
 

  

  

گناه؛ جایگاه  و محکومان بیزدایی از مظنونان، متهمان  خسارت«

  »حقوقی، فرایند عملی

  باقر شاملو

  مجید مرادي

  

  چکیده

مـداري، بـه مرحلـه     کیفري در سیر تحوالتی کـه داشـته اسـت، از مرحلـه جـرم      حقوق

مداري، به حمایت از  حرکت بوده است. در مرحله مجرم مداري در دیده مداري و سپس، بزه مجرم

موازین دادرسی عادالنه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبی حقوق متهمان در پرتو 

ایران نیز، کم و بـیش،   کیفري مداري گردیده است. نظام حقوق دیده این حقوق، وارد مرحله بزه

این سیر تحوالت را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق متهمان 

گناه به نحو مطلـوب تضـمین گـردد، بـه      ن، متهمان و محکومان بیتر، مظنونا و به طور دقیق

رو، بـا در نظـر    دیدگان مورد توجه قرار گرفته اسـت. نوشـتار پـیش    صورت همزمان حقوق بزه

قانون  171اجراگذاري مفاد اصل گرفتن این مسئله و با توجه به ضعف رویه قضایی ایران در به

، به بررسی این مهم پرداخته است و فرایند عملی 1370ق.م.ا سابق مصوب  58اساسی و ماده 

و آثار مترتّب بر آن را در نظـام  » شهروندان ناکرده بزه، ولی مظنون و متهم«زدایی از  خسارت

دهـد. تغییـرات تقنینـی     دادرسی کیفري حال و آیندهمورد بررسی و تحلیل انتقادي قرار می

در ارتبـاط بـا فراینـد جبـران خسـارت از       هایی را ، ناهماهنگی1392شکلی و ماهوي در سال 

قانون نظارت بـر رفتـار قضـات     30اي که باید مادة  گونه دیدگان قضایی موجب گردیده، به بزه

  شده دانست. را نسخ 1390مصوب 

  واژگان کلیدي:

 عادالنه، خسارات مادي و معنوي، اشتباه قضایی.  زدایی، دادرسی خسارت

 

                                                             

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی                          baghershamloo@gmail.com  

 شناسی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول) جرمدانشجوي دورة دکتري حقوق کیفري و  

majid.moradi@hotmail.com  
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  مقدمه

هاي  گناهی که در پیچ و خم مقرّرات قانونی، قربانی چرخ ن بیزدایی از شهروندا خسارت

انـد، کمتـرین خـدمتی اسـت کـه       ها شـده  هاي حکومت خانه زده فیزیکی و فکري عدالت زنگ

محور، مستلزم جبـران   گستري در یک جامعه حق عدالت و عدالت 1توان به آنان ارائه نمود. می

اسـطه درگیـري بالجهـت خـود در فراینـد      خسارت از این دسته از شهروندان است کـه بـه و  

اند و خسارات مادي ـ روحی و روانی زیادي  هاي کیفري، قربانی اشتباهات قضایی شده دادرسی

برنـد.   اند. در واقع، تمامی شهروندان در سایه حمایت اصل برائت بـه سـر مـی    متحمل گردیده

ندارد. این جامعه است که  گناهی شهروندان یک اصل و فرض قانونی است که نیاز به اثبات بی

» مظنـون «بایستی بزهکاري این دسته از شهروندان را اثبات نماید، نه افرادي که تحت عنوان 

لذا، به محض احـراز عجـز جامعـه از     2شوند. هاي کیفري می درگیر فرایند دادرسی» متهم«یا 

کیفـري بایسـتی    تاثبات ادعاي خود، مبنی بر بزهکار بودن این دسته از افراد، دسـتگاه عـدال  

هـاي مشـروع شـهروندان، از آنـان بـه نحـو مطلـوبی         بواسطه تعرّض بالجهت به حریم آزادي

  3خسارت به عمل آورد. جبران

                                                             
ارشد، دانشـکده حقـوق و    ، دوره کارشناسی»تقریرات درس حقوق کیفري عمومی« سیدعلی، آزمایش، .1

  .1، ص. 1388ـ 89علوم سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، سال تحصیلی 

گنـاهی   االجراء در مورد آنها صادر شـده اسـت، اثبـات بـی     در خصوص محکومانی که حکم قطعیِ الزم .2

 474واقعی آنان، با خود آنها است و بایستی از طریق درخواست اعاده دادرسی عام یا خاص(موضوع مواد 

ته از افراد نیز، همچون مظنونان )، در مقام انجام این مهم برآیند. لیکن این دس1392ق.آ.د.ك  483الی 

و متهمان، به محض احراز عجز و ناتوانیِ دستگاه عدالت کیفري در اجراي عـدالت و اثبـات بـروزِ اشـتباه     

قضایی در صدور حکم محکومیت، استحقاق جبران خسارت را دارند و اثبات استحقاق یا عـدم اسـتحقاق   

در آنها، با دستگاه عـدالت کیفـري   » تقصیر«ود عنصر آنها براي جبران خسارت، بواسطه وجود یا عدم وج

  است.

یافته فراملّی که امنیت داخلی و خارجی  اي از جرایم مهم و سازمان شایان ذکر است که امروزه در پاره .3

ـ نظیر جرایم قاچاق مواد مخـدر، پولشـویی و... ـ از ایـن مطلـب عـدول شـده و         اند کشورها را نشانه رفته

پوشی  مدار، سعی در چشم امنیتجنایی  ، با اتّخاذ سیاست»لیبرال ـ دموکراسی«قانونگذاران کشورهاي ولو 

نسبت به برخی موازین دادرسی عادالنه و حقوق بشرمدارانۀ مرتبط با حقوق دفاعی متهمان ـ نه همه آنها 

گناهی خود را بـه اثبـات برسـاند.     اند و این متهم است که باید بی جایی بار اثبات دلیل نموده ـ نظیر جابه

باشد؛ بلکه از آنجا که اصل برائـت آثـار    نمی» اصل برائت«بر » میتاماره مجر«لیکن، این به معناي تقدم 

جایی بار اثبات دلیل، تنها یکی از آثار اصل برائت است  ـ نه خـود اصـل برائـت ـ از       متعددي دارد و جابه

بـه نظـر نادرسـت    » عـدول از اصـل برائـت و جـایگزینی امـاره مجرمیـت      «کارگیري اصـطالحِ   رو، به این

گرایـی   رید به: شاملو، باقر، و مجید مرادي، تحدید تضمینات دادرسی عادالنه در پرتو امنیتباشد.(بنگ می

   ).1392، بهار 81حقوقی دادگستري، سال هفتاد و هفتم، شماره   در جرم پولشویی، مجله
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خسارت از این دسته از افراد تا حدودي اشاره شده  در نظام حقوقی ایران، به اصل جبران 

تبیین و تعیین نگردیده است، که نحو روشنی  زدایی از آنها به است، لیکن فرایند عملی خسارت

، 1370ق.م.ا سابق مصـوب   58آفرین است. مادة  این خود در مقام استیفاي حقوق آنها مشکل

گناه را در مواردي که دادرس تقصیر کرده باشـد، بـه    زدایی از متهمان و محکومان بی خسارت

مسئولیت تضامنی دولت ـ از باب  زدایی ابتدایی که خسارت عهده دادرس گذاشته بود، در حالی

ـ باید بـر عهـده دولـت باشـد، زیـرا دادرسـی از اعمـال         و دادرسان در قبال این دسته از افراد

  حاکمیت است و اعمال حاکمیتی نیز به دولت ارتباط دارد و نه به فرد یا افراد.

زدایی از این دسته از افراد تقریباً بر کسی پوشیده نیسـت. چـه    امروزه ضرورت خسارت

زدایی از آنان، عواقب سوء و پیشآمدهاي ناگواري را بـراي جامعـه بـه دنبـال      ا عدم خسارتبس

داشته باشد. تقریباً اکثر تحقیقات میدانی به عمل آمده حاکی از آن است که، همواره ضریبی از 

حال دولت که حافظ نظم عمومی است 1کیفري وجود داشته است. خطا و اشتباه در صدور آراي

افراد، موظف به رعایت تساوي و توازن میان » حقوق فردي«با » نظم عمومی«حفظ  و در تقابل

، چنانچه بواسطه اعمال حاکمیتی خـود ـ  کـه قضـاوت دادرسـان و دسـتگاه       2باشد آن دو می

ـ ضرر و زیانی به حقوق فردي و آزادي هاي مشروع افراد وارد  عدالت کیفري بخشی از آن است 

باشد. در واقع، تاریخ بشر همواره سرشار از  خسارت از آنان می جبراننماید، ناگزیر و موظف به 

دلیل اشتباه  گناه به رخ داده و متهمی بی» سوء جریان عدالت«محاکماتی بوده که در طی آن، 

الحیل یا به نحوي از انحاء  دستگاه عدالت کیفري به کیفري سخت رسیده و گناهکاري با لطایف

از چنگال عدالت گریخته است. این پدیده کـه از آن تحـت عنـوان اشـتباه قضایی(اشـتباه در      

گـردد، باعـث    تعبیـر مـی  » سوء جریان عدالت«شود و در حقوق انگلستان به  دادرسی) یاد می

که بیهـوده   تواند بپذیرد زیرا هیچ انسانی نمی 3گردد، دار شدن وجدان جامعه بشري می ریحهج

                                                             

نگرش تطبیقـی بـه جبـران خسـارت واردشـده بـر       «دلی، بهنام، و لیال رسولی آستانی،   یوسفیان شوره .1

  .1392، تابستان 82، مجله حقوقی دادگستري، شماره »گناه: از نظر تا واقعیت بی  ممحکو

و   آزادي ایـران   اسـالمی  در جمهـوري «به موجب اصل نهـم قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران:        .2

  هـیچ .  است و آحاد ملت  ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت کشور از یکدیگر تفکیک ارضی و تمامیت  وحدت

و  ، نظـامی  ، اقتصـادي  ، فرهنگی سیاسی  استقالل  ، به از آزادي ستفادها نام   ندارد به حق  یا مقامی فرد یا گروه

  و تمامیـت  اسـتقالل  حفـظ   نـام   ندارد به حق  مقامی کند و هیچ وارد اي  خدشه  کمترین ایران   ارضی میتتما

  ».کند سلب،  و مقررات با وضع قوانینرا، هر چند   مشروع هاي آزادي، کشور ارضی

نامـه   کیفـري در حقـوق ایـران و انگلسـتان، پایـان      دادرسـی  در   قضـایی  مرغوب، مهدیه، بررسی اشتباه .3

  .13، ص. 1386شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی  کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم
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که به هیچ وجه استحقاق آن را نداشته و یا نفس انسانی به اشتباه یا بر اثر  کیفري شود متحمل

  .گناهی به ناحق پایمال گردد اغماض یا بر اثر اعمال غرض، بیهوده از بین رفته و خون بی

ناپذیري را بر جامعه  بسا افزایش شمار اشتباهات در دادرسی که گاه خسارات جبران چه

نماید، اطمینان مردم را به سیستم عدالت کیفري یعنی سیستمی که متولّی  انسانی تحمیل می

پایه و اساس که ناشـی از   اجراي عدالت است، تضعیف نماید. از سوي دیگر، یک محکومیت بی

ت، چه بسا به این معنا باشد که مجرم واقعی هنوزآزاد است. حال در این اشتباه در دادرسی اس

زدایـی از ایـن دسـته از افـراد ـ کـه در واقـع امـر، شـهروندان           شرایط، چنانچه مسیر خسارت

اند که اینک از سوي جامعه بـدون جهـت برچسـب انحـراف و مجـرم بـودن        گرایی بوده قانون

نگردد، ممکن است درصدد انتقام از جامعـه و دسـتگاه   اند ـ به روشنی تبیین و تشریح   خورده

رو، در مسـیر   عدالت کیفري برآیند و در مسیر بزهکاري و بزهکـار شـدن قـرار گیرنـد. از ایـن     

پیشگیري از وقوع بزهکاري و بزهکار شدن این دسته ازشهروندان در جامعه، تبیین و تشـریح  

  .است زدایی از آنان امري الزم و ضروري دقیق مسیر خسارت

زدایی از دولت و حکومت و زمینی شدن عـدالت کیفـري ـ باتوجـه بـه       از زمان قداست

ساالر، عمـل حاکمیـت کـه نشـانه      هاي مردم تئوري قرارداد اجتماعی ژان ژاك روسو، در نظام

ـ در این پژوهش، مطالبه خسارت  شده و این امر قدرت حکومت است، قابل بازخواست شناخته

ـ اصوالً  نباید  گناه ناحیه دولت، نسبت به مظنونان و متهمان و محکومان بیزدایی از  و خسارت

انـد ـ لطمـه     ساالرـ که از بطن اجتماع و مردم برخواسته هاي مردم به اقتدار حاکمیت حکومت

خسارت از این دسته  اي که بایستی قبل از پرداختن به فرایند عملی جبران اما نکته .وارد نماید

چـه  » گناه مظنونان، متهمان و محکومان بی«ن پرداخته شود این است که، مراد از از افراد، بدا

کسانی هستند؟ در این مسیر، ابتدائاً بایستی تعریفی جامع و مانع ارائه گـردد تـا در پرتـو آن    

  خسارت روشن گردد. تعریف، شمول قلمرو افراد مستحقّ جبران

  گناه متهم و محکوم بیمظنون، مفهوم . 1

مظنون بـه ارتکـاب   «روي خود دارد.  عدالت کیفري، سه طبقه افراد را در پیش دستگاه

تواننـد   هریک از این سـه طبقـه مـی   ». مجرم«یا » علیه محکوم«، »متهم به ارتکاب بزه«، »بزه

جهت تحت تعقیب قرار گیرند و نتیجتاً جامعه از اثبات ادعاي خود در قبال آنان عاجز بماند.  بی

کسی که مورد بدگمانی قرار «، »گمان کرده شده«حیث لغوي در معناي  از» مظنون«اصطالح 

همچون قـانون آیـین    1392در ق.آ.د.ك مصوب  1آمده است.» نامحقّق«، »نامعلوم«، »گرفته

» مظنون«، تعریفی از واژه 1378هاي عمومی و انقالب در امور کیفري مصوب  دادرسی دادگاه

                                                             
  .1762، ص. 1384ارات آدنا، چاپ دوم، معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد دوم، تهران، انتش .1
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ارائه نگردیده است، بلکه صرفاً در چنـد  » مجرم«و » عنه مشتکی«، »متهم«و سایر الفاظ نظیر 

 1بکار رفته است.» مظنون«ماده کلمه 

به طور خالصه، شخصی را که بر اساس امارات و قراین معقول و مستندات موجود، ظن 

و گمان ارتکاب جرم از سوي وي وجود داشته ـ هرچند اطمینان و یقینی مبنی بر اینکه جرم  

» مظنون«یافته وجود ندارد ـ و هنوز به مرحله تفهیم اتهام نرسیده باشد را  از سوي وي ارتکاب

دانست. برخی از حقوقدانان مرز میـان  » عنه مشتکی«توان معادل واژه  را می» مظنون«گویند. 

