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 : شناسایی مسئولیت نوعی دولتمقدمه

 (ک.د.آ.: قپسازاین) 4/72/7792تا پیش از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 

 المللیبینرغم الزامات ، علی(7794 تیرماهاز تاریخ اول  االجراالزم) 7794اصالحی خردادماه 

هیچ  7،حقوقدانان تأکیدو ( 7999حقوق مدنی و سیاسی مصوب  المللیبینمیثاق  9ماده  9بند )

ه بود و نکرد بینیپیشصریح امکان مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت را  طوربهمتنی 

به ابتدا ود ناگزیر ب دیدهزیانقاضی بود؛ بدین معنا که مدنی موضوع تابع قواعد عمومی مسئولیت 

 از سوی مرجع اخیر، تقصیر یا خطای قاضیدر صورت احراز  مراجعه و دادگاه انتظامی قضات

قاضی حسب از طریق طرح دعوا در دادگاه عمومی تهران از دولت یا به خود را  واردشدهخسارت 

نتظامی اعالی و طوالنی در کنار سختگیری دادگاه آیین دادرسی پیچیده این  2.مطالبه نمایدمورد 

 آیین دقیقِ بینیپیشافزون بر این، عدم . نمودمیذینفع را از طی این مسیر منصرف  ،قضات

 منظوربهقاضی و عدم اختصاص بودجه خاص  خطای فرض در دولت علیه دعوا اقامه دادرسی

 اضافه نمود. مشکالت پیشین را نیز باید بهخسارت در این مورد  تأمین

ی البه خسارت ناشمط در دیدهزیان« حقِ» قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضمن شناسایی

ن اقدام . ایده استکر بینیپیشاجرای این حق  منظوربه نیزرا  ایویژه، آیین از بازداشت موقت

احترام به اصل و  تحقق دادرسی منصفانه در جهتا باید ستایش نمود و آن را گامی ر گذارقانون

 به خسارت ، تحمیلدر حقیقت دانست.( ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 71 اصل) برائت
                                                             

کیفری،  ، در: عدالتگناهبیبرای دیدن نظر برخی از حقوقدانان نگاه کنید به: محمد آشوری، لزوم جبران خسارت زندانیان . 7

 بازداشت قرار بررسی و نقد زادگان، حسنعلی مؤذنبه بعد؛  77، ص 7719مجموعه مقاالت، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، 

 به بعد.  74١ص  ویژهبهبه بعد  779، ص 4 ، شماره77١1 سیاست، و حقوقپژوهش  مجله ،771١ دادرسی قانون در موقت

قانون نظارت بر رفتار قضات. برای مطالعه بیشتر درباره نظام  71قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده  717.  اصل 2

واعد ق» جلد اول() قراردادج از خار هایالزامعمومی مسئولیت مدنی قضات نگاه کنید به: شادروان استاد ناصر کاتوزیان، 

مازندرانی،  به بعد؛ محمد صالحی 791به بعد، ش  7١9، ص 7797، چاپ سیزدهم، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، «عمومی

 تابستان ،12 شماره تهران، دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده یمجله قضایی، گیرندگانتصمیم مدنی مسئولیت بر نگرشی

  به بعد. 247، ص 77١9
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ت دارد، رمغای برائت اصل و حقوقی منطق، انصاف با تنهانه است شده احراز وی برائت که متهمی

 نقض نیز ار دادگستری برابر در همگان تساوی اصل و قوانین برابر در عموم تساوی اصلبلکه 

 نظر در نبدو دولت مورد، این در تقصیر اثبات دشواریبه توجه با نیز و جهات همین به .نمایدمی

 تقصیر اثبات از نیز دیدهزیان و است مسئول نوعی طوربه دیدهزیان برابر در قاضی رفتار گرفتن

را  یمقررات قانون آیین دادرسی کیفراثر  ترینمهم، شاید بتوان نظر این از. باشدمی معاف قاضی

 عنوانبه -عملکرد دادگستری بخشی از دولت نسبت به نوعی مسئولیت شناسایی در این زمینه، 

ی مسئولیت ناش تنهانهمقررات قانون جدید آیین دادرسی کیفری  7.دانست -یک عمل حاکمیتی

ذارده ، بر عهده دولت گگناهیبیاز اشتباه یا خطای قضات را، در فرض بازداشت موقت منتهی به 

، بلکه (77١-771: 7797)صفایی،  قانون مسئولیت مدنی است 77و از این جهت استثنایی بر ماده 

لت دانسته ت دوموجب مسئولینیز را ناشی از تقصیر دادرسان  بارزیانج بار نتای برای نخستین

 آیین دادرسی و گذارقانوناست که موجب شده تا  حقوقی تأسیسهمین اثر خاص این  2.است

 نماید. بینیپیشاین دعوا رسیدگی به  منظوربهرا  ایویژهمراجع 

 ،سوئیس ،پانیااس ایتالیا، بلژیک، فرانسه، مانند کشورهایی که در دهدمی نشان تطبیقی مطالعه

 یا خطا از ناشی نتایج پاسخگوی تقصیر، بدون مسئولیت نظریه پایه بر دولت 7،و هلند الجزایر

                                                             
 در هایی. برای مطالعه درباره مسئولیت دولت نسبت به اعمال قوه مجریه، قضاییه و مقننه نگاه کنید به: علیرضا یزدانیان، گام7

 علوم و قوقح دانشکده مجله فرانسه، و ایران حقوق در غیر فعل و اشیا فعل شخصی، فعل از ناشی دولت مدنی مسئولیت طرح

 به بعد.  919 ص ،7794 پاییز ،7 شماره ،49 دوره تهران، دانشگاه سیاسی

. پذیرش مسئولیت دولت نسبت به تقصیر دادرس در صدور قرار بازداشت موقت نباید به معنای مغایرت قانون عادی با قانون 2

، قانون اساسی در مقام بیان اصول و قواعد کلی بوده و جزییات رسیدگی به سویکزیرا از  ؛( پنداشته شود717اصل ) اساسی

 . از  دیگر سو، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، چنانکهشودمیمسئولیت دادرسان طبق اصول با وضع قانون عادی تعیین 

نموده ظام حقوقی ایران حذف ندر صفحات بعدی به آن اشاره خواهد شد، مسئولیت دادرس نسبت به تقصیر ارتکابی را از ن

 . باشدمیقانون اساسی در برابر دولت مسئول  717است، بلکه قاضی مقصر، مطابق اصل 

 . درباره مسئولیت مدنی قضات در حقوق کشور هلند نگاه کنید به:7
V.V.R. van. Bogaert, La Responsabilité Civile, Pénale et Disciplinaire des Magistrats(Le 

Rapport Néerlandais), Electronic Journal of Comparative Law, vol. 11.1 (May 2007).  
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ظریه کشورمان نیز با پذیرش این ن گذارقانون. است موقت بازداشت قرار صدور در قضات تقصیر

و قانون آیین دادرسی  7ک، چنانچه خواهیم دید، به حقوق فرانسه.د.آ.ق 297-299در وضع مواد 

وه رسیدگی شی» نامهآیینبا تصویب نظر داشته است.  : ق.آ.د.ک.ف(پسازاین) کیفری این کشور

: پسازاین) «ران خسارت ناشی از بازداشت موقتاستانی و ملی جب هایکمیسیونو اجرای آرای 

، زمینه اجرای مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در جبران 7799 ماهدیدر تاریخ اول  (نامهآیین

یین شرایط، آ گذارقانوندر این راستا،  فراهم شده است. شدهبازداشت گناهبیخسارت اشخاص 

ناسب بدین منظور منموده که درخور مطالعه و بررسی است.  بینیپیشرا  ایویژهدادرسی و مراجع 

گونگی چ ( و سپسعنوان نخستاست در ابتدا شرایط مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت )

                                                             
 شماره قانون موجببه و 7911 سال در بار نخستین برای گناهبی شخص موقتِ بازداشت از ناشی خسارت فرانسه، حقوق . در7

 مرجع فتکلی فقدان به دلیل جمله از حقوقدانان انتقاد دنبال به یادشده  قانون. شد پذیرفته 7911 ژوئیه 71 مورخ 947-11

 مهقانون نسبت به ه شمول عدم بازداشت، از ناشی خسارت جبران دعوای به نسبت مستدل آراء صدور در کنندهرسیدگی

 اصالح 2111 ژوئن 79 سپس و 7999 دسامبر 71 مورخ قوانین تصویب با...  و علنی غیر صورتبه رسیدگی ضرورت خسارات،

 ضرورت بر بشر حقوق اروپایی کنوانسیون 9 ماده 9 بند) بشر حقوق اروپایی کنوانسیون  تأثیر تحت یادشده اصالحات. گردید

 نزدیک منظورهب و بشر حقوق اروپایی دیوان قضایی رویه و( است نموده تأکید دستگیرشده یا بازداشت شخص خسارت جبران

به  749ه از ماد) فرانسه کیفری دادرسی آیین قانون از ماده شش حاضر، درحال. است شده انجام نیز منصفانه دادرسی به شدن

 :به کنید اهنگ زمینه این در مطالعه برای. است یافته اختصاص موقت بازداشت از ناشی خسارات جبران حقوقی نظام به بعد(

A. Giudicelli, «L'indemnisation des personnes injustement détenues ou condamnées»,  

Revue de science criminelle (RSC), 1998, p. 11 et s.; D.  Noëlle Commaret, 

«L'indemnisation de la détention provisoire», Revue de science criminelle (RSC), 2001, 

p. 117 ; B. Bouloc, Procédure pénale, 25e édition, 2016, Dalloz, p. 757 et s.    
 تمام در صغار به واردشده زیان بلکه ،گناهبی شخص موقت بازداشت تنهانه حقوق فرانسه، درالزم به یادآوری است که  

 کیفری رسیدگی دنبال به وی گناهیبی که سابق علیهممحکو به واردشده خسارت نیز و قیمومت امر به رسیدگی مراحل

 نظام درباره مطالعه دارد. برای همراه به را دولت مدنی مسئولیت تقصیر، بر پایه نظریه مسئولیت بدون ،شودمی احراز مجدد

:به کنید نگاه فرانسه در قضات مدنی مسئولیت حقوق  
S. Petit, «Service public de la justice», Répertoire de la responsabilité de puissance 

publique, Dalloz, avril 2015, n° 60 et s.; E. Shayegan, La responsabilité des magistrats 
professionnels de l’ordre judiciaire, le mémoire de master II, sous la direction de 

professeur Georges Wiederkehr, Université de Strasbourg, 2012-2013, p. 14 et s.   
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 درگیرد.  قرار مطالعه ( موردعنوان دوم) خسارت ناشی از بازداشت موقت اقامه دعوای مطالبه

