
 

 
 

 
 
 

 :ھای حقوقی بنیاد عبدالرحمن برومندراھنمایی
 

 ھای حقوقی در مورد دادرسی عادالنھوپاسخپرسش
 
 
عادالنھ در مراجع  یاز نقض دادرس یشماریموارد ب تیعبدالرحمن برومند در طول سالھا فعال ادیبن

 بھ پرونده یدگیاز نقض عدالت در رس یرا ثبت کرده است. بخش رانیدر ا یتیو امن یانتظام ،یقضائ
 نیران است. با ایا یاسالم یجمھور یینظام قضا رعادالنھیو ساختار غ نیشفاف نبودن قوان لیمتھمان بھ دل

 یھمچنان مواد روشن یفریک یدادرس نییانون آو ق یاز جملھ قانون مجازات اسالم رانیا یداخل نیحال قوان
. آگاه شدن کنندیم ترکیعادالنھ نزد یدادرس یشدن، ما را بھ اجرا تیدارند کھ در صورت رعا

ردند ک دایسر و کار پ ییقضا ستمیس باکھ  یطیھا کمک خواھد کرد تا در شراشان بھ آنشھروندان بھ حقوق
 .بھتر بتوانند حقوق خود را مطالبھ کنند

 
بت شھادت ث د،یام یکیالکترون ادبودیدر  اتیموارد نقض حق ح یعبدالرحمن برومند در کنار مستندساز ادیبن

و انتشار اسناد و مدارک مرتبط با حقوق بشر در  یگردآور نیباختگان و ھمچنبازماندگان و خانواده جان
عادالنھ مواجھ  ینقض دادرس واردکھ با م یبھ افراد یحقوق یھامشاوره ھیبھ ارا اد،یبن تیکتابخانھ وبسا

ھا شونده با آنرا کھ بھ صورت تکرار یحقوق یھاییاز راھنما یمجموعھ، بخش نی. در اپردازدیم زیھستند ن
 نی. امیگذاریشما م اریدر اخت» عادالنھ یبھ دادرس یحق متھم در دسترس«بر  ھیبا تک میکنیبرخورد م
قابل دسترس و استفاده  زیمجزا ن یھالیفا شدند و بھ صورت شرمنت یبھ صورت ھفتگ نیاز ا شیمجموعھ پ

 ھستند.
 

مختلف  طیکھ شھروندان در شرا اندیواقع ییھامطرح شده، مثال یکھ در ھر پرسش و پاسخ حقوق ییھامثال
در  لیمیا قیاز طر دیکنینم دایمجموعھ پ نیکھ پاسخ آن را در ا دیدار یاند. اگر پرسشبا آن روبرو شده

info@boroumandcenter.org یا  ،توییتر ،فیسبوکد (عبدالرحمن برومن ادیبن یاجتماع یھاشبکھ ای
 .دیبگذار انیما در م یسوال خود را با مشاور حقوق )اینستاگرام

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/BoroumandCenter/
https://twitter.com/IranRights_org
https://www.instagram.com/iranrights/
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 حقوق متھم در زمان دستگیری و بازداشت -۱سرفصل 
 

ھا ھمھ چند روز پیش ماموران نیروی انتظامی بھ خانھ ما ریختند و برادرم را بازداشت کردند. آن روایت:
گرفتند. ماموران بعد را می» مواد مخدر«جای خانھ را گشتند و وسایل خانھ را بھ ھم ریختند و از ما سراغ 

برای گشتن خانھ و بردن برادرم ھا پرسیدیم آیا از بازرسی خانھ برادرم را با خودشان بردند. وقتی از آن
حکم دارید؟ گفتند حکم الزم نیست، گزارش شده است. بعدا فھمیدیم یکی از آشنایان ما را در حال پخش مواد 

 اند و او بھ دروغ گفتھ مواد مخدر را از برادرم گرفتھ است. االن برادرم بازداشت است. مخدر گرفتھ
 

آیا امکان دارد فقط بر اساس اعتراف یک شخص و بدون حکم بتوانند کسی را دستگیر کنند و خانھ  سوال:
 را بگردند؟ چطور باید این موضوع را پیگیری کنیم؟

 
در قوانین ایران صراحتا ذکر شده است کھ دستگیری یک فرد در صورتی امکان  پاسخ کارشناس حقوقی:

