راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ:

ﭘﺮﺳﺶوﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﻮرد دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ
ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ در طﻮل ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﻤﺎری از ﻧﻘﺾ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ در ﻣﺮاﺟﻊ
ﻗﻀﺎﺋﯽ ،اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﺮان را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺾ ﻋﺪاﻟﺖ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻣﺘﮭﻤﺎن ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮاد روﺷﻨﯽ
دارﻧﺪ ﮐﮫ در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪن ،ﻣﺎ را ﺑﮫ اﺟﺮای دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﮔﺎه ﺷﺪن
ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﮫ ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت در ﯾﺎدﺑﻮد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻣﯿﺪ ،ﺛﺒﺖ ﺷﮭﺎدت
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮدآوری و اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎد ،ﺑﮫ اراﯾﮫ ﻣﺸﺎورهھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﻮاﺟﮫ
ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮدازد .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ،ﺑﺨﺸﯽ از راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ آنھﺎ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ »ﺣﻖ ﻣﺘﮭﻢ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ« در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﻔﺘﮕﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞھﺎی ﻣﺠﺰا ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و اﺳﺘﻔﺎده
ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھﺮ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽاﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ دارﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ آن را در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ از طﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ در
 info@boroumandcenter.orgﯾﺎ ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ )ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ،ﯾﺎ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام( ﺳﻮال ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ
ﭘﺮﺳﺶوﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﻮرد دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ

ﺳﺮﻓﺼﻞ  -۱ﺣﻘﻮق ﻣﺘﮭﻢ در زﻣﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺑﺎزداﺷﺖ
رواﯾﺖ :ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺮادرم را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .آنھﺎ ھﻤﮫ
ﺟﺎی ﺧﺎﻧﮫ را ﮔﺸﺘﻨﺪ و وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ھﻢ رﯾﺨﺘﻨﺪ و از ﻣﺎ ﺳﺮاغ »ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر« را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻣﻮران ﺑﻌﺪ
از ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮادرم را ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ از آنھﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ آﯾﺎ ﺑﺮای ﮔﺸﺘﻦ ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﺮدن ﺑﺮادرم
ﺣﮑﻢ دارﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪا ﻓﮭﻤﯿﺪﯾﻢ ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻣﺎ را در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ و او ﺑﮫ دروغ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را از ﺑﺮادرم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﻻن ﺑﺮادرم ﺑﺎزداﺷﺖ اﺳﺖ.
ﺳﻮال :آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﺮاف ﯾﮏ ﺷﺨﺺ و ﺑﺪون ﺣﮑﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﮫ
را ﺑﮕﺮدﻧﺪ؟ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ :در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺻﺮاﺣﺘﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﮏ ﻓﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺻﺮف اﻗﺮار ﯾﮏ
ﺷﺨﺺ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۴۳ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ
دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی » :ھﺮﮔﺎه ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺿﺎﺑﻄﺎن
دادﮔﺴﺘﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اطﻼع ﺑﮫ دادﺳﺘﺎن ،ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﯾﺎ
اﺣﻀﺎر و ﺟﻠﺐ اﺷﺨﺎص ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم را ﺑﮫﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ آن را ﺑﮫ دادﺳﺘﺎن ﮔﺰارش دھﻨﺪ .دادﺳﺘﺎن ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،دﺳﺘﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺻﺎدر و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ھﻤﭽﻨﯿﻦ
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﮏ ﺷﺨﺺ در ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﮭﻮد و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﻨﺰل ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ
در ﻣﺎده  ۵۵اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ» :ورود ﺑﮫ ﻣﻨﺎزل و اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺑﺴﺘﮫ و ﺗﻔﺘﯿﺶ آﻧﮭﺎ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ اﺷﺨﺎص
و اﺷﯿﺎء در ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮﻣﺸﮭﻮد ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﻮردی ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ وی اﺟﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﮫطﻮر ﮐﻠﯽ
ﺑﮫ ﺿﺎﺑﻂ ارﺟﺎع داده ﺑﺎﺷﺪ« و در ﻣﺎده  ۵۸ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﮑﻠﻒ ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺣﮑﻢ ﺑﮫ ﻣﺘﺼﺮف
ﻣﺤﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ رﻓﺘﮫ و ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ
ﻗﺒﻞ از آن از طﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮادرﺗﺎن در ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ و ﺗﻔﺘﯿﺶ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺣﮑﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻒ و ﺟﺮم ﺣﺒﺲ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﺳﺮﻓﺼﻞ  - ۲ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ وﮐﯿﻞ
رواﯾﺖ :ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﮫ ھﻤﺮاه دو ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﮔﻤﺮک
اﯾﺮان از ﭼﻤﺪان اﯾﻦ ﺳﮫ ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮ ھﺮوﺋﯿﻦ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و ھﻤﮫ آنھﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﮫ ﻣﺎ
ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺴﺮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اداﻣﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺰد آنھﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ وﮐﯿﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺳﻮال :آﯾﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﮐﯿﻠﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ؟ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد از وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ :داﺷﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﺣﻖ ﻣﺘﮭﻢ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ ﺷﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﺎده  ۱۹۰ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی » :ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی
ھﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻢ اﺑﻼغ و ﺗﻔﮭﯿﻢ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ
ﻣﺘﮭﻢ اﺣﻀﺎر ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺣﻖ در ﺑﺮﮔﮫ اﺣﻀﺎرﯾﮫ ﻗﯿﺪ و ﺑﮫ او اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد .وﮐﯿﻞ ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اطﻼع
از اﺗﮭﺎم و دﻻﯾﻞ آن ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ و دﻓﺎع از ﻣﺘﮭﻢ ﯾﺎ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ،اظﮭﺎر ﮐﻨﺪ.