 گناهبی شخص موقت بازداشت از ناشی خسارت جبران حقوقی نظام مطالعه ضمن حاضر مقاله

 درسیدا آیین قانون مقررات و فرانسه حقوق ویژهبه دیگر کشورهای حقوق به ایران، حقوق در

 .نمود خواهیم نیز توجه کشور این قضایی رویه و کیفری

 ناشی از بازداشت موقت خسارت مطالبه شرایط .1
 و مایدن درخواست را واردشده خسارت جبرانبتواند  شدهبازداشت گناهبیشخص  کهاین برای

 رایطش فقدان برخی و از طرف دیگر، شرایط برخی جودو ،طرفیکاز  برسد، نتیجه به او دعوای

ه جبران ب رأیکه الزمه صدور را  سلبی و یایجاببنابراین، شرایط  ؛در دعوا ضروری است دیگر

 .دهیممیمورد مطالعه قرار به ترتیب  ،باشدمیخسارت ناشی از بازداشت 

 ایجابی شرایط .1-1

 علت هر به دادرسی و مقدماتی تحقیقات جریان در که اشخاصی» ک.د.آ.ق 299 ماده مطابق

 صادر آنان مورد در تعقیب منع قرار یا برائت حکم قضایی، مراجع سوی از و شوندمی بازداشت

 از یکی که ماده این مفاد. «نمایند مطالبه...[ ] را بازداشت ایام خسارت]...[  توانندمی شود،

 از اشین خسارت مطالبه ایجابی شرایط ،باشدمی کیفری دادرسی آیین جدید قانون هاینوآوری

 .یردگمی قرار بررسی مورد گفتهپیش ایجابی شرایط ادامه، در. است برشمرده را بازداشت

 شخص بازداشت ضرورت .1-1-1

 صدور با ذینفع که است این ک.د.آ.ق 299 ماده موضوع خسارت مطالبه برای شرط نخستین

 شرایط وجود صورت ، درتواندمیک قاضی .د.آ.ق 271 ماده موجببه .باشد شده بازداشت قرار،

 و او شدن مخفی یا فرار از جلوگیری ،متهم به دسترسی منظوربه ک،.د.آ.ق 271 ماده در مذکور

 متهم موقت بازداشت قرار وی، زیان و ضرر جبران و کیفری پرونده یدیدهزیان حقوق تضمین
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 نمایدمی بازپرس مبادرت به صدور قرار کفالت یا وثیقهکه  مواردیدر همچنین  7.را صادر کند

ازداشت هی به باز سوی متهم، منت ارائه وثیقهعدم معرفی کفیل یا به دلیل عدم  صادرشدهقرار  و

این معنی  .باشدمیقابل اعمال  ک.د.آ.ق 299ماده  مفاد ،(.آ.د.کق 229 ماده) گرددمیوی 

با ر این، افزون ب. گرددمیاستنباط  گفتهپیشمذکور در ماده  «به هر علت»از عبارت  صراحتبه

قرارهای  تنهانه ،299مذکور در ماده  «دادرسی و مقدماتی تحقیقات جریان در»توجه به عبارت 

که  قتکیفری منتهی به بازداشت مو تأمینقرارهای  کهبل دادسرااز سوی  صادرشدهکیفری  تأمین

به بعد قانون آیین دادرسی کیفری قرار  299مشمول مواد نیز  نمایندمیکیفری صادر  هایدادگاه

 .گیردمی

 علت هر به دادرسی و مقدماتی تحقیقات جریان در که اشخاصیتنها دیگر،  طرف از

 قرارهای بنابراین 2؛جبران خسارت زمان بازداشت را مطالبه نمایند توانندمی، شوندمی «بازداشت»

 رکه دکننده آزادی محدود کیفریِ تأمینیا قرارهای  .آ.د.ک(به بعد ق 241ماده ) قضایی نظارت

                                                             
. برای مطالعه درباره نظام حقوقی حاکم بر بازداشت موقت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نگاه کنید به: علی خالقی، 7

 24١ ص ،7799 فروردین ،امسی جلد اول، چاپ دانش، شهر حقوقی هایپژوهش و مطالعات آیین دادرسی کیفری، موسسه

 طبیقی،ت رویکرد: موقت بازداشت قرار مورد در کیفری دادرسی آیین جدید قانون هاینوآوری یزدانیان، به بعد؛ محمدرضا

 امنیت و آزادی حق منش، ابراهیمی مهران زیازی، صادقی بعد؛ حاتم به 1 ص ،77 شماره ،94 تابستان هشتم، سال ،کارآگاه

 مطالعات ریهنش کیفری، دادرسی آیین قانون هاینوآوری به نگاهی با ایران؛ حقوق و بشر حقوق المللیبین اسناد در شخصی

درباره بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران پیش از قانون جدید  و ؛7797 تابستان و بهار ،7 شماره ،9 دوره تطبیقی، حقوق

 پژوهش مجله ،771١ دادرسی قانون در موقت بازداشت قرار بررسی و نقد زادگان، مؤذن آیین دادرسی کیفری: حسنعلی

 بعد.  به 779 ص ،4 شماره ،77١1 سیاست، و حقوق

 توسط متهم دادن قرار نظر تحت از ناشی آزادی سلب به را ک.د.آ.ق 299 ماده در مذکور حکم حقوقدانان، از . برخی2

 با ویژهبه را باید، نظر این. 297 ص پیشین،منبع  کیفری، دادرسی آیین خالقی، علی: انددانسته مجری  نیز دادگستری ضابطان

  .نمود تأیید کیفری دادرسی آیین جدید قانون 299 ماده در مذکور «علت هر به» عبارت به توجه
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، شودمیتهی منبه برائت متهم  متعاقباًو دعوای کیفری  شوندمیصادر  جریان تحقیقات و دادرسی

 2و 7.ن خارج استاز شمول آ

 یناهگبی امکان جبران خسارت متهمقانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران در خصوص 

 از ]...[ شدهتعیین اقامت محل یا منزل از خروج عدم به» ک.د.آ.ق 271 ماده «چ» بند موجببه که

ننموده  ایشارها ملتزم شده، «تجهیزات این با نظارت بدون یا الکترونیکی تجهیزات با نظارت طریق

و روح حاکم بر قانون جدید آیین  ک.د.آ.ق 299با تفسیر موسع ماده  تواندمیاست. رویه قضایی 

را، از نظر سلب  شدهتعیین اقامت محل یا منزل از خروج عدم دادرسی کیفری، قرار التزام به

 از ناشی خسارت مطالبه شرایط و تلقی و آن را مشمول احکام بازداشت« در حکم»آزادی متهم، 

 شرایط و احکام ،7ف.ک.د.آ.ق 742-71 ماده موجببه در حقوق فرانسهد. نمای موقت بازداشت

                                                             
 دنیم مسئولیت عمومی نظام چارچوب در را خود به واردشده خسارت تواندمی شده تبرئه متهمِ موارد، این در بدیهی است .7

 7791 سال مصوب قضات رفتار بر نظارت قانون 71 ماده و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 717 اصل مطابق دادرس

ه متهم کافی ب واردشدهبرای مطالبه کلیه خسارات  تعقیب منع قرار یا برائت رأی ، صِرف صدورسوئیسنماید. در حقوق  مطالبه

در جریان تحقیقات و دادرسی در این زمینه تفاوتی ندارد. برای مطالعه بیشتر  صادرشدهو نظارت قضایی  تأمیناست و نوع قرار 

 نگاه کنید به:
C. Perrier, J. Vuille, Procédure pénale suisse, 2e édition, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2011, 
pp. 256-257.   

 به قضایی رتنظا تشدید شود و یا قرار تأمین لغو و قراربه دلیل تخلف متهم،  قضایی نظارت در فرضی که قرار ،حالبااین.  2

کیفری جدید منتهی به بازداشت متهم گردد، صدور قرار  تأمینو قرار ( ق.آ.د.ک 294ماده )کیفری تبدیل شود  تأمینقرار 

  یست.نبر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری  خسارت مطالبه مانع برائت در فرایند دادرسی، رأیمنع تعقیب یا 

7. Article 142-10 : « En cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue 

définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique 

a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 

150 ». 
، تواندیماقامت شده است،  محل از خروج عدم الکترونیکی ملتزم به تجهیزات با نظارت طریق از متهمی که»: 742-71ماده 

عی شدن ه و قطجنح یا جنایی دادگاه سوی از برائت یرأ صدور یا بازپرس توسط تعقیب موقوفی یا منع قرار پس از صدور

راجع به مطالبه خسارت ناشی از بازداشت ] 791 -749در مواد  شدهبینییشپرا مطابق شرایط  واردشدهجبران خسارت  ،یرأ

 اجرایی قانون مزبور نیز تأیید شده است.  نامهیینآ 72-22مفاد این ماده در ماده «. [ مطالبه نمایدگناهیبموقت شخص 
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 محل ای منزل از خروج عدم به ناظر تأمین قرار به نسبت موقت بازداشت از ناشی خسارت مطالبه

 .باشدمی مجری نیز شدهتعیین اقامت

 شدهبازداشتبه شخص  نسبت برائت رأی یا تعقیب منع قرار صدور .1-1-2

دادرسی  که ناشی از بازداشت را مطالبه نمایدت اخسار تواندمیدر صورتی  شدهبازداشتشخص  

که او در جریان آن بازداشت شده است، منتهی به صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا یا حکم 

درخواست مطالبه خسارت در  ،افزون بر این ..آ.د.ک(ق 299ماده ) گرددبرائت از سوی دادگاه 

 291ده ما) دقطعی شده باش صادرشدهقرار منع تعقیب یا حکم برائت که  شودمیصورتی پذیرفته 

آیین رسیدگی به اتهام شخصی که به مدت طوالنی در بازداشت . بر همین اساس، اگر د.ک(..آق

 تواندمین به مدت طوالنی، هرچند، بوده است، منتهی به حکم محکومیت گردد، بازداشت مزبور