م وجود داشتھ باشد. ماموران نیروی انتظامی بھ صرف اقرار یک پذیر است کھ دالیلی برای ارتکاب جر
قانون آیین  ۴۳توانند فرد دیگری را دستگیر کنند و باید دستور قضایی بگیرند. مطابق ماده شخص نمی

ھرگاه قرائن و امارات مربوط بھ وقوع جرم مورد تردید است یا اطالعات ضابطان  «دادرسی کیفری: 
وثق نیست، آنان باید پیش از اطالع بھ دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا دادگستری از منابع م

عمل آورند و نتیجھ آن را بھ دادستان گزارش دھند. دادستان با احضار و جلب اشخاص، تحقیقات الزم را بھ
ھمچنین » .ندکتوجھ بھ این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می

دستگیری یک شخص در جرایم غیر مشھود و تفتیش منزل حتما باید با حکم قضائی باشد. بھ این مورد نیز 
ورود بھ منازل و اماکن تعطیل و بستھ و تفتیش آنھا، ھمچنین بازرسی اشخاص «اشاره شده است:  ۵۵در ماده 

طور کلی چند وی اجرای تحقیقات را بھ و اشیاء در جرایم غیرمشھود با اجازه موردی مقام قضایی است، ھر
ھمان قانون ضابطان دادگستری مکلف بھ ارائھ حکم بھ متصرف  ۵۸و در ماده » بھ ضابط ارجاع داده باشد

 اند. محل شناختھ شده
 

توانید بھ دادسرای نظامی رفتھ و علیھ مامورین شکایت کنید. البتھ بھتر است شما یا سرپرست خانواده می
از طریق مطالعھ پرونده برادرتان در بازپرسی مطمئن شوید کھ حکم قضایی برای جلب و تفتیش قبل از آن 

 اند. وجود نداشتھ است. اگر حکمی وجود نداشتھ باشد مامورین مرتکب تخلف و جرم حبس غیرقانونی شده
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 حق دسترسی بھ وکیل - ۲سرفصل 
 
یک ھفتھ پیش پسر من بھ ھمراه دو نفر از دوستانش در حال سفر بھ ترکیھ بودند کھ در گمرک  :روایت 

ھا بازداشت شدند. پلیس مواد مخدر بھ ما ایران از چمدان این سھ نفر چند کیلو ھروئین کشف شد و ھمھ آن
اد مخدر بگیریم، اما پلیس موھا بماند. ما خواستیم وکیل گفتھ است کھ پسرمان باید برای ادامھ تحقیقات نزد آن

 بھ ما گفت در این مرحلھ امکان معرفی وکیل وجود ندارد. 
 

فاده شود از وکیل تسخیری استتواند وکیلی را کھ ما خواھیم گرفت قبول نکند؟ چطور میآیا پلیس می سوال:
 کرد، چون ما توانایی مالی چندانی نداریم؟

 
تواند مانع حضور وکیل شود. مطابق م است و ھیچ مقامی نمیداشتن وکیل حق متھ پاسخ کارشناس حقوقی:

تواند در مرحلھ تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری متھم می« قانون آیین دادرسی کیفری:  ۱۹۰ماده 
ھمراه خود داشتھ باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس بھ متھم ابالغ و تفھیم شود. چنانچھ 

تواند با کسب اطالع شود. وکیل متھم میاین حق در برگھ احضاریھ قید و بھ او ابالغ می ،ضار شودمتھم اح
از اتھام و دالیل آن، مطالبی را کھ برای کشف حقیقت و دفاع از متھم یا اجرای قانون الزم بداند، اظھار کند. 