بـا تفهـیم   «انـد:   عنه (مظنون) را صرفاً تفهیم اتهام دانسته و چنین بیان نموده متهم و مشتکی

تبدیل به متهم شده و استفاده از سایر حقوق دفاعی ماننـد حـق سـکوت و     عنه اتهام، مشتکی

سـت کـه بـا تصـویب      ایـن در حـالی ا   3».شود مدافع آغاز می2حق استفاده از معاضدت وکیل

) این قانون، استفاده از سایر حقوق دفاعی در مرحلـۀ  48) و (7، به ویژه مواد (1392ق.آ.د.ك 

بینـی   نیز مورد پیش» مظنون«در ارتباط با اشخاص کشف جرم توسط ضابطان دادگستري و 

  تقنینی قرار گرفته است.

شود که تهمت متوجه او است و  نیز از حیث حقوقی، به کسی گفته می» متهم«اصطالح 

االجـراء   هنوز رسیدگی به جرم مورد تهمت شروع نشده و اگر شروع شده باشـد، بـه رأي الزم  

» مجـرم «قطعـی در مـورد اتهـام و احـراز بـزه، او را       خاتمه نیافته باشد. پس از صـدور حکـم  

هـاي   هاي انسانی، که در دادرسی متهم انسانی است همانند دیگران با کلیه کرامت 4گویند. می

گیـرد و سرنوشـت او رقـم     جزایی در معرض مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی قـرار مـی  

ت و در پنـاه اصـل برائـت بـه سـر      کسی است که هنـوز بزهکـاري او مسـلّم نیسـ     5خورد. می

نیز فردي است که پس از طی مراحل دادرسی، با رعایـت شـرایط و اصـول    » محکوم«برد. می

دادرسی عادالنه و منصفانه، بزهکاري او در مرحله دادگاه به اثبات رسیده باشد و رسیدگی بـه  

اتهام او، منجر به صدور حکم محکومیت او از سوي دادرس دادگـاه صـالح شـده باشـد. البتـه      

                                                             
و بند (ث) مـادة   1378ق.آ.د.د.ع.ا در امور کیفري مصوب  69و بند (د) ماده  51ن.ك: بند (ج) ماده  .1

  .1392ق.آ.د.ك  116و بند (پ) مادة  68

با شروع تحت نظر قرار گرفتن (از سوي ضـابطان دادگسـتري)،   «، 1392ق.آ.د.ك  48به موجب مادة  .2

لذا حق استفاده از معاضدت وکیل مدافع، دیگر منوط بـه  ...». تواند تقاضاي حضور وکیل نماید  متهم می

  باشد. تفهیم اتهام به متهم از سوي بازپرس نمی

  .87، ص. 1383جلد دوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، کیفري، آشوري، محمد، آیین دادرسی .3

، 1368جعفر، ترمینولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم،  جعفري لنگرودي، محمد .4

  .3212ص. 

، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و 6کیفري، جلد  آخوندي، محمود، آیین دادرسی .5

  .106، ص. 1387انتشارات، سال 
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هاي کیفري، فرد متهم بدون جهت و بدون اینکـه   در رسیدگیممکن است در اثر بروز اشتباه 

اجرایـیِ   هـاي  علیه به تحمل ضمانت اي شده باشد، به عنوان محکوم واقعاً مرتکب رفتار ممنوعه

 .کیفري محکومیت یابد

) ق.م.ا. 142به استناد مـادة ( » مسئولیت کیفري«نکته قابل توجه اینکه، امروزه مفهوم 

بر اشخاص حقیقی(انسان)، بـه اشـخاص حقـوقی نظیـر یـک مؤسسـه        ، عالوه1392مصوب 

فرهنگی و... تسرّي یافته است و امکان تحقّق بزه از جانب اشخاص حقوقی نیز پذیرفتـه شـده   

قابل تسرّي به اشـخاص حقیقـی و حقـوقی    » مظنون، متهم و محکوم«رو، مفهوم  است. از این

اشخاصی (اعم از حقیقی و حقوقی) هسـتند   »گناه مظنونان، متهمان و محکومان بی«باشد. می

هـاي کیفـري درگیـر     اند و بالجهت در فرایند دادرسی که در واقع امر مرتکب جرمی نگردیده

اند و ممکن است در این مسیر،آبرو، حیثیـت، امـوال، آزادي، تمامیـت جسـمانی، حقـوق       شده

  اجتماعی و حتّی حیات خود را از دست داده باشند. 

بندي شخص محکوم  ژوهشگران در مورد ارائه معیار درستی جهت طبقهدیگر، پ از سوي

نظر دارنـد. بـا    گناه واقعی است و استحقاق مطالبه جبران خسارت دارد، اختالف اي که بی شده

گیـري عناصـر    گناهکسی است که در فراینـد شـکل   رسد مراد از فرد بی وجود این، به نظر می

؛ لـیکن فـرد   1نه به معاونت و تسبیب، نقشی نداشته است گانه عمل مجرمانه، نه مباشرتاً و سه

زدایی مطلوب بـه عمـل    خسارت که نهایتاً بایستی از او خسارت گناه مستحق مطالبه جبران بی

هـاي   ، در فرایند درگیر شـدن خـود در دادرسـی   »گناه بودن بی«آید کسی است که، عالوه بر 

تحمل خسارت شدن، نقـش و دخـالتی   کیفري و اشارت رفتن انگشت اتهام به سوي خود و م

، او را مسـتحق جبـران خسـارت    »اقـدام «نداشته باشد، در غیر این صورت، براسـاس قاعـده   

  2نخواهیم دانست.

اي مواقع به افرادي  متهم و محکوم شده، در پاره» به غلط«گناه  نکته دیگر اینکه، فرد بی

اند، لیکن بنا به دالیلـی از قبیـل    دخالت داشته» عنصر مادي جرم«گردد که در  نیز اطالق می

شدند؛ زیرا اساساً هرچند  جنون در حین ارتکاب جرم، اجبار یا اکراه، اصوالً نبایستی مجازات می

شده، لیکن بواسطه اینکه این عوامل از موجبـات رفـع مسـئولیت     عمل آنها جرم محسوب می

                                                             
1.Stanley Z. Fisher,” Convictions of  Innocent Persons in Massachusetts: An 

Overview”, Boston University School of Law,Public Interest Law Journal, 
Vol. 12, 2002-2003, p. 183. 

 :موارد زیر شخص بازداشت شده مستحقّ جبران خسارت نیسـت  در«: 1392ق.آ.د.ك  256وفق ماده  .2

)به منظـور  ب .گناهی خود باشد بیارائه اسناد، مدارك و ادله )بازداشت شخص، ناشی از خودداري در الف

)بـه هـر جهتـی بـه نـاحق      ج.خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشـد  فراري دادن مرتکب جرم،

  .»علّت دیگر بازداشت باشد )هم زمان به هرد موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
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حسب » قرار موقوفی تعقیب«یا » قرار منع تعقیب«روند، در مورد آنها باید  کیفري به شمار می

اند. به عبارت دیگـر، رفتـار ایـن     گشت، در حالی که به اشتباه محکومیت یافته مورد صادر می

فرد «روند. همچنین  به شمار نمی» مجرم مسئول«شود، لیکن  دسته از افراد، جرم محسوب می

که بنا به دالیلی نظیر  ، ممکن است به افرادي نیز اطالق گردد»گناه به اشتباه محکوم شده بی

ـ در جرایمی که عدم رضایت رکن سازنده جـرم محسـوب    علیه دفاع مشروع یا رضایت مجنی

کننده عنوان  علیه بعد از وقوع جرم، زائل ربایی یا در جرایمی که رضایت مجنی شود مثل آدم می

ان مجرمانه بوده مجرمانه است مثل جرم تخریب اموال غیر ـ عمل ارتکابی آنها اصوالً فاقد عنو 

به عبارت دیگر، این دسته از افراد، هرچند تمام رفتارهاي مادي و الزمی را که مسـتلزم  1است.

، دیگر فاقـد  »رکن قانونی جرم«اند، ولی عمل آنها به دلیل زوال  تحقّق جرمی است انجام داده

اهات در دادرسی یافتند، لیکن در پی بروز اشتب عنوان مجرمانه بوده است و نباید محکومیت می

هاي قضایی و یا نادیده انگاشتن موازین دادرسی عادالنه یا تخطّی از اصول حقوقی  توجهی و بی

  اند. و قانونی دیگر، محکوم به تحمل کیفر گردیده

زدا و  ماسبق نشدن قوانین کیفري مخفّف یا جرم قربانیان عطف به«توان به  همچنین، می

اشاره نمود. با عنایت به بند (ب) مادة » وانین مساعد به حال متهمکیفرزدا و یا به طور کلی، ق

که  قانون الحقِ مبتنی بر تخفیف کیفر را قابـل عطـف نسـبت بـه      1392) ق.م.ا مصوب 10(

جرایم سابق بر وضع این قانون تا صـدور حکـم قطعـی و اجـراي آن دانسـته اسـت، چنانچـه        

جدید که نسبت به قانون قبلی اخف است و یـا   اطالعی از مفاد قانون علیه به جهت بی محکوم

به جهت کوتاهی قاضی اجراي احکام در اقدام به موقع نسبت به اجراي مفاد این بنـد، مـدت   

علیه موصوف نسبت به مازاد مجازاتی که تحمل نموده  بیشتري در زندان سپري نماید، محکوم

سوب شده و بایستی مسـتند بـه   مح» گناه کیفردیدة بی«و » قربانی اشتباهات قضایی«است، 

  از وي جبران خسارت به عمل آید. 1392) ق.م.ا مصوب 13) ق.ا و مادة (171اصل (

ماسبق شدن قوانین کیفـري مـاهوي و شـکلی مشـدد و      قربانیان عطف به«مورد دیگر، 

باشند. در ارتباط با  می» ها غیرمساعد به حال متهم و نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

این دسته از قربانیان اشتباهات قضایی، باید امکان جبران خسارت از آنان فراهم گـردد. زیـرا،   

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراي «، 1392) ق.م.ا مصوب 12مستند به مادة (

آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و بـا رعایـت شـرایط و کیفیـات مقـرّر در آن      

 و تـأمینی  اقـدام  یـا  مجازات به حکم«) قانون موصوف، 13همچنین، به موجب مادة (». شدبا

 مشخص دادگاه حکم یا قانون در که کیفیتی و میزان از نباید مورد حسب آنها اجراي و تربیتی

                                                             
شـکده حقـوق و علـوم سیاسـی،     میرسعیدي، سیدمنصور، تقریرات درس حقوق کیفـري عمـومی، دان   .1

  .8، ص. 1388دانشگاه عالمه طباطبایی، سال تحصیلی 
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 که صورتی در شود، حاصل جهت این از که خسارتی و صدمه هرگونه و کند تجاوز است شده

  ایـن  غیر در و است مدنی و کیفري مسؤولیت موجب مورد حسب باشد تقصیر یا عمد روي از

  ».شود می جبران المال بیت از خسارت صورت،

ایران در ارتبـاط بـا امـر    » تقنینی، قضایی و اجرایی«. سیاست جنایی 2

  زدایی خسارت

کیفري ایران تا پـیش از تصـویب ق.آ.د.ك مصـوب     جنایی حاکم بر نظام حقوق سیاست

گناه توجه اساسی نداشته  زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی به موضوع خسارت ،1392

زدایی مطلوب از کلیه خسارات وارده به ایـن دسـته از شـهروندان،     است و در راستاي خسارت

گرا نبوده و خسارات روحی و روانی ـ عاطفی وارد بر این دسته از افراد آنگونه  کل  داراي نگرشی

کنندگان ق.آ.د.ك  گفتمان غالب و نگرش حاکم بر تدوین 1مورد توجه قرار نگرفته بود.که باید، 

گناه  زدایی از متهمان و محکومان بی گذاري در راستاي خسارات از حیث سیاست 1392مصوب 

بینـی   گراست، لیکن از حیث پیش هاي سابق بر وضع این قانون ـ کلی  گذاري ـ به نسبت قانون

زدایی مطلوب از خسـارات   توان در مقام خسارتراهکارهاي مفید و عملی که با توسل به آنها ب

ـ عاطفی وارد بر این دسته از افراد برآمد، فاقد راهکار مشخّص و مناسبی اسـت.   روحی و روانی

راهکار صحیح و منطبق بـا اسـناد حقـوق بشـري و مـوازین حقـوق شـهروندي در خصـوص         

از متهمان و محکومـان   زدایی هاي خسارت کلینیک«زدایی از این دسته افراد، تشکیل  خسارت

مراکز ترمیم و بازتوانی روحی، روانی ـ اجتماعی متهمان و محکومـان   «یا به تعبیري، » گناه بی

هـا (درمانگـاه) یـا مراکـز      کلینیکباشند، است.  که داراي فلسفه و مبناي خاصی می 2»گناه بی

                                                             
گناه در جراید، نشریه تعالی حقوق، سال سوم،  مرادي، مجید، درج حکم برائت متهمان و محکومان بی .1

  .1390، خرداد و تیر 11شمارة 

هستند که به منظور اجراسـازي و  محور  نهادهایی حمایت» ها یا مراکز ترمیم و بازتوانی کلینیک«این  .2

گناه و همچنین، تسهیل امکان احقاقِ  زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی تسریع در فرایند خسارت

سـازيِ   اصـل فـردي  «گردند و محور اساسی عملکرد خـویش را، بـر اجـراي     حقوق حقّه آنان تأسیس می

سارات معنـوي و روانـی ـ عـاطفی وارد بـر ایـن       و جبران و ترمیم کلیه خسارات، بویژه خ» زدایی خسارت

نماینـد، بلکـه در زمینـۀ     آفرینی خود را منحصر به این دسته از افراد نمی دسته از افراد قرار نهاده و نقش

آفرینـی مـؤثري داشـته     تواننـد نقـش   گناه نیز می تسکین آالم و دردهاي خانوادة متهمان و محکومان بی

پیشگیري عادالنـۀ  «توانند یکی از محورهاي به اجراگذاري سیاست  ر میمحو باشند. این نهادهاي حمایت

سـاالر   گستري در جوامع مردم نو در مسیر عدالت و عدالت از بزهکاري در جامعه و نیز، گامی» غیرکیفري

گناه در  زدایی از متهمان و محکومان بی باشد.(جهت کسب اطالعات بیشتر؛ ن.ك: مرادي، مجید، خسارت

شناسی، دانشـگاه عالمـه    نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفري و جرم  المللی، پایان و اسناد بین حقوق ایران

  .187ـ  213، صص. 1389طباطبایی، سال تحصیلی 
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ز حیـث موضـوع و   سازي و هـم ا  ترمیم و بازتوانی روحی، روانی و اجتماعی هم از حیث عنوان

باشند که در قـوانین دادرسـی کیفـري سـابق و ق.آ.د.ك مصـوب       اي جدید می محتوا، مسئله

کنندگان قانون جدید  کیفري فرانسه که الهام بخش تدوین و همچنین در قانون دادرسی 1392

  خورد.  بوده است، خأل آن به وضوح به چشم می

زدایـی از   اد مرتبط با امر خسـارت همچنین، از حیث شمول افرادي که تحت حمایت مو

گیرند نیز این قانون مورد انتقاد  قرار می 1392گناه در ق.آ.د.ك مصوب  متهمان و محکومان بی

قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب      486و  13ا و مـواد  .ق 171است زیرا برخالف اطالق اصل 

تنهـا بخشـی از    باشـند و  مطلـق نمـی   1392) ق.آ.د.ك مصوب 261) الی (255، مواد (1392

اند ـ تحت حمایـت قـرار     گناه را ـ یعنی تنها کسانی که بازداشت شده  متهمان و محکومان بی

  داده است.