اظﮭﺎرات وﮐﯿﻞ در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد «.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻀﻮر
وﮐﯿﻞ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻮد و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه اطﻼع دھﯿﺪ .در اﺻﻞ وﮐﯿﻞ از
طﺮﯾﻖ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺛﺒﺖ وﮐﺎﻟﺖ و دﺳﺘﻮر ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﭘﺮس اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﮫ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﺴﺮﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی را
ﺑﺪھﺪ ،ﭼﻮن در ﺗﺒﺼﺮه  ۲ھﻤﯿﻦ ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ» :در ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﺠﺎزات آن ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺎت ﯾﺎ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﺘﮭﻢ اﻗﺪام ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﺮای وی وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی دارﯾﺪ ﺑﮫ ﭘﺴﺮﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﯾﮏ ﻻﯾﺤﮫ
ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ.
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ﺳﺮﻓﺼﻞ  -۳ﺗﻔﮭﯿﻢ اﺗﮭﺎم
رواﯾﺖ :دو ھﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﭘﺴﺮم را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻻن در
ﺑﺎزداﺷﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای او در دادﺳﺮا ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻣﺎ ھﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﺗﮭﺎم او ﭼﯿﺴﺖ .ﭘﺴﺮم ھﻢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ھﻨﻮز ﺑﮫ او ﻧﮕﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ اﺗﮭﺎﻣﯽ دارد .از ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ اﺗﮭﺎﻣﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎطﯽ
ﻧﺪارد ،وﻗﺘﯽ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺎده ﺷﺪ ﻣﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪ.
ﺳﻮال :ﻣﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺗﻔﮭﯿﻢ اﺗﮭﺎم ﺷﻮد؟ ﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ ﺗﺎ از اﺗﮭﺎم
ﭘﺴﺮﻣﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۹۵ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ
ﮐﺎر و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ و واﺿﺢ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﻔﮭﯿﻢ اﺗﮭﺎم ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻔﮭﯿﻢ اﺗﮭﺎم اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺪام ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﮫ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﺨﺺ ﻣﺘﮭﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺴﺮﺗﺎن
ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫای ،ﺗﻘﺎﺿﺎی »ﺗﻔﮭﯿﻢ اﺗﮭﺎم« ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﺴﺮﺗﺎن و ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺎ
دادﺳﺘﺎن و رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﺪم ﺗﻔﮭﯿﻢ اﺗﮭﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ
دارد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ دادﺳﺮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ دﺳﺘﻮر
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺪارک و دﻻﯾﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻀﺎﯾﯽ در اﺑﺘﺪا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﺗﮭﺎم ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺮاف ﻣﺘﮭﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ را اﻧﺠﺎم
دھﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۹۷ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺘﮭﻢ »ﺣﻖ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدن« دارد ،ﺑﮫ ﭘﺴﺮﺗﺎن
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫھﺎی ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ،ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ ھﺮ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﺘﺒﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﺗﮭﺎﻣﺶ ﺑﮫ او ﺗﻔﮭﯿﻢ ﺷﻮد و ﻗﺒﻞ از ﺗﻔﮭﯿﻢ اﺗﮭﺎم از ﺣﻖ ﺳﮑﻮت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
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ﺳﺮﻓﺼﻞ  -۴ﺣﻖ اطﻼع ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﺘﮭﻢ
رواﯾﺖ  :ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﻢ در ﯾﮏ ﻧﺰاع ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ظﺎھﺮا در اﯾﻦ ﻧﺰاع ﻓﺮدی ﺑﮫ
ﺷﺪت زﺧﻤﯽ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ از ﺷﺎھﺪان ﻣﺎﺟﺮا ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ھﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
ھﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدھﻨﺪ.