تواند مانع حضور نیروی انتظامی نمیبا توجھ بھ این ماده، » .شوداظھارات وکیل در صورتمجلس نوشتھ می
وکیل در پرونده شود و اگر چنین ممانعتی ایجاد کرد حتما بھ بازپرس پرونده اطالع دھید. در اصل وکیل از 

شود. کند و ثبت وکالت و دستور حضور وکیل توسط بازپرس انجام میطریق بازپرسی پرونده را دنبال می
تواند تقاضای استفاده از وکیل تسخیری را نداشتھ باشید، پسرتان میچھ شما تمکن مالی داشتھ باشید، چھ 

در جرایمی کھ مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، «ھمین ماده آمده است:  ۲بدھد، چون در تبصره 
چنانچھ متھم اقدام بھ معرفی وکیل در مرحلھ تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری 

بھ ھمین دلیل اگر تمایل بھ استفاده از وکیل تسخیری دارید بھ پسرتان بگویید یک الیحھ » ندکانتخاب می
 خطاب بھ بازپرس بنویسد و درخواست استفاده از وکیل تسخیری را مطرح کند. 
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 تفھیم اتھام -۳سرفصل 
 

اند و االن در دو ھفتھ است کھ ماموران نیروی انتظامی پسرم را در محل کارش دستگیر کرده :روایت
دانیم اتھام او چیست. پسرم ھم بازداشت است. برای او در دادسرا پرونده تشکیل شده، اما ما ھنوز نمی

اطی گفت بھ شما ارتب اند کھ چھ اتھامی دارد. از بازپرس پرسیدیم اتھامش چیست؟گوید ھنوز بھ او نگفتھمی
 ندارد، وقتی کیفرخواست آماده شد می فھمید. 

 
مگر نباید بھ کسی کھ دستگیر شده، تفھیم اتھام شود؟ ما چھ کار می توانیم انجام دھیم تا از اتھام  سوال:

 پسرمان مطلع شویم؟
قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس مکلف است بھ عنوان اولین  ۱۹۵مطابق ماده  پاسخ کارشناس حقوقی:

کار و قبل از شروع تحقیقات بھ صورت صریح و واضح اقدام بھ تفھیم اتھام کند. منظور از تفھیم اتھام این 
تان راست کھ باید بگوید در قالب کدام عنوان مجرمانھ مقرر در قانون، شخص متھم شده است. بھتر است پس

کند و این موضوع را پسرتان و خود شما بھ صورت مکتوب  با » تفھیم اتھام«ای، تقاضای با ارسال نامھ
دادستان و رئیس دادگستری مطرح کنید. عدم تفھیم اتھام می تواند یک تخلف محسوب شود و پسر شما حق 

شود کھ دستور مشاھده میدارد این موضوع را بھ دادسرای انتظامی قضات گزارش کند. در برخی مواقع 
ند توانگیرد و بھ این دلیل مسئوالن قضایی در ابتدا نمیبازداشت بدون وجود مدارک و دالیل صورت می

اتھام خاصی را متوجھ شخص بازداشت شده کنند و سعی می کنند بعد از اعتراف متھم چنین اقدامی را انجام 
دارد، بھ پسرتان » حق سکوت کردن«ادرسی کیفری متھم قانون آیین د ۱۹۷جا کھ مطابق ماده دھند. از آن

ھای ضابطین قضایی و بازپرسی، قبل از پاسخ دادن بھ ھر سوالی کتبا درخواست بگویید در صورت جلسھ
 کند کھ اتھامش بھ او تفھیم شود و قبل از تفھیم اتھام از حق سکوت خود استفاده کند. 
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  از محل نگھداری متھم حق اطالع خانواده -۴سرفصل 
 

چند وقت پیش یکی از نزدیکانم در یک نزاع خیابانی دستگیر شد. ظاھرا در این نزاع فردی بھ  : روایت
شدت زخمی شده و بعد فوت کرده است. ما فقط از شاھدان ماجرا شنیدیم کھ ایشان ھم دستگیر شده است. اما 

 دھند. کنیم بھ ما جواب نمیھر کجا مراجعھ می
 

 خواستم مرا راھنمایی کنید کھ چھ کاری باید انجام بدھیم و چگونھ مطلع شویم ایشان کجا است؟می سوال:
 

 ن،یفرد شامل والد کیبستگان درجھ  یفریک یدادرس نییقانون آ ۴۹مطابق ماده  پاسخ کارشناس حقوقی:
شخص مطلع  تیاز وضع سیبا مراجعھ بھ پل توانندیشده م ریھمسر، فرزند، برادر و خواھر شخص دستگ

 نیا  ۵۰بر اساس ماده  نیھا اطالع دھد. ھمچنشده بھ آن ریدستگ تیاست کھ از وضع سیپل فھیشوند و وظ
خود را از  انیآشنا ایممکن، افراد خانواده  لھیھر وس ایتلفن  لھیوس بھ تواندینظر م شخص تحت« قانون: 