ها از حیث خصوصیات رفتاري، شخصیتی، احساسات و شأن و منزلت اجتماعی و  انسان

زدایـی از   رو، نباید انتظار داشـت کـه در مقـام خسـارت     باشند. از این .... با یکدیگر متفاوت می

ـ عاطفی وارد بر این دسته از شهروندان، رویه قضایی خاصی  خسارات معنوي و روحی و روانی

زدایی از این دسته از افراد، جاري و ساري باشـد.   ها و نهادهاي مرتبط با امر خسارت در دادگاه

بـا  رویه قضایی یکسان و ثابت و تعیـین معیـار دقیـق ارزشـیابی خسـارات، فقـط در ارتبـاط        

زدایی از خسـارات معنـوي و    که ما در مقام خسارت پذیر است. تا جایی امکان» مادي خسارات«

ـ عاطفی وارد بر افراد ـ با توجه به ماهیت متفاوت ایـن نـوع خسـارات ـ اصـوالً        روحی و روانی

سخن به میان آوریم. در واقع، » زدایی سازي خسارت فردي«بایستی از رعایت اصلی به نام اصل 

زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، باید در کنار  جنایی مطلوب در ارتباط با امر خسارت سیاست

، متمایـل بـه   »گنـاه  لزوم جبران کلیه خسارات وارده بر متهمان و محکومان بی«پذیرش اصل 

خصوصاً در قلمرو خسارات » زدایی ساختن خسارت اصل فردي«رعایت اصلی دیگر تحت عنوان 

مدار باشد تا بتوانـد بـه    وحی و روانی ـ عاطفی وارد بر این دسته از شهروندان قانون معنوي و ر

گونـه   گسـتري قـوه قضـائیه را بـر همگـان نمایـان سـازد. ایـن         نحو احسن، عـدالت و عـدالت  

نظـم و امنیـت   «تواند اقتدار نظام اجتماعی و دولت حاکم متـولّی برقـراري    جنایی می سیاست

اجتماعی را تثبیت نماید و اعتماد مردمـی را بـه دادگسـتر بـودن قـوه      در آن نظام » اجتماعی

  تر نمایاند. قضائیه مستحکم
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زدایـی مطلـوب از ایـن دسـته از افـراد،       همچنین در راستاي وصول به شرایط خسـارت 

، جهت تقلیل خسارات وارد به متهمان که چه بسـا  1کیفري هاي سرعت بخشیدن به رسیدگی

رسد؛ لذا، در این  در مراحل بعدي احراز گردد، امري ضروري به نظر می گناهی و برائت آنها بی

ق.آ.د.د.ع.ا در امـور کیفـري    24(همچون ماده  1392ق.آ.د.ك مصوب  46مسیر، اصالح ماده 

نزد مقام قضایی در اسـرع  » حضور فردي«) به صورتی که تضمین حق متهم بر 1378مصوب 

مقـرّر شـده کـه، ضـابطان      46آیـد. در مـاده    الزم مـی بینی نماید، به نظر امري  وقت را پیش

را جهت اتّخاذ تصمیم قانونی مبنی بـر ادامـه بازداشـت و یـا     » مراتب«دادگستري باید فوري 

را نـزد  » شـخص مـتهم  «آزادي متهم به اطالع دادستان برسانند، نه اینکـه در اولـین فرصـت    

رع وقت، به صراحت مورد اشاره دادستان حاضر نمایند. حضور شخص متهم نزد دادستان در اس

  قرار نگرفته است. 

کیفـري ـ متهمـان و     دیـدگان از نظـام عـدالت    دیـدگان و زیـان   در طرح حمایت از بـزه 

ـ تـا اطمینـان    تعقیب یا حکم برائت صادر شـده  گناهی که در مورد آنها قرار منع محکومان بی

ها، جامعه و قانونگذاران باید با  دولتکامل از تأمین و جبران کامل ضرر و زیان وارد شده برآنها، 

توسل به همه امکانات موجود به حمایت از آنها بپردازند. توجیه منطقی و تفهـیم کامـل ایـن    

باشد. از سوي  شان ضروري و مورد توصیه طرح مزبور می دسته از افراد درباره موقعیت و حقوق

زدایی از اینـان بایـد بـه     اي خسارتهاي اجرایی دستگاه قضایی در راست دیگر، عملکرد و شیوه

نتیجه بودن اقدامات قضایی  ها و بی اعتماد به رسیدگی صورتی باشد که آنان را از نگرانی و عدم

کند. در واقع شاید بتوان حمایت از حقـوق ایـن دسـته از افـراد را در قلمـرو مهمتـرین        خارج

ر مسـیر رعایـت مـوازین    و نیز حرکـت د  1392کیفري مصوب  دادرسی موضوعات قانون آیین

بینی نهادهایی که به صورت رسمی یـا   و حقوق بشري به حساب آورد. پیش 2دادرسی عادالنه

غیررسمی در حد فاصل مراجعه این دسته از افراد به دستگاه عدالت و محاکم قضایی تا احقاق 

نیازمنـد   حقوقشان آنها را از آماج تهدیدها، ارعاب وآزار مصون بدارد، امري ضروري اسـت کـه  

  .باشد کشور می جنایی توجه بیشتر از سوي متولّیان سیاست

در حقوق ایـران  که » دیده پذیرش خطر توسط زیان«نکته دیگر اینکه، هر چند مسئله 

مطرح شده و از نظر فقهی یکی از مسقطات ضمان است متضـمن  » اقدام«تحت عنوان قاعده 

بـاري، خـود را در    هرگاه شخصی با آگاهی از خطر یـا حادثـه زیـان   «باشد که،  این مطلب می

                                                             

بینـی تقنینـی    مورد پـیش  1392) ق.آ.د.ك 94)، (3در مواد (» هاي کیفري سرعت در دادرسی«اصل  .1

 1390اصل، در قانون نظارت بر رفتـار قضـات مصـوب    قرار گرفته است و براي اَشکال مختلف نقض این 

  اجراهاي انضباطی تعیین گردیده است. ضمانت

2.fair trial. 
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معرض آن قرار دهد، زیان وارده از آن حادثه را خود پـذیرا شـده و عامـل زیـان در قبـال آن      

، نسبت به متهمان و محکومان واقعـی (مجـرمین واقعـی)    »لیتی بر عهده نخواهد داشتمسئو

گناهی که از تـرس عملیـات پلیسـی و     باشد، لیکن در مورد مظنونان و متهمانِ بی صحیح می

گناه کیفر شوند، اقـدام بـه    دستگیرشدن یا از ترس اینکه مبادا محکومیت اشتباهی یابند و بی

گناهی این دسته  گردد، بعد از احراز بی این حالت، خسارتی به آنها وارد می نمایند و در فرار می

موجب رفع مسئولیت از پلیس و دستگاه قضایی حسـب مـورد   » اقدام«از افراد، هرچند قاعده 

گناه  گردد، ولی الزمه اجراي عدالت و انصاف در حق آنان این است که، دولت از اشخاصِ بی می

ق.آ.د.ك  259عمل آورد. این مسئله نیـز بـه طـور تلـویحی در مـاده       زدایی به مزبور خسارت

  باشد. پذیرفته شده است، هرچند نیازمند تصریح می1392مصوب 

ــی از  . 3 ــارت زدای ــمول خس ــرو ش ــان، قلم ــان مظنون ــان و محکوم متهم

  گناه بی

در اسـناد بـین     »دیدگان اصل قابلیت جبران کلیه خسارات وارد بر بزه«به تبع پذیرش 

دیـدگان جـرایم    آمیـز و تروریسـتی و بـزه    دیدگان جرایم خشونت ـ خصوصاً بزه المللی مختلف

گناه نیز بایستی قائل به پـذیرش   جنسی ـ به طریق اولی، در خصوص متهمان و محکومان بی 

ـ عاطفی  دیدگان لزوماً متحمل ورود خسارات معنوي و روحی و روانی بزهاین اصل باشیم؛ زیرا 

گردند و معموالً مورد ترحم افراد جامعه قرارگرفته و حتّی این لـزوم احتـرام و حمایـت از     نمی

ــوان      ــدي تحــت عن ــدایش رشــته علمــی جدی ــث پی ــر باع ــه اخی ــه در دو ده ــود ک ــان ب آن

گنـاه، قـدر    گردید. لیکن، در ارتباط با متهمان و محکومان بی 1)ثانویه(حمایتی شناسی دیده بزه

ـ  هاي کیفري متیقّن خسارات وارده به آنها ـ به صرف درگیر شدن بالجهت در فرایند دادرسی 

مورد برچسـب انحـراف و انـگ مجرمانـه جامعـه قـرار       «و » خسارات روحی، روانی و عاطفی«

اي  ک از قوانین و مقـرّرات حقـوقی در ایـران اشـاره    ی آنها خواهد بود. البته ظاهراً هیچ» گرفتن

صریح به لزوم جبران کلیه خسارات ندارد و آنچه هست تصریح بـه قابلیـت جبـران خسـارات     

معین است که در قانون مدنی و قـانون مجـازات اسـالمی بـه صـورت محـدودتر و در قـانون        

قابلیـت جبـران کلیـه    «اج اصـل  تر دارد. در واقع، استنت مسئولیت مدنی قلمروي بسیار وسیع

سـازي مجموعـه قـوانین     رو، همسو از این 2پردازي دکترین بوده است. ، نتیجه نظریه»خسارات

المللـی، در ارتبـاط بـا     داخلی مرتبط با امر مسئولیت مدنی افراد در حقوق ایران، با اسناد بـین 

  .، امري ضروري است»دیدگان زدایی کامل از بزه قابلیت خسارت«

هاي بسیاري که از جانب بعضی از فقهـاء بـا    رغم مخالفت منظر فقه اسالمی نیز، علی از

هاي مختلف خسارات مالی و نتـایج   اصل مذکور و توسعه دامنه خسارات قابل جبران در زمینه

                                                             

  .1384شناسی حمایتی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول،  دیده بنگرید به: رایجیان اصلی، مهرداد، بزه .1

، مجله پـژوهش  »مسئولیت مدنی ایراننقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق «، بابایی، ایرج. 2

  .47، ص. 16و  15، شمارة 1384سال هفتم، بهار، تابستان، پاییز و زمستان حقوق و سیاست، 
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و » الضـرر «خسارات بدنی و جانی شده است، مطالعه آراي فقهی بخصوص در بحث از قاعده 

، منافـاتی بـا   »لزوم جبران کلیه خسـارات «دهد که قبول اصل  می نشان »تسبیب«ه گاه قاعد

اصول فقهی و شرعی نداشته، بلکه نظر برخی از فقهاي امامیـه بـر همـین امـر اسـتوار اسـت.       

و  »لزوم جبـران کلیـه خسـارات   «توان گفت که قبول اصلی به عنوان  بنابراین، به صراحت می

  1با شرع مقدس اسالم ندارد.ضررهاي قابل جبران، مخالفتی گسترش دامنه 

هاي حقوقی کشورهاي پیشرفته صنعتی نظیر حقوق فرانسه و  با وجود این، مطالعه نظام

هاي حقوقی و اقتصادي آنان، حکایت از مطلوبیـت پـذیرش    ال و تحلیل نیز نظام حقوقی کامن

تعیین «شدن آن ندارد، بلکه مبین پذیرش این اعتقاد که  مطلق این اصل و به رسمیت شناخته

ت قابل جبران بایستی با توجه به عوامـل مختلـف بـوده و در ایـن مسـیر،      نوع و میزان خسارا

رو،  از ایـن باشـد.   مـی » مالحظات اقتصادي وحفظ مصالح اجتماعی و قضایی نیز لحاظ گـردد 

، این مالحظات در حقوق ایران نیز اند که، مطلوب آن است که برخی از حقوقدانان بیان داشته

کـه  » قابلیت جبران کلیه خسـارات «کلّی مانند اصل ادعایی  مدنظر قرار گیرد و از ایجاد اصل

تواند موجب مشکالت بسیار نیز باشد، اجتناب گردد و قابلیت جبران  رغم ساده نمودن می علی

، زمینـه و نحـوه ایـراد    مبنـاي مسـئولیت  «خسارات را با توجه بـه عوامـل اساسـی همچـون     

تعیین نمود؛ زیرا تفکیک بین » و خسارت و طبیعت ضرر) عمد، بی احتیاطی یا غیرآن(خسارت

شـود کـه    خسارات و پذیرش تنها بخشی از آنها به عنوان خسـارات قابـل جبـران سـبب مـی     

 هاي قضایی نظام حقوقی در مورد خسارات نیز قابل اعمال باشـد و ایـن امـر کـالً بـه      سیاست

  2.قضاوت عرف سپرده نشود

حقوق مسـئولیت  ةدر حوزاز حقوقدانان را رسد صرفاً بتوان دیدگاه این دسته  به نظر می

با توجه بـه رویکـرد امـروزي اسـناد      پذیرفت. لیکن، ناشی از دعاوي حقوقی(غیرکیفري)مدنیِ

مظنونـان،  دیـدگانِ قضـایی(   به طور کلی و بـزه » دیدگان بزه«در ارتباط با  المللی، حمایتی بین

در  زیـرا توجیه الزم خواهد بـود،   به طور خاص، این رویکرد فاقد گناه) متهمان و محکومان بی

نماید در خصوص این دسته  است که ایجاب می» مصالح اجتماعی و قضایی کشور«اینجا حفظ 

  از شهروندان، قائل به پذیرش اصل قابلیت جبران کلیه خسارات باشیم.