 .آ.د.ک قرار گیرد.ق 299لبه خسارت به استناد ماده مبنای مطا

در صورت بازداشت شخص در جریان تحقیقات و  طرح نمود این است که توانمیپرسشی که 

 تواندمی شدهبازداشت.آ.د.ک، شخص ق 77قوفی تعقیب به استناد ماده سپس، صدور قرار مو

 خسارت زمان بازداشت را درخواست کند؟

رت شرط مطالبه خسا عنوانبه «تعقیب منع قرار یا برائت حکم»به صدور  ک،.د.آ.ق 299 ماده

ر این د شدهبازداشتخسارت شخص  نموده و از قرار موقوفی تعقیب نامی برده نشده است.شاره ا

عدم اظهار نظر ماهوی در مورد ارتکاب یا عدم ارتکاب »مورد غیر قابل جبران اعالم و دلیل آن 

، پذیرش این نظر همهاینبا . (294: 7799خالقی، ) استدانسته شده « عمل مجرمانه توسط متهم

در  7.رسدیمبا توجه به پیشینه موضوع در حقوق فرانسه، دشوار به نظر  ویژهبهمطلق  صورتبه

                                                             
ان ، به جبراخیرالذکرفرانسه بوده است. در ماده  کیفری دادرسی آیین قانون 749 ک، ماده.د.آ.ق 299 ماده نگارش . مبنای7

 جنایی دادگاه برائت رأی(، Décision de non-lieu) دادسرا تعقیب منع پس از صدور قرار شدهبازداشتخسارت شخص 

(Décision d'acquittement) کیفری مراجع سایر برائت رأی یا (Décision de relaxe اشاره )شده است. تفکیک 

ورد از ندارد و برای هر دو م وجود فرانسه کیفری دادرسی آیین در ایران، حقوق در تعقیب موقوفی و منع به کیفری قرارهای
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حقیقت، بازداشت شخص به هر دلیل و سپس عدم صدور حکم محکومیت وی، حق جبران 

ر این ببه دنبال دارد.  شدهبازداشتخسارت را، جز در موارد استثنایی و احصاء شده، برای شخص 

مورد اغلب  را واردِ گفتهپیش 299برائت مذکور در ماده  رأیقرار منع تعقیب یا  توانمیاساس، 

مطالبه خسارت را، در صورت مطابقت با موارد صدور قرار موقوفی تعقیب،  و با بررسیتلقی 

 این . برممکن دانست دیدهزیانهدف و فلسفه جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت، برای 

ازداشت کیفری ب تأمینچنانچه، برای نمونه، شخصی به اتهام ارتکاب جرم با صدور قرار پایه، 

یش از ارتکابی پ جرم به شود و سپس، بازپرس پرونده، از شمول مرور زمان یا نسخ قانون نسبت

ه نظر ببا اصل انصاف منطبق زمان بازداشت  جبران خسارتِ عدمد، ص، آگاه گردبازداشت شخ

د همچنین، در صورت تداوم بازداشت شخص علیرغم شمول مرور زمان، خسارت فر. رسدنمی

 شخص آزادی از پس عمومی دعوای زمان مرور شمول در مقابل،باید جبران گردد.  شدهبازداشت

 مبنای مطالبه خسارت قرار گیرد. تواندنمی، شدهبازداشت

 خسارت ورود .1-1-3

 ؛ت، دعوای مسئولیت مدنی اسیگناهبیدعوای مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقتِ منتهی به  

 جعامرتقصیر، ضروری است.  استثنایبه، ارکان دعوای مزبوراثبات تمامی بنابراین 

صیر یا در خصوص تق توانندنمی -استانی و ملی جبران خسارت هایکمیسیون -کنندهرسیدگی

اجع به ه بازداشت و در نتیجه رکیفری منتهی ب تأمیندر صدور قرار یا شخص ثالث خطای قاضی 

                                                             
 جریان در متهم فوت ایران، حقوق در کهدرحالیبرای نمونه  . شودمی( استفاده Décision de non-lieuاصطالح )

 منع قرار صدور موارد از حقوق فرانسه در ،(ک.د.آ.ق 77 ماده الف بند) است تعقیب قوفیمو قرار صدور موجبات از دادرسی

 اصل اعالم با فرانسه کیفری دادرسی آیین قانون 749 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه(. ماده 711ماده ) باشدمی تعقیب

 از اصل، بر وارد استثناهای برائت، رأی یا موقوفی( تعقیبو ) منع قرار به منتهی موقتِ بازداشت از ناشی خسارات همه جبران

 را شدهبازداشت شخص آزادی از پس عمومی دعوای زمان مرور شمول یا و شخص شدن بازداشت از بعد عفو اعالم جمله

 توجهی نشده است. گفتهپیشق.آ.د.ک کشورمان به نکات  299در انشای ماده  رسدمیبه نظر  .است نموده احصا
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برائت  رأیبا صدور زیرا  7؛دناظهار نظر نمای گفتهپیشبودن یا نبودن خواهان دعوا به دلیل  حقذی

عه قرار مورد مطالبعدی  سطوردر  که شرایط سلبی احرازقطعی و  قرار منع یا موقوفی تعقیبِیا 

ی است کاف پس. شودمیمند خسارت بهره مطالبه از حق شدهبازداشت گناهبیشخص  ،گیردمی

ماید. اثبات نرا  موقت بازداشت و واردشده خسارت بین سببیت رابطه و ورود زیان ،تا ذینفع

 .آ.د.ک وق 74ماده  خسارات قابل جبران و نیز چگونگی اثبات و احراز رابطه سببیت با توجه به

مسئولیت مدنی گفته شده  هایکتابمشمول قواعد کلی است که در  هر دعوا، واحوالاوضاع

خاص دعوای مطالبه  هایویژگی، همهایندر اینجا ضرورت ندارد. با  هاآنو تکرار  2است

دنی مارکان مسئولیت  هایجنبهتا به برخی از  کندمیخسارت ناشی از بازداشت موقت ایجاب 

 اشاره شود.دعوای مزبور  در
 بنابراین ؛است داده احاله ک.د.آ.ق 74 ماده به را جبران قابل خسارات.آ.د.ک ق 299 مادهالف( 

 منافع و معنوی و مادی هایزیان و ضرر تمام جبران» تواندمی شدهبازداشت شخص
 نظام. نماید مطالبه ،است شده وارد وی به موقت بازداشت موجببه که را «الحصولممکن

مشروط به  7،باشدمی واردشده خسارات همه جبران مورد، این در شدهبینیپیش مدنی مسئولیت
مرجع ود. ش اثبات واردشده زیان و موقت بازداشت بین سببیت یرابطه و اینکه خسارت مزبور

 عیین خواهدقضیه ت واحوالاوضاعجبران آن را با توجه به  میزان زیان و طریقه و کیفیت»، رسیدگی
 4.«کرد

                                                             
 . است مؤثر. اثبات تقصیر یا خطای قاضی در رابطه بین دولت و قاضی در چارچوب دعوای رجوعی 7

 (ولا جلد) قرارداد از خارج هایالزام . برای مطالعه درباره ارکان مسئولیت مدنی از جمله نگاه کنید به: ناصر کاتوزیان،2

 زا خارج الزامات) مدنی مسئولیت رحیمی، اهللحبیب سیدحسین صفایی، به بعد؛  279منبع پیشین، ص  ،«عمومی قواعد»

 به بعد.  99، ش 7797 پیشین منبع ،(قرارداد

 کلیه جبران لیتقاب اصل درباره قاعده قابلیت جبران کلیه خسارات و نقد آن، نگاه کنید به: ایرج بابایی،  نقد مطالعه. برای 7

 به بعد.  49، ص 79 و 79 شماره - 77١4 زمستان و پاییز ست،و سیا حقوق ایران، پژوهش مدنی مسئولیت حقوق در خسارات

سین ح جبران خسارت در مسئولیت مدنی نگاه کنید به: سید هایشیوهمطالعه درباره  منظوربهقانون مسئولیت مدنی.  7. ماده 4

 مجله قوقح فصلنامه قراردادی، غیر مدنی مسئولیت در خسارت جبران هایشیوه تطبیقی بررسی نیا،حانیه ذاکری صفایی،

 به بعد.  299 صفحه .7794 تابستان ،2 شماره ،49 دوره تهران، دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده
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 قابل غیر و شدید خسارات» جبران صرفاً ،7911 سال ژوئیه 71 مورخ قانونمطابق  فرانسه، در

 دادرسی آیین قانونکنونی  749 ماده در که بعدی اصالحات اما ،بود شده بینیپیش 7«اغماض

 2معنوی و مادی خسارات تمام و حذف را مزبور شرط است، شده منعکس کشور این کیفری

ده است. ش بینیپیشنیز اصل جبران همه خسارات  سوئیسدر حقوق  .استاعالم شده  جبران قابل

ا یبرائت  رأی، با صدور سوئیسانون آیین دادرسی کیفری ق 429بر اساس پاراگراف اول ماده 

مادی  دادرسی و نیز خساراتتحقیقات و تحمیلی به متهم در جریان  هایهزینهکلیه منع تعقیب، 

 .(Piquerez, 2011: 727) باشدمیقابل مطالبه و معنوی 

 ایام در خود ممسلّ مددرآمتحمل هزینه شده یا از  شدهبازداشت شخص که موردی درب( 

 ازمانیس پست اگر. است مطالبه قابل ، در صورت احراز،خسارت این باشد، شده محروم بازداشت

 هب پست همان در مجدداً زادیآ از پس و باشد مدهدرآ تعلیق حالت به بازداشت زمان در شخص

 .است مطالبه قابل تعلیق زمان در وی مددرآ دهد، ادامه خود فعالیت

 قالانتو  حمل هایهزینه فرانسه، در موقت بازداشت از ناشی خسارت جبران ملی کمیسیون

 نقل و جرهمستأ عین تحویل به ناگزیر بازداشت دلیل به( مستأجر) شخص که موردی در اثاثیه

 اساس بر 7.است دانسته جبران قابل موقت بازداشت از ناشی خسارت عنوانبه را گردیده مکان

 از اشین خسارت تواندمی شدهبازداشت شخص فرانسه، در خسارت جبران ملی کمیسیونرویه 

 بر خسارت میزان صورت، این در. نماید مطالبه آن، بودن جدی فرض در را شانس دادن دست

 و انسش نرفتن دست از صورت در که منفعتی نه و شودمی محاسبه رفتهازدست شانس اساس

 شرکت از شخص شدن محروم خود، آراء از یکی در کمیسیون این 4.آمدمی دست به آن، تحقق

 شینا خسارت و دانسته شانس دادن دست از موقت، بازداشت دلیل به را علمی دوره یا آزمون در

