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﮭﻢ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ او ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺪﯾﮭﯽ ﻣﺘﮭﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻘﻮق
اﯾﺮان ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۱۹۱ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی »ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺎزﭘﺮس،
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اوراق ،اﺳﻨﺎد ﯾﺎ ﻣﺪارک ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺎ ﺿﺮورت ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﯾﺎ
ﻣﻮﺿﻮع اﺗﮭﺎﻣﯽ از ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ،ﻗﺮار ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ را ﺻﺎدر
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮار ،ﺣﻀﻮری ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ وی اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد و ظﺮف ﺳﮫ روز ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ.
دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در وﻗﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ «.ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻣﺪه ﺑﺎﯾﺪ
دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﮭﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاری وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻗﯿﺪ وﺛﯿﻘﮫ آزاد ﺷﺪهاﯾﺪ و ﺗﺼﻮر
اﯾﻨﮑﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ اوراق ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺎزﭘﺮس ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﮐﺘﺒﺎ از ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺪھﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻣﮑﺘﻮب ﻗﺮار ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اوراق ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اوراق ﭘﺮوﻧﺪه ﺻﺎدر
ﺷﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺮار در دادﮔﺎه اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﺪون ﺻﺪور ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاری اﺟﺎزه ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﭘﺮوﻧﺪه را ﻧﺪھﺪ ،ﮐﺘﺒﺎ
ﻣﺴﺎﻟﮫ را ﺑﮫ رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی اﻋﻼم ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﺪ ﺑﮫ دادﺳﺮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﮫ دادﮔﺎه ،ﺷﻤﺎ در ھﺮ ﺣﺎل اﺟﺎزه ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﭘﺮوﻧﺪه را دارﯾﺪ و دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﯾﻦ ﺣﻖ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻣﻮرد ﺳﻮال دﯾﮕﺮﺗﺎن ،اﺻﻞ ﺑﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن دادﮔﺎهھﺎ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﻓﯽ
ﻋﻔﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن دادﮔﺎه ﻣﺨﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﻮﻣﯽ  -ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮاردی ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻼ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪن دادﮔﺎه را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ در
روز دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ در ﺟﻠﺴﮫ دادﮔﺎه ﺷﺮﮐﺖ 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.