عمل آورند، مگر خصوص بھ نید مساعدت الزم را در امکلفن زینظر بودن خود آگاه کند و ضابطان ن تحت
 دیصورت با نیاستفاده کند. در ا یحق نیاز چن دینظر نبا دھند کھ شخص تحت صیآنکھ بنا بر ضرورت تشخ

 کندینم یھمکار یانتظام یرویاگر ن» برسانند. ییبھ اطالع مقام قضا یاخذ دستور مقتض یمراتب را برا
 ی. حتما در دادگاه برادیشو ایکھ نزاع اتفاق افتاده رفتھ و از مسئوالن دادگاه مسالھ را جو یمحل یبھ دادسرا

. شما مشخص است شاوندیخو یریشده است و در پرونده، محل دستگ لیشده پرونده تشک ریشخص دستگ
الزم را  کھ پرونده بھ آنجا ارجاع شده رفتھ و از بازپرس اطالعات یبھ شعبھ بازپرس دیتوانیم نیھمچن

 نخواھند داد. یبھ شما اطالعات دینباش کیاگر از بستگان درجھ  دی. توجھ کندیریبگ
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 حق تماس با خانواده  -۵سرفصل 
 

 دانندیاش نماند. خانوادهاش بازداشت کردهدر منزل ریتظاھرات اخ انیاز دوستانم را در جر یکی :روایت
یب اشیھا از محل نگھداراش نداشتھ و آنبا خانواده یتماس چیکرده و تا کنون ھ ریکدام نھاد او را دستگ

 در سالمت است. ندصحبت کنند تا مطمئن شو یحداقل با او تلفن خواھندیھا مھستند. آن اطالع
 

ن المی خواستم بدانم چھ راھی وجود دارد برای مالقات یا تماس تلفنی با فرد بازداشت شده؟ آیا مسئو سوال:
 دستگیرکننده موظف نیستند امکان تماس را فراھم کنند؟

 
 لھیوس بھ تواندینظر م شخص تحت: «یفریک یدادرس نییقانون آ ۵۰مطابق ماده  پاسخ کارشناس حقوقی:

مکلفند  زینظر بودن آگاه کند و ضابطان ن خود را از تحت انیآشنا ایممکن، افراد خانواده  لھیھر وس ایتلفن 
 تدھند کھ شخص تح صیعمل آورند، مگر آنکھ بنا بر ضرورت تشخخصوص بھ نیمساعدت الزم را در ا

بھ اطالع مقام  یاخذ دستور مقتض یمراتب را برا دیصورت با نیاستفاده کند. در ا یحق نیاز چن دینظر نبا
عبھ پرونده در کدام ش نکھیخانواده بھ دادسرا رفتھ و در مورد ا یاز اعضا یکیبھتر است » برسانند. ییقضا

پرونده بخواھند کھ در مورد حق  ساست اطالع کسب کنند. سپس کتبا از بازپر یدگیدر حال رس یبازپرس
د آن وجود دار یبرا یبدھند و اگر منع ییقضا نیمتھم با خانواده دستورات الزم را بھ ضابط یتماس تلفن

اتفاق  یدادگستر نیضابط ھیاز ناح شترینکردن ماده فوق ب تیرعا یدھند. بھ طور کل حیتوضآن را  لیدال
مقامات موثر  نیموثر واقع شود. اگر مراجعھ بھ ا تواندیم ستانداد ایبازپرس  قیاز طر یریگی. پافتدیم

از معاونان او درخواست مداخلھ کنند. مکتوب  یکی ای یدادگستر سییتوانند کتبا از ر یواقع نشد، خانواده م
 دارد. تیھا در پاسخگو کردن مقامات اھمدرخواست نیبودن ا
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 حقوق متھم در دوران بازداشت موقت  -۶سرفصل 
 

در شھرستان محل اقاماتش  ھفتھ گذشتھ در جریان اعتراضات بھ گرانی بنزین، خواھرم در خانھ :روایت
ھای مختلف ھم مراجعھ کردیم، خواھرم سواد زیادی ندارد و نمی داند چھ کار باید بکند. بھ ادارهدستگیر شد. 