ﺳﻮال :ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺮا راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﻢ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﻢ اﯾﺸﺎن ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۴۹ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺷﺎﻣﻞ واﻟﺪﯾﻦ،
ھﻤﺴﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ ﺷﺨﺺ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﻮﻧﺪ و وظﯿﻔﮫ ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ از وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﮫ آنھﺎ اطﻼع دھﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۵۰اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن » :ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ھﺮ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﻤﮑﻦ ،اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد را از
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدن ﺧﻮد آﮔﺎه ﮐﻨﺪ و ﺿﺎﺑﻄﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻻزم را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﮫﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ
آﻧﮑﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺮای اﺧﺬ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﮫ اطﻼع ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ «.اﮔﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﺑﮫ دادﺳﺮای ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﺰاع اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده رﻓﺘﮫ و از ﻣﺴﺌﻮﻻن دادﮔﺎه ﻣﺴﺎﻟﮫ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﺣﺘﻤﺎ در دادﮔﺎه ﺑﺮای
ﺷﺨﺺ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭘﺮوﻧﺪه ،ﻣﺤﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﺷﻌﺒﮫ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﮐﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ارﺟﺎع ﺷﺪه رﻓﺘﮫ و از ﺑﺎزﭘﺮس اطﻼﻋﺎت ﻻزم را
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ از ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﮫ ﯾﮏ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داد.
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ﺳﺮﻓﺼﻞ  -۵ﺣﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
رواﯾﺖ :ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻈﺎھﺮات اﺧﯿﺮ در ﻣﻨﺰلاش ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ
ﮐﺪام ﻧﮭﺎد او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﺪاﺷﺘﮫ و آنھﺎ از ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮭﺪاریاش ﺑﯽ
اطﻼع ھﺴﺘﻨﺪ .آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ او ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ در ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.
ﺳﻮال :ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﮫ راھﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه؟ آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن
دﺳﺘﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮظﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎس را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۵۰ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ
ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ھﺮ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﻤﮑﻦ ،اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد را از ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدن آﮔﺎه ﮐﻨﺪ و ﺿﺎﺑﻄﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻻزم را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﮫﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺮای اﺧﺬ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﮫ اطﻼع ﻣﻘﺎم
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ «.ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ دادﺳﺮا رﻓﺘﮫ و در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه در ﮐﺪام ﺷﻌﺒﮫ
ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ در ﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ اطﻼع ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺒﺎ از ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﺣﻖ
ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺑﮫ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺪھﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد
دﻻﯾﻞ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﭘﯿﮕﯿﺮی از طﺮﯾﻖ ﺑﺎزﭘﺮس ﯾﺎ دادﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ
واﻗﻊ ﻧﺸﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺘﺒﺎ از رﯾﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن او درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﮑﺘﻮب
ﺑﻮدن اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖھﺎ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮐﺮدن ﻣﻘﺎﻣﺎت اھﻤﯿﺖ دارد.
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ﺳﺮﻓﺼﻞ  -۶ﺣﻘﻮق ﻣﺘﮭﻢ در دوران ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ
رواﯾﺖ :ھﻔﺘﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﮫ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﺧﻮاھﺮم در ﺧﺎﻧﮫ در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺎﺗﺶ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﺧﻮاھﺮم ﺳﻮاد زﯾﺎدی ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﮫ ادارهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻢ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮدﯾﻢ،
ﺑﮫ ﻣﺎ ﺟﻮاب درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ.
ﺳﻮال :ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاھﺮم آزاد ﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ :اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﺮار وﺛﯿﻘﮫ اطﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزﭘﺮس ﻗﺮار وﺛﯿﻘﮫ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﻮاھﺮﺗﺎن درﺳﺖ ﺗﻔﮭﯿﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮار وﺛﯿﻘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﺛﯿﻘﮫ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن آزاد ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﻮاھﺮﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ از زﻧﺪان ﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﺧﻮاھﺎن ﻓﮏ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﺷﻮد .ﺑﺮ طﺒﻖ ﻣﺎده  ۲۴۱ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی» :ھﺮﮔﺎه ﻋﻠﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای اداﻣﮫ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺘﺎن ﻓﻮری از ﻣﺘﮭﻢ رﻓﻊ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
دادﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎزﭘﺮس ،ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺘﮭﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺎزداﺷﺖ را ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﮏ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن را از ﺑﺎزﭘﺮس ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﮫطﻮرﻓﻮری و ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ظﺮف ﭘﻨﺞ روز ﺑﮫطﻮر ﻣﺴﺘﺪل راﺟﻊ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﮭﻢ اظﮭﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت رد درﺧﻮاﺳﺖ،
ﻣﺮاﺗﺐ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺖ و ﻗﺮار رد ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻢ اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ظﺮف ده روز ﺑﮫ آن اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﮭﻢ در ھﺮ ﻣﺎه ﻓﻘﻂ ﯾﮏﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ «.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﻮاھﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ
درﺧﻮاﺳﺖ رﻓﻊ ﺑﺎزداﺷﺖ را دارد .اﮔﺮ ﺑﺎزﭘﺮس ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ آن
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع در دادﮔﺎه ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ رﻓﺘﮫ
و ﺗﻘﺎﺿﺎی وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﻧﺪه را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
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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.
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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.
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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.
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