                                                             
1. Préjudice manifestement anormal et d’une particulière gravité.  

2. Réparation intégrale du préjudice moral et matériel.  

3. Commission nationale de réparation des détentions(CNRD), 14 décembre 2005, n° 05-

CNRD, 044. 
4. Commission nationale de réparation des détentions(CNRD), 21 oct. 2005, no 04-

CRD.001 Bull. crim. [CNRD] n° 10. 
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 موجب بازداشت اگر فرانسه، حقوق در این، بر افزون 7.است نموده اعالم مطالبه قابل را آن از

 ددرآم نیز و بازداشت مدت درآمد بدهد، دست از غیبت واسطهبه را خود شغل شخص که شود

 2.گیردمی تعلق وی به شغل یافتن زمان تا متناسبی

 وارد شدهبازداشتشخص  به آزادی از محرومیت که است شوکی از ناشی 7معنوی خسارتپ( 

 ابیارزی در معیار عنوانبه تواندمیمتهم  شخص جسمانی و روحی، خانوادگی وضعیت. نمایدمی

 هاتن از مادر یا پدر جداییمواردی همچون افزون بر این،  .گیرد قرار توجه مورد معنوی خسارت

 طفل سرپرست تنها شدهبازداشتشخص  کهفرضی  در به دلیل بازداشت موقت یا خود فرزند

 دهش متولد تازه که فرزندی از پدر جدایی بازداشت، مدت در فرزند تولدهمچنین  است، بوده

 هب توجه خردسال، و نابالغ فرزندان خصوصبه فرزندان و همسر ویژهبه خانواده از دوری 4،است

 خسارت ارزیابی در تواندمی...  و سن وی، زندگی نحوه متهم، شخصیت به ناظر هایویژگی

 .باشد تأثیرگذار معنوی

 دلیل هب شخص به وارده روانی فشار ،بازجویی و بازداشت مدت و محل بازداشت، چگونگیت( 

 رایب شدهبازداشت شخص اینکه موقت، بازداشت از ناشی روانی آثار موقت، بازداشت تمدید

 از اشین آثار ،تحقیقات و بازجویی ایام در وی رفتار ، شیوهاست شده بازداشت بارنخستین

                                                             
1. Commission nationale de réparation des détentions(CNRD), 2 mai 2006, n° 05-CNRD, 

071. 

در رویه دیوان عالی کشور فرانسه و تحوالت تاریخی آن، نگاه کنید  رفتهازدست شانس خسارت جبران درباره مطالعه برای

به: اسماعیل شایگان، از دست دادن شانس در رویه دیوان عالی کشور فرانسه، مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، سال 

 قرارداد از خارج هایزامال کاتوزیان، ناصر: ایران حقوق در و ؛به بعد 97، ص 7799، زمستان 279شصت و هفتم، شماره پیاپی 

 .بعد به 2١7 ص پیشین، منبع ،«عمومی قواعد» (اول جلد)

2. Commission nationale de réparation des détentions (CNRD), 21 oct. 2005, n° 05-

CNRD, 005. 

 قنوس،ق انتشارات ایران، حقوق در معنوی خسارت . برای مطالعه درباره مفهوم خسارت معنوی نگاه کنید به: فرهاد پروین،7

 .77١1 اول، چاپ
4. Commission nationale de réparation des détentions(CNRD), 17 déc. 2004, n° 04-

CNRD, 014. 
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 ؤثرمشرایط بازداشت در میزان خسارت قابل مطالبه  عنوانبهو ... نیز  آزادی از پس بازداشت

 است.

 هرچند. نمود محاسبه بازداشت روز هر اساس بر توانمیرا ناشی از بازداشت  خسارتث( 

 تبصره در ورمذک مبلغ ،همهبااین ،است ننموده تعیین خسارت عنوانبه را مبلغی یا معیار گذارقانون

 روز هر برای خسارت حداقل عنوانبه توانمی را( ریال هزار سیصد) ک.د.آ.ق 929 ماده ذیل

 برحسب موقت بازداشت روز هر خسارت 2114 سال در فرانسه در. گرفت نظر در بازداشت

 .(Pradel, 2015: 731) است بوده نوسان در یورو 494 تا یورو ده از شرایط

از کشورها، خسارت ناشی از بازداشت موقت نسبت به مدتی از زمان بازداشت قابل  ایپارهدر ج( 

و در آلمان تا شش  (Didier, 2003: 55-57) مطالبه نیست. این مدت در بلژیک تا هشت روز

 حکم صدور سپس و بیش از شش ماه بازداشت موتدا صورت در در حقوق آلمان، 7.باشدمیماه 

در حقوق  .شودمی پرداخت دیدهزیان به ، به ازای هر روز بازداشت،مقطوعی خسارت برائت،

مان ز کهدرصورتیخسارت ناشی از بازداشت حتی ایران به دلیل فقدان محدودیت قانونی، 

 نیز قابل مطالبه است. ،یک روز و یا کمتر از آن باشد در بازداشت شدهسپری

 روز مدت، شروع. شود محاسبه دقیق طوربهباید  بازداشت مدت ،خسارت تعیین برایچ( 

ر بازداشتِ کمت .گرددمی محسوب بازداشت مدت جزو نیز وی آزادی روز واست  متهم بازداشت

 .شودمیمحاسبه از یک روز نیز یک روز بازداشت 

 پرونده رد و گرفته قرار تعقیب تحت نیز دیگری جرم موجببه بازداشت مدت در متهم اگرح( 

 سپس و گردد صادر بازداشت به منتهی تأمین قرار یا موقت بازداشت قرار وی برای نیز مزبور

                                                             
در دادگاه اروپایی حقوق بشر به دنبال داشته و موجب را . مقررات قانونی آلمان در این زمینه موجبات محکومیت این کشور 7

 ت شده است:اصالح این مقررا
Bontemps Carole, La responsabilité de l’État du fait de la justice en Allemagne, in Justice 

et responsabilité de l’État, Maryse Deguergue (sous la dir.), PUF, 1e édition, Paris, 2003, 

pp. 46-51.  
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 حکم ومد پرونده به نسبت و شود صادر تعقیب منع قرار یا برائت حکم اول پرونده به نسبت

 تاریخ شروع تا بازداشت ایام خسارت تواندمی تنها شدهبازداشت شخص شود، صادر محکومیت

 وم،د به دلیل اتهام بازداشت تاریخ از سخن، دیگر به. نماید مطالبه را دوم پرونده در بازداشت

 وجود یو برای خسارت مطالبه حقبه علت قانونی دیگر بازداشت بوده و بنابراین  زمانهم متهم

 (.د.ک..آق 299 ماده ت بند) ندارد

 انتسابی یمجرا مجموعه برای و گرفته تعقیب تحت جرم چندین ارتکاب اتهام به شخصی اگرخ( 

 27١ ماده) باشد شده صادر بازداشت به منتهی کیفری تأمین قرار یا موقت بازداشت قرار

 برخی به بتنس و برائت یا تعقیب منع قرار جرایم از برخی به نسبت ،رسیدگی از پس و( ک.د.آ.ق

 تنسب شخص موقت بازداشت مدت چنانچه صورت، این در شود، صادر محکومیت رأی دیگر

 امکان 7نقانو مطابقباشد که  مدتی با برابر یا کمتر است، شده محکوم آن برای که جرمی به

در  ولی .ندارد وجود خسارت مطالبه امکانمتهم وجود دارد، در این صورت  کردن بازداشت

 مازاد ایام هب نسبت را واردشده خسارت تواندمی متهم باشد، آن از بیش بازداشت مدت فرضی که

 .نماید مطالبه

 سلبیشرایط  .1-2

برای مطالبه خسارت ناشی از قرار بازداشت موقت ضروری است مورد  هاآنی که وجود شرایط

 خسارت البهمط منظوربهشرایط نیز از مطالعه قرار گرفت. افزون بر شرایط ایجابی، فقدان برخی 

 شدهبازداشت، مطالبه خسارت را برای متهمِ مزبور وجود شرایط به دیگر سخن،ضروری است. 

ده شحتی اگر قرار منع تعقیب یا حکم برائت در خصوص اتهام انتسابی صادر  ؛نمایدمیممتنع 

پرداخته  هاآننموده که در زیر به  بینیپیشرا  گفتهپیشرایط سلبی ش ک.د.آ.ق 299. ماده باشد

                                                             
 و کند تجاوز جرم آن برای قانون در مقرر حبس مجازات حداقل از نباید متهم بازداشت مدت]...[  »: ک.د.آ.ق 242 . ماده7

 تجاوز سال یک از جرائم سایر در و سال دو از موقت بازداشت مدت حیات سلب مجازات موجب جرائم در درهرصورت

 «کند.نمی
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 دهشبازداشتبر اساس این ماده، در صورت بازداشت شخص به دالیل مزبور، شخص  .شودمی

 .مستحق جبران خسارت نخواهد بود

 ی باشدگناهبیناد، مدارک و ادله بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارائه اس .1-2-1

ی شخص باشد و وباید در اختیار  گناهیبیروشن است که در این فرض، مدارک، اسناد و ادله 

 خود را در گناهیبی، شخصی که ادله حقیقتخودداری نماید. در  هاآنارادی از ارائه  صورتبه

از  جلوگیری منظوربه، مدارک مزبور را هاآن آگاهی و توانایی در ارائهاختیار داشته و علیرغم 

، بر اساس قاعده اقدام، به زیان خود اقدام و زمینه نمایدنمیبازداشت خود به مقام قضایی ارائه 

 ستحق جبران خسارت نخواهد بود.بازداشت خود را فراهم نموده است و بنابراین م

 اتهام و بازداشت قرار داده باشد ، خود را در مظانفراری دادن مرتکب منظوربه .1-2-2

ب فراری دادن مرتک منظوربهباید نقش فعالی را  شدهبازداشت احراز این شرط، متهمِ منظوربه 

اقرار نماید و یا با حضور در صحنه  -به نادرست -مانند اینکه به ارتکاب جرم  ایفا نماید؛جرم 

در این مورد نیز جرم و در دست گرفتن ادوات جرم، خود را در معرض بازداشت قرار دهد. 