 دھند.بھ ما جواب درستی نمی
 می خواستم بدانم باید بھ کجا مراجعھ کنیم و چھ کار باید بکنیم تا خواھرم آزاد شود؟ سوال:

 
 نانیاطم قھیقرار وث ایقرار بازداشت موقت صادر شده است  نکھیابتدا در مورد ا پاسخ کارشناس حقوقی:

شد. نکرده با میصادر کرده باشد اما بھ خواھرتان درست تفھ قھی. ممکن است بازپرس قرار وثدیحاصل کن
ده ش صادرآزاد شود. اگر قرار بازداشت موقت  شانیتا ا دیکن نیرا تام قھیوث دیتوانیباشد م قھیاگر قرار وث
بھ بازپرس پرونده نوشتھ و خواھان فک قرار بازداشت موقت  یااز زندان نامھ دییھرتان بگواست بھ خوا

 یگریھرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب د: «یفریک یدادرس نییقانون آ ۲۴۱شود. بر طبق ماده 
ت مخالفت . در صورکندیم داشتاز متھم رفع باز یادامھ آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فور یبرا

موجبات بازداشت را مرتفع  زیبازپرس، حل اختالف با دادگاه صالح است. اگر متھم ن میدادستان با تصم
ثر و حداک یطورفورآن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس بھ لیتبد ایفک قرار بازداشت  تواندیبداند، م

. در صورت رد درخواست، کندیاظھارنظر م متھمطور مستدل راجع بھ درخواست ظرف پنج روز بھ
ظرف ده روز بھ آن اعتراض کند.  تواندیو متھم م شودیمراتب در پرونده ثبت و قرار رد بھ متھم ابالغ م

ماده خواھر شما حق  نیبا توجھ بھ ا» درخواست را مطرح کند. نیا تواندیم بارکیمتھم در ھر ماه فقط 
بھ آن  دیتوانیکرد م دیبول نکرد و قرار بازداشت را تمد. اگر بازپرس قارددرخواست رفع بازداشت را د

بھ کانون وکال رفتھ  دیتوانیم نیخواھد شد. ھمچن یصورت موضوع در دادگاه بررس نی. در ادیاعتراض کن
 کند. یریگیتا پرونده را پ دیبدھ زین یریتسخ لیوک یو تقاضا
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   و شکنجھ یاعتراف اجبار -۷سرفصل 
 

پیش برادر من را در جریان اعتراضات بھ گرانی بنزین در خیابان دستگیر کردند.  ھفتھتقریبا دو  :روایت
رای گرفتھ و از قبل باند کھ باید اعتراف کند کھ از خارج از ایران دستور میدر بازداشتگاه بھ او فشار آورده

ی کند از قاضی خواھند خواست آموزش دیده بوده است. بازجوھا بھ او گفتھ بودند اگر ھمکار »اغتشاش«
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.
 

تواند بگوید اعترافش دروغ آیا میدر این شرایط در جلسھ دادگاه چھ طور باید از خودش دفاع کند؟  سوال:
 بوده است؟

 
بر طبق قوانین ایران اقرار و اعتراف اوال زمانی ارزش دارند کھ مقرون بھ صحت  پاسخ کارشناس حقوقی:

باشد و دوما نزد قاضی صادر کننده حکم انجام شده باشد. یعنی اگر متھمی در مرحلھ بازجویی یا دادسرا 
تواند این اقرار خود را در دادگاه پس بگیرد شرایط دیگر اقراری انجام دھد، میتحت فشار و شکنجھ و یا ھر 

مستند حکم خود قرار دھد. تبصره دو ماده  تواند اقرار متھم را در مرحلھ تحقیقات مقدماتی،و دادگاه نمی
قرار ناشی قانون اساسی نیز ا ۳۸قانون مجازات اسالمی صراحتا این مسالھ را بیان کرده است و اصل  ۲۱۸

از فشار را فاقد ارزش دانستھ است. بنابراین برادر شما بھتر است در دادگاه اجباری بودن اعتراف خود را 
کھ  تواند در دادگاه بگویدھم شفاھا و ھم کتبا بیان کرده و صراحتا اقرار قبلی خود را پس بگیرد. ایشان می