زدایـی وفـق قـانون نظـارت بـر       . روند شکلی آغاز فراینـد خسـارت  4

  13903رفتار قضات مصوب 

متهم و احراز ورود خسارت نسبت به » حکم برائت«یا » قرار منع تعقیب«با صدور 

گنـاه) و مطـرح شـدن مسـئلۀ      برخی از شهروندان (مظنونان، متهمـان و محکومـان بـی   

، بررسی »مسئولیت تضامنی«مدنی مقامات قضایی یا دولت یا دیگران در قالب  مسئولیت

                                                             
  .48همان، ص.  .1

  .79ـ  80صص. همان،  .2
  مورد اشاره قرار خواهد گرفت.» ق.ن.ب.ر.ق«از این پس در این نوشتار، این قانون با عبارت اختصاري  .3
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حائز اهمیـت  » دیدگان قضایی بزه«ت از سوي چگونگی آغاز فرایند دعواي مطالبۀ خسار

خواهد بود. تعیین و شناسایی مرجع صالحیتدار رسیدگی به این دعاوي و نحـوة شـروع   

دنبال تبیین و تشریح آن   اي است که در این قسمت به به رسیدگی از سوي آنان مسئله

منـوط بـه    باشیم. آیا طرح دعاوي جبران خسارت از سوي قربانیان اشتباهات قضایی می

، ابتـدائاً  »تخصص قاضی در صدور احکـام قضـایی  «آن است که در سایۀ عنایت به امارة 

در وقوع اشتباه قضایی در دادگاه عالی انتظـامی  » تقصیر یا عدم تقصیر مقامات قضایی«

) ق.اساسی که اطـالق آن مقتضـی   171قضات به اثبات رسد یا اینکه با عنایت به اصل (

دیـدگی خـویش، تـأثیري در     گناه در فرایند بزه هم و نقش فرد بیاین تفسیر است که س

توان معتقـد بـود    ، می1استحقاق یا عدم استحقاق وي براي جبران خسارت نداشته باشد

مراجعه نماید؟ آیـا  » دادگاه عمومی تهران«تواند ابتدائاً به  خسارت می که متقاضی جبران

مقامات » صیر جزایی عمدي و غیرعمديتق«در مواردي که وقوع اشتباه قضایی ناشی از 

توانـد   می» گناه) قربانی اشتباه قضایی(متهم و محکوم بی«قضایی یا اشخاص ثالث است، 

اقدام نموده و جبران خسـارت  » مطالبۀ ضرر و زیان ناشی از جرم«در قالب طرح دعواي 

  از خویش را، به موازات طرح شکایت کیفري در دادگاه صالح تقاضا نماید؟

قانون شوراي حـل اخـتالف   «ون اساسی و نیز قوانین عادي، تا پیش از تصویب قان

، تصـریحی نسـبت بـه    2»1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب «و » 1387مصوب 

مرجع صالح رسیدگی جهت تعیین تقصیر یـا اشـتباه قاضـی نداشـتند. بـا ایـن وجـود،        

دادگـاه عـالی انتظـامی    «شـور،  ) ق.ا و رویۀ قضایی ک171مستفاد از سیر تصویب اصل (

                                                             
بینی مـادة   و پیش 1392در نظام حقوقی ایران، تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  .1

به هنگـامی  » قربانیان اشتباه قضایی«) در ذیل آن، تصریحی بر ممنوعیت مطالبۀ خسارت از سوي 256(

هرچنـد بـا    انـد، وجـود نداشـت.    که خود در ورود ضرر نسبت به خویش و بروز اشتباه قضایی دخیل بوده

رغم   رو، علی توانستیم آنان را از استحقاق جبران خسارت ممنوع سازیم. از این می» قاعدة اقدام«عنایت به 

عدم تصریح تقنینی، صرفاً افرادي که از تحت شمول قاعدة اقدام خارج بوده و در فرایند ورود خسارت به 

رت خواهند داشت، نه تمـامی افـرادي کـه    اند، حق جبران خسا خویش و بروز اشتباه قضایی دخیل نبوده

  صادر شده است. » حکم برائت«یا » قرار منع تعقیب«نسبت به آنها 

، مرجـع تشـخیص تخلّفـات قاضـی شـورا،      1387) قانون شوراي حل اخـتالف مصـوب   42وفق مادة ( .2

ق.ن.ب.ر.ق،  6) مـادة  6است. همچنین، بـه موجـب وفـق بنـد (    » دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات«

 )30) قـانون اساســی و مــادة ( 171اظهـارنظر در خصــوص اشـتباه یــا تقصــیر قاضـی موضــوع اصــل (   «

) ق.ن.ب.ر.ق، 33با دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است. همچنین، به موجب مـادة (  ،»ق.ن.ب.ر.ق

مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات است کـه بـه موجـب کیفرخواسـت     » دادگاه انتظامی قضات«

تعـدد  «نماید و تـابعی از سیسـتم    صادره از سوي دادستان انتظامی قضات و در محدودة آن رسیدگی می

  است.» قضات
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لـیکن، رسـیدگی و احـراز وجـود     1مرجع صالح رسیدگی نسبت به این امور بود.» قضات

با خسـارات وارده بـر قربانیـان اشـتباهات     » تخلف یا تقصیر قاضی«رابطۀ سببیت میان 

هـاي   زدایـی از آنهـا، قاعـدتاً بـا دادگـاه      قضایی و تعیین میزان خسارات و شیوة خسارت

هـا)   اي پرونـده  ا توجه به صالحیت عام خود) یا شوراهاي حل اختالف (در پـاره عمومی(ب

  2حسب مورد بود.

ق.ن.ب.ر.ق، مصونیت قضایی مقامات قضـایی   39از سویی دیگر، با عنایت به مادة 

و ضرورت تعلیق آنها از منصب قضایی توسط دادگـاه عـالی انتظـامی قضـات، بـه مثابـه       

محاکمۀ کیفري قراردادن آنها، صرفاً به هنگامی مطـرح  شرط امکان تحت تعقیب و  پیش

گردد که مقامات قضایی در مظان ارتکاب جرایم عمـدي قـرار گیرنـد، اعـم از اینکـه       می

رو، مقامـات   از ایـن  3اي باشـد.  مستوجب کیفر حدي، قصاص، دیه و یا تعزیر با هر درجه

و امور حقـوقی، فاقـد   قضایی دیگر در حیطۀ ارتکاب جرایم غیرعمدي همچون اختالفات 

                                                             
دادگاه انتظامی «رسیدگی به تخلفات برخی از مقامات قضایی گاه در صالحیت مرجعی دیگر به غیر از  .1

به تخلفات انتظامی قضـات دادگـاه و   : «1390) ق.ن.ب.ر.ق مصوب 2باشد. وفق تبصرة مادة ( می» قضات

مـادة  ». شود یت رسیدگی میهاي ویژه روحان نامه دادسراها و دادگاه دادسراي ویژه روحانیت، مطابق آیین

نیز مقرّر داشته است:  1384اصالحی  1369هاي ویژة روحانیت مصوب  نامۀ دادسراها و دادگاه ) آیین17(

رسیدگی به تخلّفات قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، در همان دادسرا و دادگاه، زیر نظر «

) 7همچنـین، وفـق مـادة (   ». آیـد  ه بـه عمـل مـی   مستقیم دادستان منصوب و رئـیس شـعبه اول دادگـا   

تی مرکـب از  أتوسـط هیـ   ،هاي عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان به تخلفات اعضاء دادگاه«.ر.ق: ق.ن.ب

مـالك در  . شـود  یابد رسـیدگی مـی   روساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می

ت منوط بـه صـدور کیفرخواسـت از جانـب     یأاین ه رسیدگی در. ي، نظر اکثریت حاضرین استأصدور ر

  »..دادستان کل کشور است

عالوه بر رسیدگی و صدور حکم انتظـامی، صـالحیت    صرفاً در یک مورد »دادگاه عالی انتظامی قضات. 2

تخلّـف از موضـوع   «رسیدگی و صدور حکم به جبران خسارت وارده به افراد را دارد و آن عبارت است از: 

  ».ثبت در موردي که قاضی به اسناد ثبت شده ترتیب اثر ندهد قانون 73مادة

مرجع «در موارد انتساب اتهامات مبتنی بر ارتکاب جرایم عمدي از سوي مقامات قضایی، حسب مورد  .3

تواند تعلیق قاضی  رأساً می» دادستان انتظامی قضات«از طریق دادستان انتظامی قضات یا » کیفري صالح

ق.ن.ب.ر.ق، دادسـتان   39) مـادة  2انتظامی قضات تقاضا نمایند. البتـه، وفـق تبصـرة (    را از دادگاه عالی

    تعلیـق قاضـی از منصـب قضـایی     «انتظامی قضات مکلف است پیش از اظهـارنظر در خصـوص ضـرورت

تواند ظرف یک هفته پس از ابالغ، اظهارات خویش را به نحو کتبی یا  ، به وي اعالم نماید که می»خویش

ق.ن.ب.ر.ق، چنانچـه   39) مـادة  3ر دادسراي انتظامی قضات مطرح نمایـد. مطـابق تبصـرة (   حضوري، د

درخواست تعلیق قاضی از سوي دادسرا یا دادگاه انتظامی قضـات رد شـود و پـس از آن، دلیـل جدیـدي      

توانـد بررسـی مجـدد     مبنی بر ارتکاب تخلف از سوي قاضی متهم کشف شود، مرجع کیفري صـالح مـی  

  یق را از دادستان انتظامی قضات درخواست نماید.موضوع تعل
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مصونیت قضایی بوده و آغاز فرایند تعقیب دعـواي عمـومی نسـبت بـه آنـان در حیطـۀ       

جرایم غیرعمدي، منوط به تعلیق قضـایی آنـان توسـط دادگـاه عـالی انتظـامی قضـات        

) ق.ن.ب.ر.ق، مرجـع کیفـري بایسـتی    40با این وجود، بـه موجـب مـادة (    1نخواهد بود.

دعواي عمومی علیـه مقامـات قضـایی، در اتهامـات مـرتبط بـا       جهت آغاز فرایند تعقیب 

جرایم غیرعمدي نیز، ابتدائاً موضوع را به دادستان انتظامی قضات اعالم نموده و پـس از  

صدور دستور اجازة تعقیب از سوي دادسـتان انتظـامی قضـات، فراینـد تعقیـب دعـواي       

امـات غیرعمـدي وارد بـه    عمومی را علیه وي آغاز نماید. لـیکن، چنانچـه در حیطـۀ اته   

یـا  » جلـب «مقامات قضایی، فرایند تعقیب یـا اجـراي حکـم نسـبت بـه آنـان مسـتلزم        

) 39مقامات قضایی باشد، مرجع قضایی صـالح بایسـتی وفـق مـادة (    » بازداشت موقّت«

ق.ن.ب.ر.ق اقدام نموده و در این موارد نیـز ابتـدائاً تعلیـق قاضـی را از منصـب قضـا، از       

  ه عالی انتظامی قضات تقاضا نماید.دادسرا و دادگا

توان معتقـد بـود کـه علّـت لـزوم مراجعـۀ ابتـداییِ         با توجه به این توضیحات نمی

دیدة قضایی) بـه دادگـاه عـالی انتظـامی قضـات، بـه مثابـه         متقاضی جبران خسارت(بزه

» مصـونیت قضـایی  «شرط پذیرش دعـواي وي در مرجـع قضـایی صـالح، همـواره       پیش

بوده است. زیرا، هرچند بتـوان در ارتبـاط بـا تقصـیرات جزایـیِ عمـدي       مقامات قضایی 

مقامات قضایی این استدالل را پذیرفت، لیکن در ارتباط با بروز اشتباهات قضایی ناشـی  

از تقصیرات جزاییِ غیرعمدي مقامات قضایی، به جهت عدم وجود مصونیت قضایی براي 

  آنان، پذیرفتنی نخواهد بود.

مسائل، در مواردي کـه بـروز اشـتباه قضـایی ناشـی از تقصـیرات        نظر از این صرف

جزاییِ عمدي آنان بـوده اسـت، رونـد شـکلی طـرح دعـواي جبـران خسـارت از سـوي          

دیـدگان قضـایی بـدین نحـو اسـت کـه آنـان بایـد ابتـدائاً بـه دادسـراي عمـومی و              بزه

ح دعـواي  انقالب(شعبۀ ویژة رسیدگی به جرایم کارکنان دولـت) مراجعـه نمـوده و طـر    

کیفري نمـوده و دادسـراي مزبـور پـس از تشـکیل پرونـده، بـا مالحظـۀ اوراق و اسـناد          

شده از سوي شاکی و انجام تحقیقات الزم پیرامون مسئله، چنانچـه ادلّـۀ موجـود را     ارائه

کافی جهت شروع به تعقیب و تحقیق دانسـت، بایسـتی پرونـده را ابتـدائاً جهـت احـراز       

قامات قضاییِ متهم، نزد دادسراي عـالی انتظـامی قضـات ارسـال     تقصیر یا عدم تقصیر م

دادسـراي  «و » هـا  روسـاء دادگسـتري اسـتان   «) ق.ن.ب.ر.ق، 23نماید. با تصویب مادة (

حسب مورد، مرجع دریافت شکایت انتظـامی مردمـی در برابـر قضـات     » انتظامی قضات

                                                             
، شـماره  75طهماسبی، جواد، فرایند نظارت انتظامی بر رفتار قضات، مجله حقوقی دادگستري، سـال   .1

  .219ـ 220، صص.1390، زمستان 76



 

 

220 

»
ت

سار
خ

ی
ی،فرآیند عمل

حقوق
جایگاه 

ن بیگناه ؛
حکوما

ن و م
ن ،متهما

ظنونا
ی از م

زدای
« 

 22) مـادة  1رة (دادسـتان انتظـامی قضـات، وفـق تبصـ     1انـد.  بینی گردیـده  متخلّف پیش

اسـاس تشـخیص    ق.ن.ب.ر.ق، پس از بررسی ابتدایی پرونده، چنانچه موارد اعالمی را بی

نماید و در غیر این صـورت، پرونـده را بـه     دهد، دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می

دهـد. دادسـتان انتظـامی قضـات، پـس از       ارجاع مـی » دادیاران انتظامی قضات«یکی از 

ادیار انتظامی مبنی بر تعقیب قاضی متخلّف، چنانچه بـا نظـر وي موافـق    اظهار عقیدة د

، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات »کیفرخواست«باشد، با تنظیم 

نماید. لیکن، در صورتی که اظهار عقیدة دادیار انتظامی قضات مبنـی تعقیـب    ارسال می

ف باشد و نظر بـر منـع یـا موقـوفی تعقیـب      باشد و دادستان انتظامی قضات با وي مخال

داشته باشد و دادیار بر نظر خویش مبنی بر تعقیب اصرار داشـته باشـد، پرونـده جهـت     

گردد و رأي دادگاه متبـع خواهـد    حل اختالف به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می

شـته و  نظـر بـر منـع یـا موقـوفی تعقیـب دا      » دادیار انتظامی«بود. لیکن، در حالتی که 

) 28نظر بر تعقیب متهم داشـته باشـد، وفـق قسـمت اخیـر مـادة (      » دادستان انتظامی«

  االتباع خواهد بود. ق.ن.ب.ر.ق، نظر دادستان انتظامی الزم

چنانچه دادیار انتظامی قضـات در اثنـاي رسـیدگی بـه پرونـدة ارجـاعی از سـوي        

کشـف  » قاضـی مـتهم  « دادستان انتظامی، تخلف یا تخلفات ارتکابی دیگري را از سـوي 

نماید، بدون نیاز به ارجاع ابتدایی پرونده از سوي دادستان انتظامی، مکلـف اسـت رأسـاً    

نسبت به آن موارد نیز رسیدگی و اظهارنظر نماید و چنانچـه اتهـام انتسـابی بـه قاضـی      

متهم، داراي عنوان جزایی نیز باشد، پس از اظهارنظر دادیار مبنی بر تعقیـب و موافقـت   

تان انتظامی با آن یا بنا به تشخیص مستقل دادستان مبنی بـر تعقیـب، ولـو آنکـه     دادس

) ق.ن.ب.ر.ق، 24موافق نباشد، وفق مـادة ( » دادستان انتظامی«با نظر » دادیار انتظامی«

بایستی مدارك مربوطه جهت رسیدگی نـزد مرجـع قضـایی صالح(دادسـراي عمـومی و      

  ن حسب مورد) ارسال شود.هاي کیفري تهرا انقالب تهران یا دادگاه

                                                             

مـردم در   ها موظفند شکایات انتظـامی  روساء دادگستري مراکز استان«) ق.ن.ب.ر.ق:23بر طبق مادة ( .1