همانند بند پیشین، شخص به زیان خود اقدام کرده و بر اساس قاعده اقدام، برائت بعدی نیز 

 داشت ایجاد نماید.حقی برای وی در مطالبه خسارت ناشی از باز تواندنمی

 باشد بازداشت دیگر قانونی علت به زمانهم .1-2-3

تحت تعقیب قرار گیرد و از سوی مراجع قضایی  جرم دو یا چندارتکاب متهم به اتهام  هرگاه 

ر منتهی مزبو قرارهایکیفری صادر و  تأمینجداگانه قرار  صورتبهنسبت به هر یک از اتهامات 

ت، آن بازداشت شده اس موجببهبازداشت شود و سپس، نسبت به یکی از جرایم مزبور که به 

 زمانت به نسب تواندنمی ، متهمقرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر و قطعی شود، در این صورت

زیرا در همان ایام و نسبت به اتهامات انتسابی  ؛نمایدنمیبازداشت خود ادعای مطالبه خسارت 

در این موارد، متهم تنها در صورتی قرار جداگانه در بازداشت بوده است.  موجببه زدیگر نی
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خسارت ناشی از بازداشت را مطالبه نماید که نسبت به همه اتهامات انتسابی به وی قرار  تواندمی

 منع تعقیب یا حکم برائت تحصیل کند.

 باشدورده موجبات بازداشت خود را فراهم آ ناحقبهبه هر جهتی  .1-2-4

 ارائه در خودداری از ناشی شخص بازداشت) ک.د.آ.ق 299ماده و )ب(  (لفا)های با وجود بند

 هامات مظان در را خود جرم، مرتکب دادن فراری منظوربه؛ باشد گناهیبی ادله و مدارک اسناد،

 .رسدنمیضروری به نظر  گفتهپیشقانون  299ماده  (پ) مفاد بند ،(باشد داده قرار بازداشت و

 باید، «باشد آورده فراهم را خود بازداشت موجبات ناحقبه»که  متهم به سبتمن علت، همهبااین

شخص  خسارت جبران امکان در صورت این غیر در .باشد وی بازداشت دلیل و مبنای

 واملعاقدام متهم، در کنار سایر دالیل، یکی از  کهدرصورتی. کرد نباید تردید شدهبازداشت

هر  أثیرتبر اساس تعدد اسباب و با توجه به میزان  واردشدهدر بازداشت وی باشد، خسارت  مؤثر

 .گرددمییک از اسباب تعیین 

فراهم نمودن زمینه  در متهم تقصیر به ناظر کلی طوربه ک.د.آ.ق 299 نخست ماده بند سه

 ناگزیر ،اجبار یا تهدید با متهم شخص که را فرضی باید ،به همین جهت. است موقت بازداشت

جبران خسارت شخصِ  .دانست خارج بندها این شمول از دهدمی قرار بازداشت مظان در را خود

 فسیر نمود.مضیق ت صورتبه. استثنائات اصل را باید شودمیاصل محسوب  شدهبازداشت گناهبی

حکم برائت یا قرار منع تعقیب به دلیل اختالل روانی یا  کهدرصورتیدر حقوق فرانسه، 

اشد، صادر شده بپس از آزادی، فیزیکی متهم یا شمول عفو بعد از بازداشت یا شمول مرور زمان 

 دادن یفرار منظوربهبازداشت شده یا  دیگر قانونی علت به زمانهمهمچنین در فرضی که متهم 

 داده باشد، خسارت وارده قابل جبران نخواهد بود قرار بازداشت مظان در را خود جرم، مرتکب

 اشدببازداشت، ناشی از رفتار متهم  کهدرصورتیدر حقوق بلژیک نیز . .آ.د.ک.ف(ق 749)ماده 

مارس  77قانون مورخ  2١ماده ) شدمانند اقرارِ خالف واقع(، خسارتی به وی پرداخت نخواهد )

7917.) 
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 از بازداشت موقتدعوای مطالبه خسارت ناشی اقامه  .2
دعوای مطالبه خسارت ناشی از  اعمالپس از مطالعه شرایط ایجابی و سلبی مطالبه خسارت، شیوه 

 شدهازداشتببر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، شخص بازداشت شایسته بررسی است. 

 مرجع بررسی دعوا علیه دولت، نیازمند یاقامهمطالعه نماید.  طرحعلیه دولت را  خوددعوای باید 

(. فال) است نخستین مرحله در رأی صدور و رسیدگی چگونگی و دعوا اقامه شیوه ،دارصالحیت

 مرحله در اعتراض چگونگی و مهلت نیز و نخستین مرحله رأی به اعتراض مرجع ،حالدرعین

 )ب(. گیردمی قرار بررسی مورد نیز آراء اجرای و تجدیدنظر

 نخستین در مرحله موقت بازداشت از ناشی خسارت مطالبه دادرسی آیین .2-1

ه بازداشت در مرحله نخستین، مرجع صالح، شیو از ناشی خسارت مطالبه مطالعه آیین دادرسی منظوربه

 یردگمیمورد بررسی قرار به ترتیب  رأیو نحوه رسیدگی و صدور  و مهلت تسلیم درخواست

 درخواست و مهلت تقدیم ، شیوهالحمرجع ص .2-1-1

 س ازپ، دادرسرسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از  ،دادرس بر اساس نظام عمومی مسئولیت مدنی

 «دادگاه عمومی تهران»، در صالحیت قضات انتظامی دادگاه عالی در احراز تقصیر یا خطای قاضی

 ماده در گذارقانون، همهاینبا . (71/1/7791 مصوب قضات رفتار بر نظارت قانون 71 ماده) باشدمی

 - 7ایویژهمرجع  دعوای مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت رسیدگی بهبرای  ک،د..آ.ق 291

                                                             
 برای ار ایویژه مرجع( ایران و فرانسه در ازجمله) کشورها از برخی در گذارقانون که دهدمی نشان تطبیقی حقوق . مطالعه7

 خسارات هب دیگر از کشورها، رسیدگی ایپارهو در  نموده ناشی از بازداشت تأسیس خسارت جبران درخواست به رسیدگی

ر د خاص مراجع قرار داده است. ایجاد دادگستری عمومی مراجع صالحیت را در دادگستری عملکرد و تصمیمات از ناشی

. یردگ انجام متهافت هایرویه از جلوگیری و هادرخواست به رسیدگی در سرعت هدف با ازجمله تواندمی برخی از کشورها،

 رسیداد آیین قانون مقررات اساس بر عمومی قضایی مراجع در را خود درخواست تواندمی شدهبازداشت شخص بلژیک، در

 صورت ینا در. نماید تقدیم دادگستری نیز وزارت به مستقیم طوربه را خود درخواست تواندمی حالدرعین. نماید طرح مدنی

 از کلیفت تعیین عدم صورت در. نماید تصمیم اتخاذ مزبور درخواست به نسبت ماه شش مدت ظرف باید اخیر خانه وزارت

 شخص ،اتخاذشده تصمیم از دیدهزیان رضایت عدم صورت در یا یادشده زمانمدت در دادگستری وزارت سوی
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 نموده است. بینیپیش 7ف.ک.د.آ.ق 749-7 ماده از پیروی بهرا  - خسارت جبران «استانی کمیسیون»

ئیس قوه ر به انتخاب دادگاه تجدیدنظر استانمتشکل از سه نفر از قضات  که« استانی کمیسیون»

                                                             
 وکال کانون یسرئ و دولتی شورای رئیس کشور، عالی دیوان رئیس از متشکل مخصوصی کمیسیون به تواندمی شدهبازداشت

قانون راجع به جبران خسارت ناشی از  2١ماده ) باشدمی اعتراض قابل غیر و قطعی کمیسیون این تصمیمات. نماید مراجعه

 Commission) «کمیسیون جبران خسارت»(. در الجزایر نیز کمیسیون خاصی با عنوان 7917بازداشت موقت مصوب 

d’indemnisation ه تنها مرجع رسیدگی ب عنوانبهدیوان عالی کشور و دو نفر از قضات دیوان عالی  رئیس( متشکل از

مکرر به بعد قانون  771ماده ) استشده  بینیپیش گناهبیالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت اشخاص مط هایدرخواست

تری تقدیم را به وزارت دادگس خسارت در اسپانیا، ذینفع باید درخواست خود مبنی بر جبران آیین دادرسی کیفری الجزایر(. 

. چنانچه وزارت نمایدمیجود رابطه سببیت اظهار نظر نماید. وزیر دادگستری در خصوص ورود یا عدم ورود زیان و و

اعتراض خود را ظرف مدت دو ماه  تواندمیذینفع( ) شدهبازداشتدادگستری تمام یا بخشی از خواسته را رد نماید، شخص 

وم ماده د ، مطابق بندسوئیسدر حقوق  به دادگاه دعاوی اداری تقدیم نماید. گفتهپیشاز تاریخ ابالغ تصمیم وزارت خانه 

ص برائت یا قرار منع تعقیب، به درخواست شخ رأی صادرکنندهقانون آیین دادرسی کیفری این کشور، مرجع کیفری  429

و  وئیسس. برای مطالعه بیشتر در این زمینه در حقوق اسپانیا، آلمان، نمایدمیمبنی بر مطالبه خسارت رسیدگی  شدهبازداشت

 بلژیک به ترتیب نگاه کنید به:
V. Moreno-Catena, «  La responsabilité des juges en Espagne », in La responsabilité des 

magistrats : actes du [6eme] colloque organisé à Limoges le 18 novembre 2005,  Textes 

réunis par Simone Gaboriau et Hélène Pauliat, Presses universitaires de Limoges, 2008,  

p. 180 et s.; H. Heitland, «La responsabilité pénale, civile et disciplinaire des juges en 
Allemagne», in La responsabilité des magistrats: actes du [6eme] colloque organisé à 

Limoges le 18 novembre 2005, Textes réunis par Simone Gaboriau et Hélène Pauliat, 

Presses universitaires de Limoges, 2008, p. 129 et s. ; P. Wessner, Rapport suisse, Travaux 

de l'Association Henri Capitant, Tome L, Année 1999. Journées panaméennes de Panama: 

La responsabilité: aspects nouveaux, Paris, 2003, p. 657 et s. ; M. Franchimont, A. Jacob, 

A. Masset, Manuel de procédure pénale, 4e édition, Bruxelles, 2dition Larcier, 2012, p. 

748.   