اقرار کرده است. ضمنا برادر شما حق شکایت بھ با وعده و وعیدھای بازجوھا و ھمچنین تحت فشار آنھا 
ھر یک از مستخدمین و «قانون مجازات اسالمی :  ۵۷۸دلیل شکنجھ شدن را دارد. زیرا مطابق ماده 

 او را اذیت و آزار بدنی ،ی دولتی برای اینکھ متھمی را مجبور بھ اقرار کندیی یا غیر قضایمامورین قضا
د و شوحسب مورد بھ حبس از شش ماه تا سھ سال محکوم می ،ت دیھعالوه بر قصاص یا پرداخ، نماید

دستوردھنده بھ مجازات حبس مذکور محکوم خواھد  فقط ،چنانچھ کسی در این خصوص دستور داده باشد
خواھد مجازات آمر قتل را ،مجازات قاتل و آمر ،مباشر ،اگر متھم بھ واسطھ اذیت و آزار فوت کند .شد

رای اند در دادسشود برادرتان یا وکیلش از مامورانی کھ او را شکنجھ کردهیل پیشنھاد میبھ ھمین دل.» داشت
 نظامی شکایت کند.
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   شواھد و مدارک - ۸ سرفصل
 

خواھر من را بعد از اعتراضات بھ گران شدن بنزین در شھر محل اقامتش دستگیر کردند. بھ او  :روایت
امھ برن» بر ھم زدن نظم عمومی و تخریب اموال«بوده است و از قبل برای » لیدر اغتشاشات«اند کھ گفتھ

 اطی با بقیھ تظاھراتداشتھ است. خواھرم قبول دارد کھ در اعتراضات شرکت داشتھ است. اما او نھ تنھا ارتب
ھای کنندگان نداشتھ است بلکھ اقدامی ھم برای تخریب اموال یا آتش زدن مکانی نداشتھ است. یکی از کاسب

و خواھرم را ھم دیده است، جا حضور داشتھ است شناسد، در زمان تظاھرات آنمحل کھ خانواده ما را می
ھمھ چیز مشخص است، دیگر «رونده گفتھ است: حاضر است بھ نفع خواھرم شھادت بدھد. اما بازپرس پ

 »شاھد الزم نیست.
 

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

 
با  ایخود  صیبازپرس بھ تشخ: « یفریک یدادرس نییقانون آ ۲۰۴مطابق ماده  پاسخ کارشناس حقوقی:

را  یاز و قیتحق ایکھ حضور  یشخص ربط،یحسب اعالم مقامات ذ ایمتھم و  یبھ تقاضا ای یشاک یمعرف
ھر  دیاصوال بازپرس با »کندیدھد، برابر مقررات احضار م صیتشخ یروشن شدن موضوع ضرور یبرا

 تضرور دیکھ بازپرس با دیآ یماده بر م نیموثر باشد انجام دھد، اما از ا قتیکشف حق دررا کھ  یاقدام
 یراه برا نیچند کندیفرد مخالفت م کیوجود اگر بازپرس با شھادت دادن  نیبدھد. با ا صیشھادت را تشخ

 یدادرس نییقانون آ ۲۶۶بر اساس ماده  نکھیدر پرونده وجود دارد. ابتدا ا شانیدرج شھادت ا ایاعتراض 
الزم  قتیکشف حق یرا کھ برا یبازپرس را کامل نداند، صرفا موارد قاتیچنانچھ دادستان تحق: «یفریک

صورت،  نی. در اخواھدیآن را م لیو تکم کندیو بدون ھرگونھ ابھام در پرونده درج م لیاست بھ تفص
 یتبخانواده او بھ صورت ک ای متھمبھتر است شخص  نیبنابرا» است. قاتیتحق نیبازپرس مکلف بھ انجام ا

وجود بازپرس از استماع  نیموثر باشد و با ا قتیکشف حق در تواندیوجود دارد کھ م یشاھد نکھیا حیبا توض
کند، بھ دادستان مراجعھ کرده و از او تقاضا کنند کھ دستور الزم بھ بازپرس  یشھادت آن شخص امتناع م