حداکثر ظرف یک  ،برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی

  .قضات ارسال نمایند هفته به دادسراي انتظامی

تواند براي شکایت یا اطالع از روند پرونده به دادسراي انتظـامی   می )قربانی اشتباه قضایی(ـ شاکی تبصره

یکی از جهـات قـانونی بـراي     ) ق.ن.ب.ر.ق،22) مادة (1طبق بند ( نین،همچ». قضات نیز مراجعه نماید

نفع یـا نماینـده    شکایت ذي«دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرا و شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی در 

بـه دادسـراي انتظـامی    » دیدة قضایی بزه«لذا، در صورت مراجعۀ مستقیم  .اعالم گردیده است» قانونی او

  باشد. قضات، دادستان انتظامی قضات مکلف به استماع دعواي وي می
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دعواي جبران خسارت ناشـی از اشـتباه   «رسیدگی به ) ق.ن.ب.ر.ق، 30وفق مادة (

دادگاه عمـومی  «قانون اساسی، داخل در صالحیت  171موضوع اصل  ،»یا تقصیر قاضی

به احراز تقصیر یا اشـتباه قاضـی در   قرار داشته و رسیدگی در این دادگاه منوط » تهران

یـا   »تعلیـق تعقیـب  «گردیـده اسـت. صـدور قرارهـاي     » انتظامی قضـات  دادگاه عالی«

انتظامی  مانع از رسیدگی دادگاه عالی ،یا عدم تشکیل پرونده » موقوفی تعقیب انتظامی«

تقصـیر  «نخواهد بود. در صورت عدم احـراز  به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی  قضات،

از سـوي دادگـاه عـالی    » تباه قضـایی جزایی عمدي یا غیرعمدي مقام قضایی در بروز اش

انتظامی قضات یا دیگر مراجع قانونی استثنایی و یا در صـورت تشـخیص دادگـاه عـالی     

، متقاضـی  1انتظامی قضات مبنی بر قرار داشتن تقصیر قاضی در زمرة تخلفـات غیـرمهم  

نی آنها مقام قانو جبران خسارت (قربانی اشتباه قضایی) یا وکیل یا نمایندة قانونی یا قائم

حسب مورد، باید دادخواست مطالبۀ خسارت وارده به خویش را، به ضمیمۀ رأي دادگـاه  

عالی انتظامی قضات یا شعبۀ اول دادگاه ویژة روحانیت حسب مورد مبنی بر عدم تقصیر 

مقام قضایی و نیز به ضمیمۀ مدارك کافی و مثبتۀ دالِّ بر وقوع خسارت و احـراز رابطـۀ   

ادستان عمومی و انقالب تهران(بـه عنـوان حـافظ منـافع عمـومی و      علیت، به طرفیت د

  2المال)، در دادگاه عمومی تهران مطرح نماید. بیت

اما چنانچه نظر مراجع قضایی یاد شده مبنی بر وقـوع تقصـیر جزایـی عمـدي یـا      

غیرعمدي از سوي مقامات قضایی در بروز اشتباهات قضایی بوده باشد، وفق تبصرة مادة 

شـود   .ب.ر.ق، مدارك مربوط جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می) ق.ن24(

توانستند جهت مطالبۀ خسـارت، وفـق تبصـرة     و قربانیان اشتباهات قضایی مزبور نیز می

ــادة 2( ــوب    12و  2) م ــري مص ــور کیف ــادة ( 1378ق.آ.د.د.ع.ا (در ام ــرة م ) 4) و تبص

ي دادسـراها)، در دادگـاه کیفـري    (قانون احیـا 1381اصالحی  1373ق.ت.د.ع.ا. مصوب 

استان تهران یا دادگاه ویژة روحانیت تهران حسب مورد، طرح دعواي جبران خسارت به 

رغـم عـدم    ضمیمۀ طرح شکایت کیفري بنمایند. دادگاه عالی انتظامی قضات نیـز، علـی  

تصریح قانونی، مکلف است مرجع صالح قضایی جهت طرح دعواي جبران خسـارت را در  

ش تعیین و ذکر نماید. با این توضیحات، تا پـیش از تصـویب ق.آ.د.ك مصـوب    رأي خوی

دعواي مطالبـۀ  «گناه) بایستی طرح  ، قربانی اشتباه قضایی(متهمان و محکومان بی1392

نمود و شـکایت کیفـري خـویش را     گیري می پی» دادگاه عمومی تهران«را در » خسارت

                                                             
  به سکوت برگزار گردیده است. 1390مصوب » قانون نظارت بر رفتار قضات«این مسئله در  .1

، »مسئولیت مـدنی قاضـی در حقـوق ایـران    « مشهدي، فخرالدین، و جواد قربانی دیسفانی، آق اصغري .2

  .35ـ  48، صص. 1386نامه حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، شماره هفتم، زمستان  پژوهش
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حسـب مـورد مطـرح    » حانیـت تهـران  ویـژة رو «یـا  » کیفري استان تهـران «در محاکم 

مطالبـۀ ضـرر و   «نمود. هرچند امکان مطالبه دعواي جبران خسارت در قالب دعـواي   می

  در این محاکم نیز میسر بود.» زیان ناشی از جرم

 کیفـري  دادرسـی  آیـین قـانون  زدایـی در   خسـارت  شکلی آغاز روند. 5

  1392مصوب 

اشتباهات قضایی، وفق مقررات آیین دادرسی زدایی از قربانیان  آغاز فرایند خسارت

است. وفـق   1390، متفاوت از قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392کیفري مصوب 

) ق.ن.ب.ر.ق، مرجع صالح جهت رسیدگی به دعواي جبران خسـارت ناشـی از   30مادة (

ن قانون اساسی)، دادگاه عمـومی تهـران تعیـی    171اشتباه یا تقصیر قاضی(موضوع اصل 

، مرجـع صـالح جهـت    1392) ق.آ.د.ك مصوب 257گردیده بود. لیکن، به موجب مادة (

باشد و ایـن مـاده    ارائۀ درخواست جبران خسارت، کمیسیون استانی جبران خسارت می

باشد. کمیسیون استانی جبـران خسـارت    می 1390) ق.ن.ب.ر.ق مصوب 30ناسخ مادة (

قربانیان اشـتباهات قضـایی بـه ضـمیمۀ      پس از ارایۀ درخواست جبران خسارت از سوي

رأي کیفري (اعم از قرار منـع تعقیـب یـا حکـم برائـت) صـادره از سـوي دادسـراها یـا          

هاي کیفري حسـب مـورد، ابتـدائاً بـه بررسـی انطبـاق یـا عـدم انطبـاق شـرایط            دادگاه

) ق.آ.د.ك نموده و چنانچه موضوع (یعنی اصـدار  256متقاضیان جبران خسارت با مادة (

ار منع تعقیب یا حکم برائت) را منطبق با بندهاي چهارگانۀ این مـاده نیافـت، جهـت    قر

هاي جبران خسارت از قربانی اشتباه قضـایی، وفـق    تعیین مسئول نهایی پرداخت هزینه

، پرونـده را بـه دادسـرا و    1392) ق.م.ا مصوب 486) و (13ق.اساسی و مواد ( 171اصل 

ق.آ.د.ك،  259نمایـد. از آنجـا کـه وفـق مـادة       مـی  دادگاه عالی انتظامی قضـات ارسـال  

ق.آ.د.ك)،  256در تمامی موارد بروز اشتباه قضایی(به جزء موارد مشمول مادة » دولت«

هاي جبـران   حسب مورد، مسئول پرداخت هزینه» تضامنی«یا » استقاللی«نحو  ابتدائاً به

رو،  ن گردیده اسـت؛ از ایـن  زدایی از این دسته از افراد تعیی خسارت و متولّی امر خسارت

هاي استانی، مقامـات   چنانچه در همان بادي امر و در آغاز فرایند رسیدگی در کمیسیون

 256ها، اوضاع و احوال حاکم بر پرونده را منطبـق بـا مفـاد مـادة      قضایی این کمیسیون

زدایی به طرق مقتضی و متناسب صـادر نمـوده و    ق.آ.د.ك نیافتند، باید حکم به خسارت

  به انتظار اصدار رأي از دادگاه عالی انتظامی قضات ننشینند.

چنانچه وفق نظر دادگاه عالی انتظامی قضات، تقصیر یا تخلفـی از سـوي مقامـات    

قضایی احراز گردد، دادگاه مزبور پس از تعیـین نـوع و میـزان مجـازات انتظـامی مقـام       
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نـده را بـه کمیسـیون    قضایی متخلّف و فقدان جنبۀ جزاییِ عمدي داشـتن موضـوع، پرو  

نماید تا مسئول نهایی پرداخت جبران خسـارت تعیـین    استانی جبران خسارت اعاده می

گردد. لیکن، چنانچه موضوع داراي جنبۀ جزایـی عمـدي باشـد(یعنی ناشـی از ارتکـاب      

جرم عمدي از سوي مقام قضایی باشد)، پرونده با صدور قـرار تعلیـق قاضـی از منصـب     

دادسراي عمومی و انقالب تهران(شعبۀ ویـژة  «قضایی از وي، به  قضایی و سلب مصونیت

گردد تا جنبۀ عمومی جرم مـورد رسـیدگی قـرار     رسیدگی به کارکنان دولت) ارسال می

گیرد. همزمان، نتیجۀ رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات بایستی براي کمیسـیون  

ئول نهـایی پرداخـت   استانی جبران خسـارت نیـز ارسـال گـردد تـا بـر اسـاس آن، مسـ        

زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی تعیین گردد. رأي دادگاه انتظـامی   هاي خسارت هزینه

قضات مبنی بر ارتکاب تقصیر جزایی عمدي و غیرعمدي از سوي قاضی، موضـوع اصـل   

ق.آ.د.ك قـرار   259) ق.م.ا، مالك عمل وفق مادة 486) و (13) ق.اساسی و مواد (171(

  خواهد گرفت.

ارتکـاب تقصـیر از سـوي      نانچه رأي دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بـر عـدم  چ

هـاي خـود،    مقامات قضایی باشد، لیکن کمیسیون اسـتانی جبـران خسـارت در بررسـی    

شهادت کذب شهود یـا اعـالم مغرضـانۀ جـرم از سـوي افـراد یـا گـواهی خـالف واقـع           

فراد تشخیص دهد، بـر اسـاس   را مالك آغاز ورود خسارت به این دسته از ا 1کارشناسان

، پـس از پرداخـت   1392ق.آ.د.ك مصوب  259و مادة   1392) ق.م.ا مصوب 163مادة (

هاي پرداختی رجوع  خسارات مزبور، دولت به مسئولین اصلی مزبور جهت استرداد هزینه

  نماید. می

از » 1392قـانون آیـین دادرسـی کیفـري مصـوب      «از سویی دیگر، مقتبس بودن 

زدایـی   خسارت«، بویژه در حوزة مقررات مرتبط با »یین دادرسی کیفري فرانسهقانون آ«

، بررسی نظام دادرسی کیفري فرانسه را »از قربانیان اشتباهات قضایی و روند اجرایی آن

ق.آ.د.ك.ف  149ــ 1نماید. وفـق مقـرّرات مـادة     در فهم و درك دقیق مسئله ایجاب می

دگستري صالحیت اظهارنظر نسبت به وجود حق هاي دا ، دادگاه1970ژوئیه  17مصوب 

                                                             
به عنوان مبدأ آغاز وقوع یک » گواهی خالف واقع کارشناسان«، به 1392) ق.آ.د.ك مصوب 259مادة (. 1

توان آنـان را مسـئول    اعد عام مسئولیت مدنی میاي ننموده است. هرچند بر طبق قو اشتباه قضایی اشاره

شناخت، لیکن دوگانگی در سیاست نگارش قانون صحیح نبوده و زمانی که قانونگذار اقـدام بـه احصـاي    

 نماید، بایستی یا اقدام به این امر ننماید و یا جـامع و مـانع   موارد با وجود قواعد عام مسئولیت مدنی می

  بیان دارد.
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ذینفع به جبران خسارت یا تعیین مبلغ آن را نداشته و کمیسیون خاصی مرکّـب از سـه   

نمودنـد؛ لـیکن در    کشور، نسبت به این امر رسیدگی و اظهارنظر مـی  تن از قضات دیوان

مصـوب  کیفـري فرانسـه    قانون جدید دادرسـی  149ـ 1حال حاضر، بر اساس مفاد ماده 

)، با تصـمیم رئـیس شـعبه    149بینی شده در ماده پیشین ( خسارت پیش جبران:«1994

اي که در آن، تصمیم به منع تعقیب، آزادي یا برائـت صـادر    اول دادگاه تجدیدنظر حوزه

  »  شود. شده است، برآورد مالی می

شـده توسـط رئـیس     تصمیمات گرفتـه «این قانون: 149ـ3همچنین براساس ماده 

ــعبه ا ــی  ش ــدنظر، م ــاه تجدی ــوع     ول دادگ ــا، موض ــالغ آنه ــرف ده روز از اب ــد ظ توانن

ها قرارگیرند. آراي  خسارات ناشی از بازداشت تجدیدنظرخواهی در کمیسیون ملّی جبران

کشور مستقر است، قطعی بـوده و تصـمیمات    صادره از این کمیسیون که در دیوان عالی

  ...»گونه تجدیدنظرخواهی را ندارد. آن قابلیت هیچ

هـاي   فرانسه تقلید شده و بر اساس آن، دادگاه 1970، از قانون 1392در ق.آ.د.ك 

خسـارت یـا تعیـین     دادگستري صالحیت اظهارنظر نسبت به وجود حق ذینفع به جبران

قانون مزبور، شخص بازداشت شده بایـد ظـرف    257مبلغ آن را نداشته و بر اساس ماده 

گنـاهی، درخواسـت    حکم یا قرار) قطعی حاکی از بـی  شش ماه از تاریخ ابالغ رأي(اعم از

بـه  » نظراسـتان  دادگاه تجدید«خود را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات 

تواند  تقدیم نماید. در صورت رد درخواست، این شخص می» رئیس قوه قضائیه«انتخاب 

ایـن قـانون    258ماده روز از تاریخ ابالغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع  20ظرف 

  دارد: قانون مزبور مقرّر می 258اعالم نماید. ماده 

شده در کمیسـیون ملّـی جبـران خسـارت      رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت« 

ــوان  ــیس دی ــالی متشــکّل از رئ ــات    ع ــر از قض ــان وي و دو نف ــی از معاون ــا یک ــور ی کش

. رأي کمیسـیون قطعـی   آیـد  کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمـل مـی   عالی دیوان

  »است.