ین در قانون جدید آیکه گفته شد، آیین رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت  گونههمان، هرچند. 7

، تفاوت در سازمان قضایی ایران و همهینباااقتباس شده است،  ق.آ.د.ک.ف 749-791از مواد دادرسی کیفری کشورمان 

رجع تغییراتی را در برخی از مقررات از جمله مکشورمان فرانسه موجب شده تا نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری 

ی این کشور، رئیس دادگاه قانون آیین دادرسی کیفر 749-7نخستین رسیدگی ایجاد نمایند. در فرانسه بر اساس ماده 

بران ج درخواستبرائت در آن حوزه صادر شده است، به  یرأتعقیب یا یا موقوفی حوزه قضایی که قرار منع  یدنظرتجد

س شعبه رئی اصوالًدر حقوق فرانسه، رئیس دادگاه تجدیدنظر  . در واقعنمایدیمخسارت ناشی از بازداشت موقت رسیدگی 



  
 
 

 

 

99 
 …گناه؛بی متهمان بازداشت از ناشی خسارت جبران حقوقی نظام

مرجع ، (نامهآیین 7و  2)مواد  و در صورت ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود است قضاییه

عنوان  قاطال .باشدمی های جبران خسارت ناشی از بازداشت موقتبه درخواسترسیدگی  نخستین

یک  عنوانبهاین کمیسیون  7.نمایدنمی، این نهاد قانونی را از شمول مراجع قضایی خارج «کمیسیون»

 بازداشت از ناشی خسارت جبران هایدرخواستبه  7با ماهیت مدنی 2«اختصاصی» قضاییِمرجع 

 .کندمیرسیدگی  موقت

                                                             
 یدنظردتجرئیس دادگاه . را به وی اعطا نموده است یاجداگانه هاییتصالحو قانون،  شودینماول دادگاه تجدیدنظر شناخته 

 ، رسیدگی به اعتراض به برخی از تصمیمات رئیسیرأاز جمله، صالحیت رسیدگی به درخواست اجرا یا توقف اجرای موقت 

 777-1 ماده لدارد )گی به درخواست جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت را به  عهده کانون وکال نسبت به وکال و رسید

 (.فرانسه قانون سازمان قضایی

. برای دیدن عناصر مرجع قضایی و تمیز آن از مراجع غیر قضایی نگاه کنید به: فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد 7

 به بعد.  ١١ ، ص7797اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 

ن را به رسیدگی به دعوای جبرا یادشدهاستانی و ملی جبران خسارت، صالحیت مراجع  هایکمیسیون. اختصاصی بودن 2

 است و شدهبازداشت. صالحیت کمیسیون منصرف به دعوای متهمِ نمایدمیخسارت ناشی از بازداشت موقت منحصر 

(، رسیدگی به ادعای سایر افراد مانند 294علی خالقی، آیین دادرسی کیفری، منبع پیشین، ص ) استکه گفته شده  گونههمان

 مطالبه دعوای هب رسیدگی جریان در تواندنمی(  دادگستری وزارت) دولت. به همین ترتیب، گیردبرنمیشهود یا مطلعین را در 

 جلب دادرسی به اصلی مسئول و ثالث عنوانبه را( شهود مانند دیگر اشخاص یا و) قاضی موقت، بازداشت از ناشی خسارت

 در شدهبینییشپ استانی است، کمیسیون ضروری قاضی علیه دعوا اقامه منظوربه خاصی تشریفات اینکه بر عالوه چون. نماید

 اضافی الحیتص اعطای و نمایدمی رسیدگی شدهبازداشت گناهبی متهم درخواست به صرفاً کیفری دادرسی آیین جدید قانون

 خسارت جبران ،دولت علیه دیدهزیان دعوای بینیپیش فلسفه و هدف وانگهی،. است قانونی تصریح نیازمند کمیسیون این به

 مزبور هفلسف و هدف با مغایر طاری دعاوی طرح نمودن مجاز. است بوده تشریفات کمترین با و ممکن زمان کمترین در وی

 . باشدمی

به درخواست جبران خسارت  کنندهرسیدگیمراجع  ماهیت مدنی  فرانسه،  کیفری دادرسی آیین قانون 749-4 ماده . در7

  گرفته است:  قرار اشاره مورد صراحتبه
« La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission 

nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles [...] ».  
 شده است: أکیدتدر قانون آیین دادرسی کیفری الجزایر نیز بر ماهیت مدنی کمیسیون جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت 

Article 137 bis 3 : «  La commission a le caractère d’une juridiction civile. [...] ».  
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 که ومیمفه به «دادخواست» تقدیم به ملزمدر ارائه درخواست خود به کمیسیون استانی  7خواهان

و مواد .آ.د.ک ق 291 مادهبه همین جهت در  .ندارد آمده قانون آیین دادرسی مدنی 4١ ماده در

 یونکمیس به را خود «درخواست» شده بازداشت شخص است که مقرر شده نامهآیین 71و  9، ١، 2

 دادخواست تقدیم نیازمند دعوا طرح نیز فرانسه حقوق در .نمایدمی تقدیم استانی

(Assignation )درخواست تقدیم این کشور،ف .ک.د.آ.ق 749-2 ماده مطابق و نیست 

(Requête )2.است کافی برای رسیدگی 

 أیر ابالغ ماه از تاریخ مدت شش ظرف را خسارت جبران درخواست باید شدهبازداشت شخص

 291 ماده) مایدن تقدیم استانی کمیسیون به یگناهبی رأی شدن قطعی تاریخ یا یگناهبی قطعی

 قانون مکرر 771-4 ( و الجزایر )مادهف.ک.د.آ.ق 749-2 ماده) فرانسهاین مدت، در . (ک.د.آ.ق

 ,Canterini) الجزایر( شش ماه و در ایتالیا دو سال تعیین شده است کیفری دادرسی آیین

2003: 109; Monateri, 2003: 542). 

اعم از اینکه  ؛استدولت  منحصراًدعوای جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت،  یخوانده

ادرسی نیز د در حضور منظوربه دولت نماینده باشد. خطا یا تقصیر قاضی ،موقت مبنای بازداشتِ

 در خواندهتعیین  عدم ،همهاین با ق.آ.د.ک(. 299و  299)مواد  است دادگستری وزارت

 گونههمان ازیر ؛شود تلقی آن به رسیدگی و پذیرش برای مانعی نباید مطالبه خسارت درخواست

 ساًرأ زنی دادگاه و شده تعیین قانون موجببه -وزارت دادگستری -دعوا خوانده شد، گفته که

 742 ادهم ذیل تبصره ظاهر از ویژهبه تفسیر این. نماید دعوت دادرسی به را خوانده است مکلف

                                                             
از  بازداشت از ناشی خسارت ملی جبران و استانی هایکمیسیون آراء یاجرا و رسیدگی شیوه نامهآیین. نویسندگان 7

، 71، ١مواد ) اندنمودهاستفاده « متقاضی»آن از کلمه  جایبهواژه خواهان و تجدیدنظرخواه خودداری نموده و  کارگیریبه

 (. نامهآیین 22، 7١، 71، 77، 72

 اهبردیر مختلف اقامه دعوای مدنی در مراجع قضایی فرانسه نگاه کنید به: ریموند مارتین، اصول هایشیوه. برای دیدن 2

، ص 7799چاپ اول، نشر میزان، بهار  تری، فیلیپ و کریمی عباس دکتر مقدمه با ترجمه اسماعیل شایگان، مدنی، دادرسی

 ، پاورقی شماره یک. ١7
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 دعوت دادرسی جلسات به نیز را دادگستری وزارت تا نموده مکلف را دادگاه که ک.د.آ.ق

تعیین  ضرورتبه ط درخواست را احصا نموده و در آنکه شرای نامهآیین ١و نیز ماده  7نماید

 .گرددمیخوانده اشاره نشده است، استنباط 

 آیین دادرسی کیفری این کشور، قانون اجرایی نامهآیین 72و  21 مواد مطابق، در فرانسه

سات در جلبرای حضور ، نماینده دولت( عنوانبه) مالی و اقتصادی امور وزارت نماینده و دادستان

 .شوندمیدعوت راجع به جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت دادرسی 

خود  دعوای تواندمینفع طرح شود این است که آیا ذیباره پرسشی که ممکن است در این 

کرده و دعوا را  نظرصرفو یا از اقامه دعوا علیه دولت کند علیه دولت و قاضی طرح  زمانهمرا 

 مستقیم علیه قاضی اقامه نماید؟ طوربه

ممکن است گفته شود که مطالبه خسارت از دولت امتیازی است  یادشدهدر پاسخ به پرسش 

اعطا نموده و این امتیاز مانعی برای وی در مراجعه به  شدهبازداشتبه شخص  گذارقانونکه 

کلی ول را بر اساس قواعد و اص گفتهپیشبتوان نظر  هرچند. کندنمیمسئول اصلی خسارت ایجاد 

ر عدم دحقوق خصوصی توجیه نمود، اما با توجه به مبنا و فلسفه جانشینی مسئولیت دولت، 

افزون بر تفاوت در تشریفات و آیین اقامه دعوا علیه  زیرا ؛نمود نباید تردیدپذیرش نظر مزبور 

                                                             
( قانون نظارت 71)( این قانون و ماده 291وط به مطالبه خسارت موضوع ماده )در دعاوی مرب»ق.آ.د.ک:  742. تبصره ماده 7

، دادگاه موظف است از دستگاه شودمیمطالبه  المالبیتو مواردی که دیه از  71/1/7791بر رفتار قضات مصوب 

برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق  المالبیتدفاع از حقوق  منظوربهدیه یا خسارت  کنندهپرداخت

قانونی حضور دادستان در دعاوی راجع به منافع و حقوق عمومی در مراجع قضایی  خأل«. را دارد رأیاز  تجدیدنظرخواهی

 آن، برطرف گردد. در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی هایزمینهمدنی ضرورتی است که باید در اولین فرصت، با تدارک 

به دلیل  ازجملهدفاع از حقوق و منافع عمومی،  منظوربهمدنی  هایدادرسی، ضرورت حضور دادستان در 7719مصوب سال 

حذف دادسراها از سازمان قضایی ایران در دهه هفتاد خورشیدی، از نظام حقوقی کشورمان حذف شد و حضور این مقام 

محدود به موارد استثنایی مانند دعاوی راجع به محجورین و دعوای  قضایی در دعاوی مدنی، علیرغم احیای مجدد دادسراها،

، مواردی را که دادستان باید در 777١قانون سابق آیین دادرسی مدنی مصوب سال  779ورشکستگی شده است. در ماده 

 بود.   شده بینیپیش، شدمییاد  «موارد ابالغ»و از آن با عنوان  کردمیمدنی و بازرگانی شرکت  هایدادرسی
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شهروندان رای ب یامتیاز صرفاً ضاتقمسئولیت  جایبهجایگزینی مسئولیت دولت دولت،  وقاضی 