برده  یدفترخانھ اسناد رسم کیاست کھ شاھد را بھ  نیشخص را بدھد. راه دوم ا نیاستماع شھادت ا یبرا
 نی. سپس اسدیاست بنو دهی. در اقرار نامھ آن شخص ھر چھ را کھ ددیکن میتنظ یو در آنجا اقرارنامھ ا

صورت بازپرس  نیخواھان درج آن در پرونده بشود. در ا یا حھیال یط شانیتا ا دیاقرارنامھ را بھ متھم بدھ
 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 یدادرس
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 حقوق متھم در دسترسی بھ پرونده و برگزاری دادگاه علنی -۹سرفصل 
 

دستگیر » آتش زدن اموال عمومی و تخریب اماکن دولتی«بھ اتھام  ۱۳۹۸بعد از اعتراضات آبان ماه  :روایت
شدم و مدت یک ماه در بازداشت ماندم و با قرار وثیقھ آزاد شدم. وقتی کھ در بازداشت بودم ھیچ مدرکی را 

ئھ نکردند و گفتند کھ ما ھمھ چیز را ام، ارااند، انجام دادهکھ نشان بدھد من اقداماتی را کھ بھ من نسبت داده
 دھدبینی. االن پرونده در بازپرسی است و بازپرس ھم اجازه نمیدانیم و وقتش کھ رسید مدارک را میمی

، مان پیچیدهمن در محلھ» خرابکار و اغتشاشگر بودن«پرونده را بخوانم. مسالھ دیگر اینکھ چون موضوع 
 د آزادانھ شرکت کنند تا ببینند من عمل خالفی مرتکب نشدم.خواھم تا در دادگاه ھمھ بتواننمی

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

 
ھم است مت یھیاز حقوق بد یکیاو  لیوک ایبھ اوراق پرونده توسط متھم  یدسترس پاسخ کارشناس حقوقی:

 یفریک یدادرس نییقانون آ ۱۹۱وضع کرده است. بر اساس ماده  نھیزم نیرا در ا یتیمحدود رانیاما حقوق ا
 رتمدارک پرونده را با ضرو ایاز اوراق، اسناد  یبرخ ایبھ تمام  یدسترس ایچنانچھ بازپرس، مطالعھ «

 ل،یلکشور باشد، با ذکر د یخارج ای یداخل تیامن ھیعل میاز جرا یموضوع اتھام ایبداند،  یمناف قتیکشف حق
و ظرف  شودیابالغ م یو لیوک ایبھ متھم  یقرار، حضور نی. اکندیبھ آنھا را صادر م یقرار عدم دسترس

و  یدگیالعاده بھ اعتراض رسسھ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق
تھ وجود داش یقرار نیصدور چن یبرا یموجھ لیدل دیآمده با یماده قانون چنانچھ در متن» کند. یریگمیتصم

ف شما بھ اوراق پرونده کش یدسترس نکھیو تصور ا دیاآزاد شده قھیوث دیشما بھ ق کھنیباشد. با توجھ بھ ا
بھتر است ابتدا  نیشما را از مطالعھ پرونده منع کند. بنابرا تواندینم پرساست، باز دیرا مختل کند بع قتیحق

ھ ب یبھ صورت مکتوب قرار عدم دسترس ایاجازه مطالعھ پرونده را بدھد و  ای دیکتبا از بازپرس بخواھ
گاه قرار در داد نیبھ اوراق پرونده صادر شود بھ ا یاوراق پرونده را بھ شما ابالغ کند. اگر قرار عدم دسترس

 سیازه مطالعھ پرونده را ندھد، کتبا مسالھ را بھ رئاج یقرار نی. اگر بازپرس بدون صدور چندیاعتراض کن
بعد از  دی. توجھ کندیکن تیقضات شکا یانتظام یبھ دادسرا دیاعالم کرده و اگر جواب نگرفت یدادگستر

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

باشد. در مورد  یمذھب - یاحساسات قوم ای یعموم تیبودن دادگاه مخل امن یعلن نکھیا ایعفت و  یمناف
دن دادگاه برگزار ش یعلن یکھ شما تقاضا ستین یازیعمال ن نیبنابرا ستیصادق ن یموارد نیپرونده شما چن

   در جلسھ دادگاه شرکت کند. دیبخواھ یاز ھر شخص دیتوانیبلکھ در روز دادگاه م د،یرا داشتھ باش
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