، تصمیم متّخذ از طرف کمیسیون، 149ـ2آ.د.ك.ف براساس ماده  1970در قانون 

بـوده اسـت. تصـمیمات    » گونه شکایت از هر نوعی که باشـد  قابل هیچ«نه مستدل و نه 

گردیدکــه در صــورتی کــه مبنــی بــر رد  کمیســیون از آن جهــت مســتدالً اتّخــاذ نمــی

ز ارزش حکم برائت صادره به نفع او نکاهد و از سـوي دیگـر، در   دادخواست ذینفع بود، ا

شـد، حمایـت از قضـات تحقیـق نیـز صـورت        صورتی که تقاضاي مشارالیه پذیرفته مـی 

رسد و آنچـه الزم   پذیرفته باشد. هرچند حمایت از قضات تحقیق غیر ضروري به نظر می
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خسارت  قانون، جبران است که متأسفانه طبق» خسارت جبران متقاضی«است، حمایت از 

  1گناهی آشکار وي موکول گردیده بود. از او به ثبوت بی

داشـت کـه تجزیـه و     مستدل نبودن تصمیمات کمیسیون این تالی فاسد را در بـر 

پـذیر   خسارت بـر مبنـاي آنهـا صـورت     تحلیل آراء صادره و استخراج اصولی را که جبران

اي دیگر مقرّر شده  جدید فرانسه به گونه لیکن در ق.آ.د.ك 2نمود. باشد، بسیار دشوار می

شده توسط رئیس شعبه اول دادگـاه تجدیـدنظر،    آن، تصمیمات گرفته 149ـ3و در ماده 

کمیسـیون ملّـی   «تواننـد موضـوع تجدیـدنظرخواهی در     ظرف ده روز از ابالغ آنهـا، مـی  

یمات مزبـور  رو، براي اینکـه تصـم   گیرند؛ از این قرار» ها خسارات ناشی از بازداشت جبران

قابلیت تجدیدنظرخواهی داشـته باشـند، بایسـتی مسـتدل باشـند. در ق.آ.د.ك مصـوب       

نیز، از آنجا که رویکرد قانونگذار بر قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصـمیمات اتّخـاذ    1392

جبران خسارات » کمیسیون ملّی«خسارات در  جبران» کمیسیون استانی«شده از سوي 

نیـز بایـد مسـتدل    » کمیسـیون اسـتانی  «رسد تصـمیمات   نظر می رو، به باشد، از این می

  باشد.

 149ــ  3در مـاده  » تصـمیمات گرفتـه شـده   «نکته دیگر اینکـه، اطـالق عبـارت    

رئـیس  «که، چنانچه تصمیمات اتّخـاذ شـده از سـوي     آ.د.ك.ف مقتضی این مطلب است

فـع مزبـور   موجبات رضـایت ذینفـع را فـراهم نسـازد، ذین    » شعبه اول دادگاه تجدیدنظر

» کمیسیون ملّی جبـران خسـارت  «تواند به استناد این ماده درخواست تجدیدنظر از  می

» رد درخواست«فقط در صورت  1392ق.آ.د.ك  257نماید. لیکن در قسمت اخیر ماده 

، حق تجدیدنظرخواهی بـراي ذینفـع قائـل    »کمیسیون استانی«جبران خسارت از سوي 

تّخـاذ شـده از سـوي ایـن کمیسـیون، موجبـات       شده اسـت و در حـالتی کـه تصـمیم ا    

خــاطر ذینفــع را مــثالً از حیــث میــزان مبلــغ پرداختــی فــراهم نســازد، حــق    رضــایت

بینی نگردیده است و از این جهت، ایـن قسـمت از قـانون مزبـور      تجدیدنظرخواهی پیش

  باشد. قابل انتقاد می

ف بود ظرف مدت فرانسه ذینفع مکلّ 1970نکته دیگر اینکه، بر طبق قانون آ.د.ك 

، »حکـم برائـت  «یـا  » موقوفی تعقیـب «یا » قرار منع تعقیب«شدن  ماه از تاریخ قطعی 6

دادخواست خود را تقدیم کمیسیون مذکور نماید؛ لیکن در ق.آ.د.ك جدید فرانسـه، بـر   

» خسـارت  جبـران  قابـل «از شـمار مـوارد   » قرار موقوفی تعقیـب «، 149اساس مفاد ماده 

                                                             

 ، در: عـدالت کیفـري  »گناه به جبران خسارت ناشی از بازداشت موقـت  متهم بیحق «، آشوري، محمد .1

  .271ـ  272، صص.1376مجموعه مقاالت، گنج دانش، چاپ اول، ـ

  .272همان، ص. .2



 

 

226 

»
ت

سار
خ

ی
ی،فرآیند عمل

حقوق
جایگاه 

ن بیگناه ؛
حکوما

ن و م
ن ،متهما

ظنونا
ی از م

زدای
« 

» قرار موقـوفی تعقیـب  «اي به  اشاره 255نیز، ذیل ماده  1392د.ك خارج است. در ق.آ.

  نشده است.

، فقط آن دسته از متهمان و محکومانی کـه  1392  مطلب دیگر اینکه، در ق.آ.د.ك

اند و از سوي مراجع  به هر علّت بازداشت شده» مقدماتی و دادرسی تحقیقات«در جریان 

توانند خسـارت   در مورد آنها صادر شده، می »قرار منع تعقیب«یا » حکم برائت«قضایی، 

ـ را از دولـت مطالبـه نماینـد. لـیکن      ایام بازداشت ـ یعنی بازداشـت قـانونی غیرموجـه     

گناهی کـه در جریـان دادرسـی بازداشـت      درخصوص مظنونان و متهمان و محکومان بی

ایـن مسـیر،    انـد و از  کیفـري بالجهـت درگیـر شـده     هاي اند، اما در فرایند دادرسی نشده

خسارتی  اند، ساکت است و حق جبران متحمل خسارات مادي و معنوي متعددي گردیده

) و 163) و (13) ق.ا و مـواد ( 171قائل نشده است. این در حالی است که اطالق اصـل ( 

خسـاراتی وارد  » گناه متهمان و محکومان بی«تمام مواردي را که به  1392) ق.م.ا 486(

رو،  گیـرد. از ایـن   ینکه منضم به بازداشت آنها باشد یا نباشد، در بر میشده است، اعم از ا

خسـارت   کمیسـیون جبـران  «، منحصـراً   ق.آ.د.ك 257عنوان کمیسیون مذکور در مـاده  

باشـد و بـه جهـت آنکـه کلیـه خسـارات را        مـی » هاي قانونی غیرموجه ناشی از بازداشت

از  خسـارات ناشـی   کمیسیون جبـران «توان از آن تحت عنوان کلیِ  دهد، نمی پوشش نمی

  رسد. یاد نمود و این مسئله قابل انتقاد به نظر می» اشتباهات قضایی

فرانسه، به ذکر جزئیـات آیـین    1971مورخ ژانویه  71ـ   5 در تصویب نامه شماره 

نامـه، در صـورت رد    ایـن تصـویب   1) از ماده 13خسارت پرداخته و بر طبق بند ( جبران

فع(متقاضی جبران خسارت) به پرداخت مخارج رسیدگی محکوم خواهد دادخواست، ذین

در 1شد، مگر آنکه کمیسیون مذکور وي را از پرداخت تمام یا قسمتی از آن معـاف کنـد.  

رسـد صـرف رد    این موضوع به سکوت برگزار شده، لـیکن بـه نظـر مـی     1392ق.آ.د.ك 

بـین   2گنـاهی  اتوان از اثبات بیگناه ن درخواست، آنهم به این دلیل که متهم و محکوم بی

باشد، کافی از براي حکم به اخذ مخارج رسیدگی نیست و با عدالت هم سـازگار   خود می

ثابـت شـود   » خسارت درخواست جبران«نخواهد بود؛ بلکه چنانچه در حین رسیدگی به 

هـاي کیفـري عامـد     گناه در درگیر شدن خود در فرایند رسیدگی که متهم و محکوم بی

، خود را در مظان اتهام قرار داده باشد »فراري دادن مرتکب جرم«و مثالً به منظور   بوده

و یا به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خـود را فـراهم آورده باشـد و ایـن امـر بـر       

                                                             
  .272ص.، پیشین، »گناه به جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت حق متهم بی«آشوري، محمد،  .1

واسطه اینکه این دسـته   یافته ـ به  گناهی از ناحیه فرد برائت هر چند طرح این عبارت ـ یعنی اثبات بی  .2

  برند، خالی از اشتباه نیست. از افراد، در پناه اصل برائت به سر می



 

 

227 

ن
تا

س
زم

م، 
شت

 ه
 و

اد
شت

 ه
ره

ما
 ش

م،
شت

 ه
 و

اد
فت

 ه
ل

سا
ي، 

تر
س

دگ
دا

ی 
وق

حق
ه 

جل
م

13
93

 

کننده در کمیسیون محـرز گـردد و بـا ایـن وجـود وي اقـدام بـه ارایـۀ          قضات رسیدگی

هـاي   توان تمام هزینه در این شرایط است که می درخواست جبران خسارت نموده باشد،

  رسیدگی را از آنان اخذ نمود.

گنـاه ـ    نکته دیگر اینکه، اصوالً نه تنها باید به ذینفـع ـ متهمـان و محکومـان بـی     

هاي الزم جهت اخذ آنچه دولت به وي مدیون است اعطاء شود، بلکه بایستی بـه او   سالح

توانـد بـه آن    به حق خود واقف نیست و در نتیجه نمـی نیز مساعدت نمود، زیرا غالباً وي 

رو، خطر اینکه ذینفع مزبور حقی را که واجد آن است از کـف بدهـد    استناد نماید. از این

وجود دارد. مقامات مسئول بایستی مکلّف باشند که رأساً ذینفع را بـه حـق خـود واقـف     

) 7) و (6مـواد ( 1باشـد.  سازند و نامبرده امکان برخـورداري از معاضـدت قضـائی داشـته    

، مقامات قضـایی و ضـابطان دادگسـتري را مکلـف بـه ایـن امـر        1392ق.آ.د.ك مصوب 

بایستی ظرف سه ماه از تاریخ «مقرّر  نموده:  261اي نیز که ماده  نامه اند. در آیین ساخته

االجراشدن این قانون، توسط وزیـر دادگسـتري تهیـه و پـس از تأییـد رئـیس قـوه         الزم

کـه   اي بینی گـردد، بـه گونـه    ، باید این امر پیش»یه، به تصویب هیأت وزیران برسدقضائ

مکلف به اعالم این حـق  » حکم برائت«یا » قرار منع تعقیب«مقامات قضایی صادرکننده 

  به آنها، در ضمن صدور حکم مزبور باشند.

. نحوه جبـران خسـارت از محکـومینِ مجـازات شـده بـیش از کیفـر        6

  دیدة بالوجه امه و خسارتمقرّر در دادن

در ارتباط با اتخاذ و اعمال مجازات در خارج از چارچوب قانون یا بیش از مجـازات  

ناحق درگیر فراینـد دادرسـی    گناهی که به مقرّر در قانون یا اعمال آن نسبت به افراد بی

، یکـی  ق.آ.د.ك نیـز  474ق.م.ا قابل استناد است. بند (چ) مادة  13اند، مادة  کیفري شده

تعیین مجازات در دادنامه بـیش از مجـازات   «از جهات پذیرش اعاده دادرسی کیفري را، 

ق.م.ا نیز، پس از بیان این مطلب کـه   439اعالم داشته است. صدر مادة » مقرّر در قانون

، ایـذاء مرتکـب   ...»ابزارقطعوجرحدرقصاصعضوبایدتیز،غیرآلودهومناسببااجرایقصاصباشد«

ت وي را ممنوع و موجب تعزیـر مقـرّر در قـانون دانسـته اسـت کـه       بیش از مقدار جنای

) با مرتکـب رفتـار خواهـد    1375ق.م.ا (تعزیرات  614ق.م.ا و مادة  447مستند به مواد 

 زمـان  شرایط یا بیمار مرتکب، اگر«دارد که  ق.م.ا مقرّر می 439شد. همچنین ذیل مادة 

 در باشـد،  دیگـر  صـدمه  یـا  نفس به سرایت بیم قصاص، در که باشد اي گونه به مکان و

                                                             
  .283همان، ص.  .1
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 شـدن  برطـرف  تـا  صورت این غیر در. شود می اجراء قصاص و رفع موانع امکان، صورت

  »..افتد می تأخیر به قصاص سرایت، بیم

حال، چنانچه به هنگام اجراي احکام کیفري، مقررات اجراي احکام موضـوع مـواد   

علیـه وارد   ناحق به محکـوم  تی بهق.آ.د.ك رعایت نگردد و از پی آن، خسار 558الی  484

 440تـوان بـه مـادة     شود، بایستی از وي جبران خسارت به عمل آید. در این راستا، مـی 

ق.م.ا نیز که به نوعی به جبران خسارت از محکومانی که بیش از مجازات مقرّر در قانون 

 فـوراً  تـوان  می را عضو قصاص«اند اشاره نمود. بر طبق این مادة قانونی،  متحمل گردیده

 آن، از پـس  و شـود  اجراء قصاص و باشد نداشته وجود سرایت به علم اگر لکن کرد اجراء

 بـه  مورد، حسب مرتکب شود، محسوب عمدي آمده، پدید سرایت و کند سرایت جنایت

 بایـد،  دم ولـی  نفـس  قصـاص  اجراي از پیش لکن شود می محکوم عضو یا نفس قصاص

 اگـر  و بپـردازد  او بـه  است شده وارد مرتکب بر عضو قصاص عنوان به که را جنایتی دیه

 وسـیله  بـه  کـه  جنـایتی  دیـه  بـه  مرتکـب  شود، محسوب غیرعمدي آمده، پدید سرایت

 نمی کسر است شده قصاص که مقداري دیه و شود می محکوم است، پدیدآمده سرایت،

  ».شود

 یـا  تعزیـر  یـا  عضـو  قصاص به محکوم هرگاه«ق.م.ا ،  485همچنین، بر طبق مادة 

 از بـیش  اي صـدمه  یـا  شـود  کشته مجازات اجراي اثر در حیات سلب غیرمستوجب حد

 تقصـیر  بـه  مسـتند  یا عمدي صدمه، یا قتل چنانچه شود، وارد او به حکم مورد مجازات

 صـورت  ایـن  غیـر  در. شود می محکوم دیه یا قصاص به مورد حسب حکم، مجري باشد،

 مـی  پرداخت المال بیت از دیه تعزیرات، در و است منتفی ضمان حد، و قصاص مورد در

  ».شود

علیـه در مقـام اجـراي کیفـر      مستنبط از این مادة قانونی آن است که اگر محکـوم 

مقرّر در دادنامه که متضمن قصاص عضو یـا اجـراي کیفرهـاي حـدي بـدنیِ غیرسـالب       

نبـوده  حیات است، کشته شود، چنانچه مرگ وي مستند به تقصیر یا عمد مجري حکم 

باشد، بلکه صرفاً در اثر تقدیر و قضا و قدر الهـی بـوده باشـد، ضـمان(پرداخت دیـه بـه       

دم وي) منتفی خواهد بود. لیکن، در مقـام اجـراي کیفرهـاي تعزیـريِ غیرسـالب       اولیاي

علیـه گـردد،    حیات، چنانچه اجراي کیفر شالق تعزیري منتهی به سلب حیات از محکوم

ال، ضروري خواهد بود، مگـر اینکـه ورود آسـیب اضـافی بـه      الم پرداخت دیه وي از بیت

  علیه، مستند به خود وي بوده باشد که در این صورت، ضمان منتفی خواهد بود. محکوم

چنانچه قاضی صـادرکننده حکـم،   «ق.آ.د.ك،  517از سویی دیگر، مستند به مادة 

ي به احتسـاب ایـن   ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجراي احکام کیفر
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ق.آ.د.ك نیـز مقـرّر    518مـادة  ». کند هاي موضوع مواد فوق اقدام میایام، حسب مالك