نیز یکی از  قضات و اقتدار حمایت از حقوق، بلکه کنند نظرصرفتا بتوانند از آن  شودتلقی نمی

 . شودمیمحسوب مبانی آن بوده و از این حیث، در زمره حقوق عمومی 

 رأیرسیدگی و صدور  .2-1-2

درخواست جبران ، رسیدگی کمیسیون استانی به 7نظام عمومی مسئولیت مدنی دادرس برخالف

شیوه رسیدگی و  نامهآیین 2.باشدمیخسارت منوط به اظهار نظر قبلی دادگاه انتظامی قضات ن

استانی و ملی شرایط و شیوه رسیدگی به درخواست جبران خسارت  هایکمیسیوناجرای آرای 

و مرجع دعوا  مدنی ماهیتبا توجه به ، حالدرعینمشخص نموده است.  اجمالبهرا 

                                                             
:  باشدمیقانون اساسی، منوط به احراز تقصیر قاضی در دادگاه انتظامی قضات  717. اقامه دعوا علیه دادرس در چارچوب اصل 7

 سیک متوجه مادی ضرر هرگاه قاضی اشتباه یا تقصیر اثر در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 717 اصل اساس بر هرچند»

 ماده قرراتم برابر  لیکن. شودمی جبران دولت وسیلهبه خسارت صورت این غیر در و ضامن مقصر تقصیر، صورت در گردد

 اضیق تقصیر اشتباه یا از ناشی خسارت جبران دعوی به ماهوی رسیدگی 71/1/7791 مصوب قضات رفتار بر نظارت قانون 71

 مورخ 971991129994119١2 شماره دادنامه. ]...[«. است قضات انتظامی عالی دادگاه در[ خطا یا تقصیر] احراز به منوط

 (حقوقی) تهران استان تجدیدنظر هایدادگاه قضایی آرای مجموعه تهران، استان تجدیدنظر دادگاه 97 شعبه 77/7797/2١

 ول،ا اپچ قضاییه، قوه انتشارات و مطبوعات مرکز انتشارات قضایی، رویه مطالعات و استخراج پژوهشکده تدوین ،97 سال

 .999 ص ،7797

مقامات  ویس از تخلفی یا تقصیر قضات، انتظامی عالی دادگاه نظر وفق چنانچه»که  اندنموده. برخی از پژوهشگران اعالم 2

 عمدی زاییِج جنبۀ فقدان و متخلّف مقام قضایی انتظامی مجازات میزان و نوع تعیین از پس مزبور دادگاه گردد، احراز قضایی

تعیین  ارتخس جبران پرداخت نهایی مسئول تا نمایدمی اعاده خسارت جبران کمیسیون استانی به را پرونده موضوع، داشتن

 ،«ملیع فرایند حقوقی، جایگاه ؛گناهبی محکومان و متهمان مظنونان، از زدایی خسارت» مرادی، مجید باقر شاملو،)« گردد

، باشدنمیبه بعد ق.آ.د.ک( منطبق  299ماده ) موجودبا مقررات  تنهانهاین نظر  .(277منبع پیشین، ص  دادگستری، حقوقی مجله

رسیدگی  -حث مورد ب یدوگانه هایکمیسیون تأسیساز  گذارقانونبلکه با فلسفه مسئولیت دولت در این زمینه و نیز هدف 

نیز مغایرت آشکار  -ق.آ.د.ک در کمترین زمان ممکن 299به درخواست جبران خسارت با احراز شرایط مذکور در ماده 

 دارد.  
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ول و اصاست، بر اساس  سکوت اختیار شده نامهآییننسبت به مواردی که در  7،کنندهرسیدگی

 در باید خواهان، درهرحال. شودمی عملدادرسی و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قواعد 

 قرار دهصادرکنن شعبه و کننده بازداشت افزون بر مشخصات خویش، به شعبه ،خود درخواست

 مدارک اشاره و وارده خسارات نوع و میزان بازداشت، قطعی، مدت برائت رأی یا تعقیب منع

 ١ماده ) مایدن نیز پیوسترا برائت(  رأی یا تعقیب منع قرار مصدق )از جمله تصویر مثبت خواسته

 دورف مدت ظ کمیسیون استانی ردفت دیرم ،گفتهپیش شرایط رعایت عدم صورت در. (نامهآیین

 ماده) دهدمیطالع ا متقاضی بهمربوطه با اعالم مهلت ده روز  نقایصمراتب را جهت رفع  روز

اتخاذ »و به بیان عبارت تعیین نشده  نامهآیینضمانت اجرای عدم رفع نقایص در  2.(نامهآیین 77

م کمیسیون تصمی، رسدمیبه نظر  ،همهایناست. با کمیسیون اکتفا شده  رئیستوسط « تصمیم

 7.به بعد ق.آ.د.م اتخاذ خواهد شد 97مطابق مالک مواد 

                                                             
به ماهیت مدنی  گفتهپیشقانون  297اجرایی موضوع ماده  نامهآیینبه بعد قانون آیین دادرسی کیفری و نیز در  299. در مواد 7

نه جبران خسارت( و نیز پیشی) تقاضا، ماهیت همهبااینصریح اشاره نشده است.  طوربه کنندهرسیدگیرجع درخواست و م

اصل حاکمیت  نیبیپیش. افزون بر این، نمایدمیگفته شد، ماهیت مدنی آن را تأیید  ترپیشمقررات در حقوق فرانسه، چنانکه 

، تردیدی در ماهیت نامهآیین 71 ماده یک تبصره دنی است، درکه یکی از اصول دادرسی م اصحاب دعوا بر موضوع دعوا

 در لیم کمیسیون و استانی کمیسیون». مطابق مقرره اخیر، گذاردنمیباقی  کنندهرسیدگی هایکمیسیونمدنی دعوا و 

عوا، دبرای مطالعه درباره اصل حاکمیت اصحاب «. نمایندمیصادر  مقتضی رأی و رسیدگی متقاضی درخواست چارچوب

مدنی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دعوای اصحاب حاکمیت نگاه کنید به: مجید پور استاد، اصل

 به بعد.  91، ص 77١1 پاییز ،7 شماره ،7١ دانشگاه تهران، دوره

. در صورت الم شده باشد. اطالع به متقاضی  ناظر به مواردی است که نشانی وی در درخواست تقدیمی به دفتر کمیسیون اع2

ردِّ درخواست(. در صورت اعمال ) نمودقانون آیین دادرسی مدنی عمل  99بر اساس مالک ماده  توانمیعدم اعالم نشانی، 

ق.آ.د.ک سپری شود و متقاضی از ارائه مجدد  291شده در ماده تعیینضمانت اجرای مزبور، ممکن است مهلت شش ماه 

 درخواست محروم گردد.  

ه آیین رسیدگی ب تفصیلبهاستانی و ملی جبران خسارت  هایگروهشیوه رسیدگی و اجرای آرای  نامهآییندر  رفتمیانتظار  .7

. شیوه تبادل لوایح طرفین در جریان دادرسی، چگونگی تبادل الیحه شدمیپرداخته  هاآنو شیوه اجرای آرای  هاکمیسیوندر 

یدنظرخوانده، ضمانت اجرای درخواست تقدیمی خارج از مهلت شش ماه قانونی، تجدیدنظرخواهی و مهلت پاسخگویی تجد

از قرارهای تأمینی، عدم تفکیک دادرسی در مرحله نخستین و تجدیدنظر و ...،  شدهبازداشتشخص  مندیبهرهچگونگی 
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اسناد یا اطالعات مرتبط  ،لزوم صورت در تواندمی یا به درخواست خواهان، رأساًکمیسیون 

 ساتمؤسمربوط یا سایر مراجع و  کیفری مرجع از را کیفری پرونده و نیزدر دادرسی  مؤثرو 

 دادرسی آیین قانون 274 مادهو  ذیل آن 2 و تبصره نامهآیین 21ماده ) نماید جهت مطالعه مطالبه

 مدارک و تعیین را مطالبه مورد معنوی و مادی تاخسار میزان ،امکان صورت در ذینفع. (مدنی

 واندتمی مطالبه مورد خسارات تمثبِ ادله و مدارک. نمایدمی تقدیم درخواست ضمیمه به را آن

ه در کجلسات رسیدگی جلسه یا . باشد کارشناسی تقاضای و شهود شهادت عادی، یا رسمی سند

علنی برگزار  صورتبه ،جز در موارد استثنایی( نامهآیین 72ماده ) گرددمیصورت نیاز تشکیل 

 در صورت واردبوده و باید مستدل و مستند  کمیسیون رأیقانون اساسی(.  799اصل ) شودمی

آیین  قانون 299و ماده  نامهآیین 71ماده ) تمل بر میزان خسارتن خواسته متقاضی، مشبود

 رأیدر  .( باشدنامهآیین 71مالک تبصره دو ماده ) جبران خسارت هایشیوهیا  دادرسی مدنی(

ت و مرجع و مهل رأیاعتراض به  قابلیت، رأیحضوری و غیابی بودن به  االصولعلی صادرشده

 .شودمیاشاره نیز اعتراض 

 تجدیدنظرآیین دادرسی مرحله  .2-2

بررسی آیین رسیدگی به جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت در مرحله تجدیدنظر،  منظوربه

 سارتخ جبران ملی کمیسیون در رأی صدور و رسیدگی اعتراض، مهلت و مرجع اعتراض، شیوه

 .گیردمیبه ترتیب مورد مطالعه قرار  و اجرای آراء

 

 

                                                             
انسه، جهی نشده است. در حقوق فرتو هاآنبه  نامهآیینبر حقوق دفاعی طرفین، در  هاآنمواردی است که علیرغم تأثیر  ازجمله

 به شیوه رسیدگی به درخواست جبران خسارت تفصیلبهاجرایی قانون آیین دادرسی کیفری  نامهآیین 41-7تا  29در مواد 

 است.  شدهاشاره 
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 استانی کمیسیون رأی به اعتراض مرجعو  مهلت ،شیوه .2-2-1

 4و ماده .آ.د.ک ق 291ماده  مطابق، کنندهرسیدگی مرجع نخستینکمیسیون استانی،  رأی 

سارت . کمیسیون ملی جبران خباشدمی« کمیسیون ملی جبران خسارت»قابل اعتراض در  نامهآیین

