دادﺳﺘﺎن ﻗﯿﻢ ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن ﻧﺎﺗﻮان ،ﺑﯿﻤﺎران و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽﺷﻮد
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وﻗﺘﯽ ﺟﺮﻣﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی« ﺷﺎﮐﯽ »ﯾﺎ« ﺑﺰه دﯾﺪه »ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ دارﻧﺪ .ﺟﻮاد ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪان و ﻣﺪرس ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺧﺼﻮص اﻣﺘﯿﺎزات ﺷﺎﮐﯽ در ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ« ﺣﻖ
اﻟﻨﺎس »ﻧﺎم دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد ﺗﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در ﻣﺎده  ۶آﯾﯿﻦ
دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺣﻖ دارد از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد اﻃﻼع ﯾﺎﺑﺪ .ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺲ از آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻘﻮق
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﯽﻃﺮف و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﺮح دﻋﻮا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ او رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد.
دادﺳﺘﺎن ﻗﯿﻢ ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن ﻧﺎﺗﻮان ،ﺑﯿﻤﺎران و ﮐﻬﻨﺴﺎﻻن ﻣﯽﺷﻮد
وی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﺎ دارد ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺤﺚ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺰه دﯾﺪه ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺰه دﯾﺪه ﻧﺎﺗﻮان اﻓﺮاد ﺻﻐﯿﺮی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺟﺮم واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻣﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪﺷﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮاردی دادﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻓﺮد ﺻﻐﯿﺮ ﻗﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﯿﻢ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺷﺎﮐﯽ ،ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﮐﻬﻨﺴﺎل ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ دادﺳﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه
و ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﮐﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ زن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن وﯾﮋه اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :دادﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻫﻢ اﯾﻦ اﺟﺎزه را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺮدم ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻘﻮق ﺷﺎﮐﯽ در دادﮔﺎه و ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم
ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ در اداﻣﻪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﮔﻔﺖ:ﻃﺮح دﻋﻮا و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص
ﺧﻮد را دارد و ﯾﮏ ﮐﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت وﮐﯿﻞ را در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﺷﺎﮐﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﮐﯽ ﺣﻖ دارد وﮐﯿﻞ ﺑﮕﯿﺮد و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪای از دادرﺳﯽ در دادﮔﺎه ﯾﺎ دادﺳﺮا ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﺮده و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪرس ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اداﻣﻪ داد :ﯾﮏ واﺣﺪی ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده
و ﺑﻪ او در ﻓﺮاﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ واﺣﺪی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻗﻀﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ را ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و وی را ﺑﺮای ﻃﺮح دﻋﻮا و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ:ﺷﺎﮐﯽ اﺟﺎزه دارد ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ در دادﺳﺮا ﯾﺎ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ
و ﺑﺎ ﺻﺮف ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.ﺣﺎل اﮔﺮ ادﻋﺎی ﺷﺎﮐﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،وی ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﻮد را
در دادﺳﺮا ﯾﺎ دادﮔﺎه اراﺋﻪ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﻫﻢ ادﻋﺎی او ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در اﯾﻦﺟﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺷﺎﮐﯽ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات و
دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دادﺳﺮا اﻣﮑﺎن اﺣﻀﺎر ﻣﺘﻬﻢ را ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﺎﮐﯽ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺎت واﻫﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و در راﺳﺘﺎی رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮﻣﺖ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺑﺮوی ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺣﻀﺎرﯾﻪ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ.
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