 محکوم پرونده وقت تعیین دستور است مکلف کیفري احکام اجراي قاضی«داشته است: 

 پرونـده  حـبس،  مدت اتمام از پیش روز ده حداقل که کند صادر گونهاي به را حبس به

 وي آزادي دسـتور  علیه، محکوم حبس مدت اتمام تاریخ تعیین با تا گیرد قرار نظر تحت

 از پـس  اسـت  مکلـف  نیـز  زنـدان  رئیس. کند اعالم زندان به و صادر یادشده تاریخ در را

 بـراي  فـوري  نباشـد،  بازداشت در دیگري اتهام به علیه محکوم چنانچه حبس مدت اتمام

 کیفـري  احکـام  اجـراي  قاضـی  به بالفاصله را اقدامات نتیجه و نماید اقدام زندانی آزادي

  .کند اعالم

 در مقـرر  مـدت  از بـیش  حبس به منجر ماده این از تخلف که صورتی در -تبصره

 طبق چهار، درجه تا انتظامی محکومیت بر عالوه کیفري احکام اجراي قاضی گردد، رأي

 علیـه  محکـوم  بـه  اضـافی  حبس خسارت پرداخت مسؤول قانون این) 255( و) 14( مواد

  »..است

با این توضیحات، چنانچه در ارتباط با فردي، ایام بازداشت قبلی محاسـبه نگـردد    

یا به هر دلیلی دیگر، بیش از مجازات مقرّر در دادنامه یا قانون، متحمـل مجـازات شـود،    

علیهـی کـه بـه     بایستی از وي جبران خسارت به عمل آید. براي نمونه، چنانچـه محکـوم  

االجراء محکومیت به حبس یافته و پس از اتمام مدت حبس در  قطعی الزمموجب حکم 

زندان، بنا به جهاتی ـ خواه عمداً یا سهواً ـ بـیش از مـدت حـبس مقـرّر در دادنامـه، در        

خسـارات وارده بـه جهـت میـزان مـدت       زندان نگاه داشته شود، امکـان مطالبـه جبـران   

) 13د دارد. البته، تا پیش از تصویب مـادة ( اي که در حبس به سر برده است، وجو اضافه

توانسـتیم از   ق.م.ا، تصریحی در این خصوص وجود نداشت، هرچند به طـور ضـمنی مـی   

ق.م.ا(تعزیرات) این حکم را استنباط نماییم، زیرا این ماده کـه در مقـام بیـان     579ماده 

باشـد ـ مقامـات     کیفري مـی  کیفري مأمورین دولتی مرتبط با امر اجراي احکام مسئولیت

هـا و...   کیفري و ضابطین دادگستري از قبیل مأمورین زنـدان  احکام قضایی مسئول اجراي

اند، پذیرفته است. در  ـ به طور ضمنی مسئولیت مدنی مقامات مزبور را که تقصیر نموده

انـد،   اي کـه در حـبس بـه سـر بـرده      واقع، این دسته از افراد در برابر میزان مدت اضافی

  باشند.   خسارت می اه بوده و مستحقّ جبرانگن بی

منصـرف   1392  ق.آ.د.ك 259و به تبع آن، مـاده   255هرچند ظاهر نگارش ماده 

و تبصـرة ذیـل آن، ایـن     1392) ق.آ.د.ك 518از این موارد است، لیکن مستند به مادة (

ابتـدائی  بینیِ تقنینی قرار گرفته است. در این موارد نیـز، مسـئول    مسئله نیز مورد پیش

است و براي دولت ایـن حـق وجـود دارد کـه      زدایی از این دسته از افراد، دولت  خسارت
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زدایی نسبت به این دسته از افراد، به مسـئول یـا مسـئولین     پس از اتمام فرایند خسارت

مراجعه نماید. حکم ماده » تحمل حبس مازاد، از ناحیۀ محکوم به حبس«اصلی و نهایی 

علیه، در مراحل مختلـف دادرسـی (در    که محکوم در موردي1392 ق.آ.د.ك مصوب 255

کیفري، بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم  دادسرا و دادگاه) و نیز، مرحله اجراي احکام

ارتکابی در بازداشت مانده باشـد یـا بـیش از میـزان مجـازات مقـرّر در دادنامـه قطعـی         

  باشد. مجازات شده باشد نیز جاري می

» انجام خدمات عمومیِ رایگان«و » شلّاق«ردي غیر از حبس نظیر در خصوص موا

حکمی، بیشـتر   علیه هاي مجازات حبس، چنانچه نسبت به محکوم و به عبارتی، جایگزین

از مجازات مقرّر در دادنامه اعمال کیفر شود، در صـورت عمـد مقامـات مسـئول اجـراي      

علیه، مقامات مزبور مستند بـه   ومکیفري در ایراد میزان کیفر اضافی نسبت به محک احکام

باشـند و همچنـین، بـر     کیفري و انتظامی می ق.م.ا (تعزیرات) داراي مسئولیت 579ماده 

مدنی مذکور در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، مسئول  اساس قواعد عام مسئولیت

ایـن مـوارد   باشند.  جبران خسارات وارده از پی عمل غیرقانونی و تقصیر ارتکابی خود می

نیز مشمول موارد مسئولیت تضامنی دولت با مسببین اصـلی در جبـران خسـارات ایـن     

  باشد. ق.آ.د.ك می 259دسته از افراد بر طبق ماده 

تقصـیر  «از سویی دیگر، چنانچه بروز اشتباه منتهی به ورود این خسارات، ناشی از 

مقامـات قضـایی   »یريتقصیر مدنی مبتنی بر جهل تقصـ «یا » عمدي و غیرعمدي جزایی

مسئول اجراي احکام کیفري یا مقامات پلیسی و ضابطان دادگستري نبوده باشـد، نظیـر   

موردي که مأموري در تیراندازي هیچ خطایی مرتکب نشده و مقـرّرات مربوطـه در ایـن    

خصوص را رعایت نموده و پیرو دستور مقام مافوق خویش، فردي را به تصور اینکـه جـز   

قرار دارد و در حین فرار است، مورد اصابت قرار دهد و بعداً محرز گـردد  افراد قاچاقچی 

ریختگـیِ نظـم عمـومی و     و یا در مـوارد بـرهم  1جهت به وي مظنون گردیده بودند که بی

هاي داخلی در جامعه، مأمورین مزبـور بـه دالیـل معلـوم      امنیت اجتماعی و وقوع آشوب

کار، واقعاً براي مدتی هرچندکوتاه، ادارة امور داخلی زندان بـراي آنهـا    گرفتاري و شلوغی

                                                             
اثـر  هـاي نیروهـاي مسـلح در    چنانچـه در اجـراي مأموریـت   : «1392ق.آ.د.ك مصوب  631. وفق مادة1

گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مـالی بـه آنـان وارد     تیراندازي یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی

 بـدون تقـدیم   متضـرر دم یا  شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادرشود، بنا به تقاضاي اولیاي

زمان متبـوع بـه   پرداخت دیه و خسـارت توسـط سـا    خصوص دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف در

دادگاه نماینده یگان مربـوط را بـراي شـرکت در جلسـه رسـیدگی دعـوت       . شود ارسال می دادگاه نظامی 

  ».عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأي نیست. نماید می
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خلـی و بازگشـت   شدن آشوب دا سخت و از کنترل آنها خارج گردد، ولی پس از فروکش

امور به حالت عادي معلوم گردد که محکومی بیش از میزان مقرّر در دادنامـه در حـبس   

باقی مانده و یا اینکه مجازاتی بیشتر متحمل گردیده است؛ در ایـن مـوارد، مسـتند بـه     

گناه  زدایی از افراد بی ق.م.ا و دیگر مواد قانونی مربوط، خسارت 13ق.ا و مادة  171اصل 

سـت کـه سـابق بـر      المال صورت خواهد پذیرفت. این در حالی خت غرامت، از بیتو پردا

، در ارتباط با خسارات ناشـی از اشـتباه(نه تقصـیر عمـدي یـا      1392وضع ق.م.ا مصوب 

غیرعمدي) مقامات پلیسی و ضابطان دادگستري، بایستی به قواعد عام مسئولیت مـدنی  

قانون مسـئولیت مـدنی، عـدم مسـئولیت      11نمودیم و از مفهوم مخالف مادة مراجعه می

ق.م.ا سـابق   58نمـودیم و مـادة    آنها و مسئولیت دولت در جبران خسارت را احـراز مـی  

  1مقامات قضایی بود.» اشتباه«، صرفاً معطوف به 1370مصوب 

گناهـان   ) ق.آ.د.ك نیز به نوعی به مسئلۀ جبران خسارت از بی512) و (145مواد (

مستنبط آن است که هرچند به موجـب   2) ق.آ.د.ك512ت به مادة (اشاره دارند. از عنای

گناهی وي،  اي که بی شده ق.آ.د.ك، درخواست جبران خسارت از فرد بازداشت 257مادة 

کمیسیون جبـران  «در قالب قرار منع تعقیب یا حکم برائت احراز شده است، بایستی به 

خص مزبـور، در قالـب درج   تسلیم گردد، جبران خسارت معنوي از شـ » خسارت استانی

حکم برائت وي در جراید، صرفاً بایستی در چارچوب درخواست بـه دادگـاه صـادرکنندة    

حکــم بــدوي(ولو اینکــه دادگــاه صــادرکنندة حکــم قطعــی نباشــد) صــورت پــذیرد. از  

جبـران خسـارت بـه نحـو     «، صرفاً حکـم بـه   »کمیسیون جبران خسارت استانی«رو،  این

، خارج از صالحیت کمیسیون »جبران خسارت به نحو غیرمالی«نماید و  صادر می» مالی

  خواهد بود.

گناه، از سوي دولـت   نکتۀ بعدي اینکه، وقوع جنایات یا خسارات نسبت به افراد بی

مرتبط با امر قضا،ولو به نحو عمدي صـورت پذیرفتـه    اندرکاران دولتیِ  یا مقامات و دست

شود و بعد از آن، چنانچه تقصیر یـا   ت جبران میباشد، در تمامی موارد ابتدائاً توسط دول

جهـت   دیـده، بـه مقصـر یـا عامـد      ن مقامی از زیا عمد ثالثی در میان باشد، دولت به قائم

همچنـین، مـواد    مراجعه خواهـد نمـود.   المال استرداد وجوه پرداختی و اعادة آن به بیت

                                                             
، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحـد  »مسئولیت مدنی پلیس«عباسلو، بختیار،  .1

  .55، ص. 1386ن مرکزي، پیش شماره دوم، پاییز و زمستان تهرا

تواند شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، می«ق.آ.د.ك مقرّر داشته است:  512مادة  .2

ماه از تاریخ ابالغ رأي، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم حداکثر ظرف شش

  ».هاي کثیراالنتشار منتشر شود مربوط به قوه قضاییه در یکی از روزنامهبرائت از محل اعتبارات 
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ن دارنـد کـه حکـم بـه     ق.م.ا داللـت بـر آ   486ق.آ.د.ك، به موازات مادة  261الی  255

جبران خسارت در قالب پرداخته دیه، در مواقعی که صدور حکم برائـت بعـد از مرحلـۀ    

صـورت  » عـرض دادگـاه صـادرکنندة حکـم قطعـی      دادگـاه هـم  «اعادة دادرسی، توسط 

باشد، لیکن مطالبه سایر خسارات وارده به شـخص مزبـور،    پذیرد، با همین دادگاه می می

  هاي استانی میسر خواهد بود. یسیوناز طریق مراجعه به کم

  گناهان قربانی زدایی از بی سازي خسارت . آثار مترتّب بر اجرایی7

هـاي   به عنوان یکـی از جلـوه  » گناه مظنونان، متهمان و محکومان بی«زدایی از  خسارت

یابی دولت و همچنین نماد و نشانی  ها، موجب بازمشروعیت ها و حکومت گستري دولت عدالت

ها خواهد بود.  سپاري فلسفه وجودي دولت مدار بودن دولت حاکم و مبین عدم فراموش مردماز 

سازي  زدایی از این دسته از شهروندان، گامی مثبت در جهت عملی سازي فرایند خسارت عملی

شمسی نیـز بـه شـمار     1404راهبردهاي مدنظر سند چشم انداز قوه قضائیه در ایران در افق 

قوه قضائیه جمهوري اسالمی ایران بـر اسـاس   «صدر این سند آمده است که، خواهد آمد. در 

گستر، کارآمد و اثرگـذار در   اي مستقل، عدالت ، قوه1404انداز ایران  اساسی و سند چشم قانون

باشـد و بـا نگـاه و     هاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، حقوقی و امنیتی کشور مـی  تمام عرصه

در این سـند   1».الهام بخش و فعال قضاوت اسالمی تبدیل خواهد شدتعاملی جامع، به الگوي 

هاي زیر خواهد  داراي ویژگی 1404مقرّر شده است که، قوه قضائیه جمهوري اسالمی ایران در 

عملکرد دستگاه « ... بود: الف) در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه بودن. در این راستا 

لجـأ  اي خواهد بود کـه همـه افـراد جامعـه بـه دسـتگاه قضـایی بـه منزلـه م          قضایی به گونه

  »2خواهی اعتماد خواهند داشت و با احساس امنیت حق خود را مطالبه خواهند کرد. عدالت

اي باشد که همگان بـه دسـتگاه قضـایی بـه      گونه اگر عملکرد دستگاه قضایی بخواهد به

اعتماد نمایند و با احساس امنیت، حق خود را مطالبـه  » خواهی ملجأ و پناهگاه عدالت«منزلۀ 

دستیابی به این مهم و حصول به اهداف موردنظر، قوه قضائیه بایستی در جهـت   نمایند، براي

همسو نمودن قوانین موضوعه با اصول دادرسی منصفانه و موازین حقوق بشري و احیاناً اصالح 

و بازنگري آنها، اقدامات الزم را لحاظ نماید و در این راستا از نظریات اساتید برجسـته حقـوق   

شود، غافل نماند.  و نیز مطالب و پیشنهاداتی که در محافل علمی مطرح می(دکترین حقوقی) 

                                                             
  شمسی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی. 1404انداز قوه قضائیه در ایران در افق  سند چشم. 1

کلینیک خسارت زدایی یا مرکز ترمیم و بازتوانیِ روحی، روانی و اجتماعیِ متهمان «ضرورت تأسیس  . 2

 1404سازيِ سند چشم انداز قوه قضائیه ایران در افـق   امري است در راستاي عملی» ناهگ و محکومان بی

  شمسی.
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زدایـی از متهمـان و    توان در تبیین و تشریح فرایند عملـی خسـارت   یکی از آن اقدامات را می

  گناه مالحظه نمود. محکومان بی

توانـد   کـه مـی   پرواضح اسـت کـه یکـی از مـواردي     1ب)پاسداري از حقوق افراد جامعه.

هـاي   هاي تعدي به حقوق افراد را فراهم نماید، اشـتباهات موجـود در فراینـد دادرسـی     زمینه

کیفري و نیز تعدیاتی که از سوي مأمورین نیروي انتظامی و سایر ضابطین دادگستري نسبت 

رو، قانونگذار ایرانی در جهت حصول بـه   به حقوق متهمان ممکن است واقع شود، است. از این

سازي قوانین  ر سند چشم انداز، شایسته است که هرچه سریعتر در همگاماین ویژگی مذکور د

موضوعه با الگوهاي صحیح دادرسی عادالنه که شرایط حمایت از حقوق همـه افـراد ـ اعـم از     

نمایـد، گـام    دیدگان اعم از مستقیم و غیر مستقیم ـ را فراهم می  متهمان و محکومان و نیز بزه

اند حقوق کیفري موضوعه را در مسیر توسعه قضایی همه جانبه قرار بردارد تا از این طریق  بتو

  دهد.

قوه قضائیه با دادرسی عادالنه از طریق اتّخاذ به موقـع و مـتّقن   «گستر بودن:  ج)عدالت

هاي اجرایـی مـؤثر و    تصمیمات و آراي قضایی مبتنی بر قوانین و مقرّرات اسالمی و با ضمانت

هـاي قـانونی    وق فردي و عمومی جامعـه و بـا اعمـال مجـازات    متناسب با میزان تعدي به حق

  »متناسب، عدالت و امنیت و آرامش روانی جامعه را در تمامی ابعاد گسترش خواهد داد.

هـاي   ناگفته پیداست که، متهمان و محکومانی که بـال جهـت درگیـر فراینـد دادرسـی     

در اینجـا قـوه قضـائیه نـه تنهـا       زدایی به عمل نیاید، شوند، چنانچه از آنها خسارت کیفري می

ارمغان اجراي عدالت و امنیت و آرامش روانی را براي افراد جامعه فراهم ننموده، بلکه به حریم 

انداز مذکور  اجراي عدالت درحق آنها تعدي نموده و امنیت و آرامش روانی مورد نظر سند چشم

گناه نیـز، خـود عضـوي از     محکومان بیدر باال را نیز به فراموشی سپرده است؛ زیرا متهمان و 

خسارات وارده برآنها کـه ناشـی از بـروز     روند و بواسطه عدم جبران اعضاي جامعه به شمار می

شـوند. از   دیده محسوب مـی  دیده و زیان الواقع به نوعی بزه باشد، فی اشتباهات در دادرسی می

هاي اساسـی ایـن قـوه محسـوب     گستري قوه قضائیه که به عنوان یکی از شـعار  رو، عدالت این

زدایی عملی از این دسته از افراد، با دیدة تردید  شود، در صورت عدم تبیین فرایند خسارت می

تواند در جبـران   زدایی از این دسته از افراد می بینی فرایند عملی خسارت شود. پیش مواجه می

بـه  » شـهروندان  فـردي و حقـوق   تضمین امنیت عمومی«ناکارآمدي و ناکامی دولت در مقام 

 عنوان یک وظیفه تأثیرگذار باشد.

                                                             
قوه قضائیه حقوق عامه را پاسداري خواهـد کـرد. بسـترهاي الزم را    «در این سند مقرّر شده است که:  .1

تعدي به حقوق  هاي تعدي به حقوق عامه ایجاد خواهد کرد و در صورت هرگونه براي از بین بردن زمینه

  »فرد یا جامعه، اقدامات الزم را براي احقاق حق انجام خواهد داد.
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زدایـی از متهمـان و    سازي فرایند خسـارت  همچنین، یکی دیگر از آثار مترتّب بر عملی

توان در تحقّق پیشگیري اجتمـاعی از بزهکـاري ایـن دسـته از افـراد       گناه را می محکومان بی

» شـرایط خطرنـاك  «و » یط انحـراف شرا«مالحظه و جستجو نمود. در واقع، از آنجا که وجود 

گیرانه در خصوص ارتکاب جـرم   زمینۀ بزهکاري هستند و هرگونه مبارزه و یا اقدام پیش پیش

هاي موجد رفتارهاي منحرفانه و شرایط خطرناکی بستگی دارد که  توسط افراد، به حذف زمینه

توان به بررسی نقش  رو، می اند، از این کرده و پرورش یافته ها و شرایط زندگی آنها در آن زمینه

گناه، در کاهش حالت خطرنـاك   زدایی از متهمان و محکومان بی سازي فرایند خسارت اجرایی

ـ مبنی بر اخذ انتقام از جامعه و دستگاه عدالت کیفري ـ  و پیشگیري از بزهکاري آنان    در آنها

کیفر بمانند، خیلی بهتر  زهکار بیکار و ب اگر صد گناه«اند:  در آینده اشاره نمود. زیرا بیان داشته

  1»گناه مجازات شود. از آن است که یک بی

زدایـی از متهمـان و محکومـان     سازي فرایند خسـارت  یکی دیگر از آثار مترتّب بر عملی

از سوي آنان ـ کـه تحـت تـأثیر     » دیدگی پیشگیري از تکرار مجدد بزه«توان در  گناه را می بی

اند و یـا تحـت تـأثیر     مستخدمین قضایی دچار ضرر و زیان شده اقدامات غیرقانونی مقامات و

کیفري گردیدند ـ اشاره نمود.  اقدامات غیرقانونی اشخاص ثالث، بال جهت درگیر فرایند دادرسی

هـاي زنـدگی اجتمـاعی     اینان به علّت درگیرشدن بالجهت در فرایند دادرسی، چه بسا مهارت

از سوي اجتمـاع، افـرادي   » رچسب منحرف و مجرمب«خود را ازدست داده و به جهت دریافت 

و در نتیجـه، آمـاج و    2گیر شده و اعتماد به نفس خود را از دست داده باشـند  منزوي و گوشه

هاي  رو، یکی از راه بزهکاران در آینده قرارگیرند. از این جهت ارتکاب بزه از ناحیه سیبل مناسبی

راد، از گذر هشداردادن به آنان نسبت به وضعیت این دسته از اف 3دیدگی پیشگیري از تکرار بزه

زدایی از آنهاـ خواهد بود.  هایی ـ در قالب فرایند خسارت و موقعیت خود و اتخاذ تدابیر و اندیشه

زدایی از ایـن   بینی دقیق و روشن فرایند خسارت تواند بواسطه پیش دستگاه عدالت کیفري می

بخصوص جامعه محلّی ـ را که ممکن است  ن با جامعه ـهاي اجتماعی اینا دسته از افراد، پیوند

با اعاده مجدد این دسته از افراد  شده باشد، مجدداً مستحکم نموده تا متزلزل یا از هم گسسته

                                                             
1  . Jain Tarun, Let Hundred Guilty Be Acquitted But One Should Not Be 

Convicted : Tracing The Origin And the Implications Of the Maxim,2002, 
For details visit http://ssrn.com/author=660701. 

زنی با نگاه به منابع  زاده نائینی، بررسی نظریۀ برچسب بنگرید به: حسینی، سیدمحمد، و نفیسه متولی .2

  .1391، زمستان 4، شماره 42اسالمی، فصلنامۀ حقوق، دورة 

واقـع شـوند،   » یـده د زیـان «و یا » دیده بزه«در حالت اول، این دسته از افراد ممکن است حسب مورد  .3

گویند، هرچند کاربرد ایـن اصـطالح کـامالً    می» دیده قضایی بزه«لیکن در مجموع به این دسته از افراد، 

  صحیح نخواهد بود.
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هاي زندگی اجتمـاعی خـود را    به اجتماع و در نتیجه زندگی جمعی و گروهی با افراد، مهارت

دیـده   دیگران بهره برده و عواملی را که منجر بـه بـزه   ...تر نموده و از تجربیات و نصایح و  قوي

عدالت کیفري ـ شده است برطرف  شدن آنها ـ هم از سوي دیگران و هم از سوي دستگاه   واقع

  1نمایند.

  

                                                             
1. Gordon Dugon, et al, Benjamin N. Cardozo School of Law, Yeshiva 

University: Making up for lost time: What the Wrongfully Convicted Endure 
and How to Provide Fair Compensation, An Innocence Project Report, 2009. 
Available at: www.innocenceproject.org 
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   نتیجه

 156) اصل 5با عنایت به اینکه یکی از اصول راهبردي سیاست جنایی ایران که در بند (

قوه قضـائیه نهـاده شـده اسـت، اقـدام مناسـب در راسـتاي        قانون اساسی وارد و جزء وظایف 

باشد و نیز چنانچه بپذیریم یکی از راهبردهاي عملی در زمینه پیشگیري  پیشگیري از جرم می

گناهی و که بیتواند پیشگیري از ارتکاب جرم توسط مظنونان، متهمان و محکومانی از جرم می

زدایی از متهمان و  ضرورت خسارت«که معتقد بود توان برائت آنها محرز گردیده است باشد، می

ق.ا و به طور صریح در اصـل   156) اصل 5نیز به طور ضمنی بواسطه بند (» گناهمحکومان بی

، متأسـفانه  1392ق.ا مورد توجه قرارگرفته است. لیکن تا پیش از تغییرات تقنینی سال  171

در نظر گرفته نشده بود و بـه   ل مزبوردر قوانین موضوعه داخلی، ترتیب الزم جهت اجراي اص

گناه،  زدایی از متهمان و محکومان بی دادرسی خسارت آیینطورکلّی، از حیث وجود و یا تدوین

درکشور در راستاي حرکت به سمت توسعه قضایی لذا، . حقوق ایران در فقر تقنینی قرار داشت

وري بود که قانونگذار ایرانی با تر اصول دادرسی منصفانه درکشور، ضر و نیز رعایت هرچه تمام

گناه که حاوي تبیین  زدایی از متهمان و محکومان بی تصویب مقرّرات خاص در زمینۀ خسارت

باشد و نیز با تأکید بر اجـراي   دادرسی مرتبط با آن  زدایی و آیین و تشریح نحوة دقیق خسارت

هـاي الزم   نامـه  ها و بخش مهنا آن در رویۀ عملی محاکم و دستگاه قضایی، از طریق وضع آیین

 زدایی از احکام قضایی ناروا برقرار نماید. االجرا، تضمین بیشتري در زمینۀ خسارت

جنایی مطلوب در قبـال   همچنین، یکی دیگر از راهکارهایی که در مسیر اتخاذ سیاست

ئولیت بیمـه مسـ  «توان ارائه نمود، ایجاد  زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی می مسئله خسارت

باشد. با توجه به اینکه یکی از اقدامات مؤثّر در راستاي حصـول بـه    می» مدنی مقامات قضایی

یک نظام دادرسی عادالنه، تسهیل فرایند جبران خسارت از قربانیان اشتباهات قضایی است و 

، به باشد ناپذیر می گاه امري شایع و اجتناب» اشتباهات در دادرسی«همچنین، از آنجا که بروز 

خسارت از این دسته از شهروندان، امکان تحت پوشـش بیمـه    منظور تسریع در فرایند جبران

 171قضایی یا دولت ـ حسب موارد و بر مبنـاي مفـاد اصـل      مدنی مقامات قراردادن مسئولیت

و دیگر مواد قانونی مرتبط ـ امري اسـت     1392ق.م.ا مصوب  486و  13قانون اساسی و مواد 

کشـور قـرار گیـرد و فراینـد عملـی       جنـایی  انـدرکاران سیاسـت   د مورد توجه دستتوان که می

  1را تسهیل سازد.» شهروندان ناکرده بزه، اما مظنون یا متهم یا محکوم«خسارت از  جبران

                                                             
ن.ك: شاملو، باقر، و مجید مرادي، بیمه مسئولیت مدنی مقامات قضایی به مثابـه یکـی از تضـمینات     .1

؛ همچنین، بنگرید به: مرادي، 1391، بهار 77، شماره 76دادرسی عادالنه، مجله حقوقی دادگستري، سال 

للی، منبع پیشین، ص. الم گناه در حقوق ایران و اسناد بین زدایی از متهمان و محکومان بی مجید، خسارت

187 .  
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قانون اساسی به منصه ظهور و بروز برسد، دولـت و   171براي اینکه زمینۀ اجرایی اصل 

ق.ا را  171اي جامع و کامل، جزئیات اجـراي اصـل    رح و الیحهقوه قضائیه بایستی در قالب ط

که  نیز 1392کیفري مصوب  دادرسی تعیین نمایند و به تصویب مجلس برسانند. در قانون آیین

) به تبیین فرایند 261) تا (255قانون اساسی، در طی مواد ( 171سازي اصل  در راستاي عملی

 171باه پرداخته است، شمول این مواد، اطـالق اصـل  شدگان به اشت زدایی از بازداشت خسارت

گیرد  زدایی از کلیه خسارات وارد به قربانیان اشتباهات قضایی در بر نمی ق.ا را در مقام خسارت

  و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

در  1392در مجمـوع، هرچنــد راهکارهــا و راهبردهــاي مصــرّحه در ق.آ.د.ك مصــوب  

دسته افراد، در مسیر هماهنگ شدن با اسـناد حقـوق بشـري و    زدایی از این  خصوص خسارت

باشند. در مسیر  اند، لیکن این راهبردها کافی نمی گردیده بینی منطبق با حقوق شهروندي پیش

اي اصـالحات در حقـوق    زدایی مورد نظر این نوشـتار، انجـام پـاره    سازي فرایند خسارت عملی

کلینیـک  «کـه تأسـیس    اي گونـه  ي اسـت. بـه  موضوعه و قـوانین اخیرالتصـویب الزم و ضـرور   

امري الزم و مفید خواهد بود. در پرتـو تحلیـل   » گناه زدایی از متهمان و محکومان بی خسارت

گناه بایـد   زدایی از متهمان و محکومان بی المللی در ارتباط با فرایند خسارت رویکرد اسناد بین

ها تعهد به  الذکر براي دولت ئله فوقگفت که، با وجود اینکه اغلب اسناد مزبور در خصوص مس

یـک بـه بیـان راهکارهـاي عملـی در راسـتاي        انـد، لـیکن هـیچ    خسارت ایجـاد نمـوده   جبران

زدایی از افراد مزبور را مورد توجه  اند و صرفاً اصل خسارت زدایی از افراد مزبور نپرداخته خسارت

  اند. خود قرار داده

بینـی   ایی که بر قوانین مصـوب وارد اسـت، پـیش   رغم ایرادات و نقده در هر حال و علی

توانـد بـه مثابـه یکـی از      مـی » زدایی از قربانیان اشتباهات در دادرسی فرایند عملی خسارت«

» دادرسـی منصـفانه  «گـردد؛ زیـرا    معیارهاي رشد و توسعه قضایی در کشورمان ایـران تلقّـی  

و یکـی از معیارهـاي    1بوده» نیکرامت انسا«و » حیات حق«مهمترین ابزار کارآمد حمایتی از 

فراینـد  «بینـی   ، پـیش »دادرسـی منصـفانه  «ها از حیث رعایـت قواعـد    ارزیابی عملکرد دولت

  است. » گناه زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی خسارت

   

                                                             
حمایت دادرسی منصفانه از حق حیـات اشـخاص بـا تأکیـد بـر کودکـان و       «زادگان، حسنعلی،  مؤذن .1

هاي نخستین همایش ملّی حقّ حیات با تأکید بر حق حیات کـودك، دانشـکده    ، چکیده مقاله»نوجوانان

  .18، ص. 1388حقوق دانشگاه شهید بهشتی، آذر 
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  منابع:

، تهـران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد    6کیفـري، جلـد    آخوندي، محمـود، آیـین دادرسـی   ـ 
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