شور ک متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی

، نیز فرانسهحقوق در (. نامهآیین 4و ماده  .آ.د.کق 29١)ماده  به انتخاب رئیس قوه قضاییه است

از سه  ،7هابازداشتناشی از  ، کمیسیون ملی جبران خسارتف.ک.د.آ.ق 749-7بر اساس ماده 

ر از قضات فو دو ن -کمیسیون رئیس عنوانبه -اینده ویدیوان عالی کشور یا نم رئیس شاملعضو 

 .شودمیدیوان عالی کشور تشکیل 

 باشدمیاین کمیسیون  رأیروز از تاریخ ابالغ  21مهلت اعتراض به آرا کمیسیون استانی 

به دفتر کمیسیون  توانمیاعتراض را  2.(نامهآیین 77و ماده  .آ.د.کق 29١)قسمت اخیر ماده 

قدیم نمود. ت در دیوان عالی کشور یا دفتر کمیسیون ملی جبران خسارت رأی صادرکنندهاستانی 

زارت دادگستری و و 7جزئیکلی یا  صورتبهدر صورت ردِّ اعتراض  شدهبازداشتشخص 

قسمت اخیر ) کمیسیون استانی اعتراض کنند رأیبه  توانندمی المالبیتحقوق دفاع از  منظوربه

کمیسیون  رأی(. شیوه اعتراض به نامهآیین 77و ماده  .آ.د.کق 742و تبصره ذیل ماده  291اده م

                                                             
1. Commission nationale de réparation des détentions.  

 ابالغ تاریخ از روز ده تجدیدنظر، دادگاه رئیس تصمیم به اعتراض مهلت ف،.ک.د.آ.ق 749-7 ماده اساس بر فرانسه . در2

 .باشدمی رأی

 «در صورت رد درخواست»کمیسیون استانی  رأیاعتراض یا تجدیدنظرخواهی ذینفع از  حقبه ق.آ.د.ک  291.  در ماده 7

(، 299علی خالقی، آیین دادرسی کیفری، منبع پیشین، ص ) استکه گفته شده  گونههماناشاره شده است. ردِّ درخواست، 

مبنای منطقی و حقوقی برای عدم پذیرش اعتراض در فرض ردّ  گونههیچزیرا  ؛شودمییا کلی درخواست  جزئیشامل ردِّ 

ه ره نموداشا« اعتراض به رأی کمیسیون»مطلق به  صورتبهنیز که  نامهآیین 77قسمتی از درخواست وجود ندارد. مفاد ماد 

به عدم  خواسته، از بخشی ردِّ صورت را، در ک.د.آ.ق 291. برای دیدن نظری که مفاد ماده باشدمیاین استنباط  مؤیداست، 

 و متهمان نان،مظنو از زدایی خسارت» مرادی، مجید ، نگاه کنید به: باقر شاملو،اندنمودهامکان تجدیدنظرخواهی ذینفع تفسیر 

 . 274 ص منبع پیشین، دادگستری، حقوقی مجله ،«عملی فرایند حقوقی، جایگاه ؛گناهبی محکومان
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. گیردمیجام ان« درخواست»استانی تابع تشریفات خاصی نبوده و مطابق قواعد کلی و با تقدیم 

درخواست اعتراض باید مشتمل بر مشخصات تجدیدنظرخواه، جهات و دالیل اعتراض و 

 نامه(.آیین 9ماده ) مشخصات و تصویر دادنامه مورد اعتراض باشد

 و اجرای آراء جبران خسارت در کمیسیون ملی رأی صدور و رسیدگی شیوه .2-2-2

ی و گون ملی جبران خسارت همانند شیوه رسیدییسدر کم رأیچگونگی رسیدگی و صدور 

آنچه  .که در سطور پیشین از نظر گذشت کمیسیون استانی( استدر مرحله نخستین ) رأیصدور 

 رأی هب تجدیدنظرخواه که اعتراض نمایدمیاصل تقابل و حق دفاع ایجاب  کهاینمسلم است 

 7.دارک نمایدت را خود دفاعیات شخص اخیر بتواند تا شود ابالغ مقابل طرفبه استانی کمیسیون

 از سارتخ جبران ملی کمیسیون اعضای هرچندمناسب است به این نکته اشاره شود که  اینجادر 

 شکیلت کشور عالی دیوان در االصولعلی کمیسیون، این و باشندمی کشور عالی دیوان قضات

. مودن تلقی استانی کمیسیون آراء از خواهیفرجام مرجع را آن تواننمی وصف این با ،گرددمی

 است انیاست کمیسیون آراء از «تجدیدنظر» مرجع خسارت جبران ملی کمیسیون سخن، دیگر به

 همین هب .نمایدمی رسیدگی استانی هایکمیسیون آراء به اعتراضات حکمی و ماهوی جهات به و

 صورت در یا دتأیی را استانی کمیسیون رأی پرونده، به ماهوی رسیدگی این کمیسیون ضمن دلیل،

 تواندیمکمیسیون ملی جبران خسارت  به همین ترتیب .نمایدمی صادر مناسب رأی و فسخ اقتضاء

بر اساس قسمت اخیر ماده . دهد افزایش یا کاهش را مرجع نخستین رأی در شدهتعیین خسارت

 2.ملی جبران خسارت قطعی استکمیسیون  رأیک، .د.آ.ق 29١

                                                             
:  در ،«ادرسید اصول پرتو در مدنی دادرسی آیین» . برای مطالعه درباره اصول دادرسی مدنی نگاه کنید به: اسماعیل شایگان،7

 تری، یلیپپرفسور ف و کریمی عباس دکتر مقدمه با شایگان، اسماعیل ترجمه مارتین، ریموند مدنی، دادرسی راهبردی اصول

 .به بعد 79، ص 7799میزان، بهار  نشر اول، چاپ

ق.آ.د.ک، تجویز اعاده دادرسی  411استانی و ملی جبران خسارت در تبصره ذیل ماده  هایکمیسیون. علیرغم عدم ذکر نام 2

 . رسدنمیبعید به نظر  اهآنبه استناد خالف بیّن شرع بودن آراء  گفتهپیش هایکمیسیوناز آراء 
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انی و کمیسیون است رأیقطعی از کمیسیون ملی جبران خسارت یا قطعی شدن  رأیبا صدور 

با اشد، به نفع متقاضی صادر شده ب جزئیکلی یا  طوربهحکم کمیسیون  کهدرصورتیابالغ آن، 

 22ماده ) گرددمی بدون صدور اجراییه( اقدام)نسبت به اجرای آن دادبرده( ) ذینفعتقاضای 

استانی و ملی جبران خسارت ناشی از  هایکمیسیون آراءتسهیل اجرای  منظوربه(. نامهآیین

 ، در وزارتگرددمی ینتأمبازداشت موقت، صندوقی که بودجه آن از محل بودجه کل کشور 

 بر مبتنی رأی ، در مواردی که مفادرا بهمحکوم و وزیر دادگستری شودمیدادگستری تشکیل 

به بعد  27و ماده  ق.آ.د.ک 291ماده ) نمایدمیاز محل آن پرداخت  باشد، خسارت پرداخت

خسارت موضوع حکم را ظرف مدت یک ماه از وزارت دادگستری مکلف است تا . (نامهآیین

 (.نامهآیین 27)ماده  پرداخت نماید لهمحکومتاریخ اعالم کمیسیون به 

بازداشت بر اثر اعالم مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی  کهدرصورتی

، به عنفذیخسارت کمیسیون و پرداخت  رأیپس از اجرای  تواندمیباشد، وزارت دادگستری 

 به رسیدگی موارد، این در(. نامهآیین 24ق.آ.د.ک و ماده  299ماده ) نمایدمسئول اصلی مراجعه 

 یستن خاصی قواعد یا و تشریفات مشمول االصولعلیعلیه مسئول اصلی،  دولت رجوعی دعوای

 زیان املع علیه مدنی دادرسی آیین و مدنی مسئولیت عمومی مقررات مطابق گفتهپیشدعوای  و

 رتقصی احرازاقامه دعوای رجوعی علیه قاضی منوط به ، همهبااین. شودمیدر مرجع صالح اقامه 

در حقوق فرانسه قانون نظارت بر رفتار قضات(.  71ماده ) باشدمی قضات انتظامی دادگاه در قاضی

 بوده یا بازداشت مبتنی بر شهادت دروغ باشد، سوءنیتجرم دارای  کنندهاعالمنیز در فرضی که 

 ق.آ.د.ک.ف(. 791ماده ) نمایدپس از پرداخت خسارت به مسئول اصلی رجوع  تواندمیدولت 

 برآمد؛
 ت ناشی از بازداشت شخصاکشورمان با پذیرش مسئولیت دولت نسبت به خسار گذارقانون

کلی نسبت  طوربهگامی مهم در شناسایی مسئولیت دولت نسبت به عملکرد دادگستری و ، گناهبی

 جانشینیبرداشته است. دولت و نهادهای تحت مدیریت  کارمندان ازبخشی  تصمیماتبه 
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مراجع صمیمات شرایطی به سایر ت و با رعایت تدریجبه تواندمی گفتهپیششرح مسئولیت دولت به 

ارات ناشی از نسبت به خس تنهانهدولت شایسته است که ، دیگربیانبهتسری یابد. نیز  قضایی

مستقیم  طوربه ،سایر تصمیمات قضاییناشی از  هایزیاننسبت به بلکه  گناهبیبازداشت شخص 

به مواردی  هدیدزیانشناخته شود و مسئولیت مستقیم دادرس در برابر  مسئول در برابر شهروندان

 -مستقیم دادرس مسئولیت جایبه -دولت مسئولیتو تدلیس محدود گردد.  همچون تقلب

، بلکه نشود مواجه بدهکار اعسار با واردشده خسارت مطالبه در دیدهزیان تنهانه تا شودمی موجب

عالوه بر  که مواردی در همچنین. نمایدمیاقتدار دادرس را نیز در برابر اصحاب دعوا حفظ 

 یکی به انزی انتساب که ایگونهبه دیگری نیز در ورود خسارت سهیم باشدخطای قاضی اسباب 

عامل  مربوط به تعیین هایدشواریرا با  دیدهزیانمراجعه مستقیم به دولت،  نباشد، ممکن هاآن از

 مواجه نخواهد کرد. زیان

در ولت در برابر د قاضی مدنی مسئولیت یدامنهو  شرایطاست تا مبنا، سزاوار ، از طرف دیگر

 مقابل در دادرس محکومیت دامنه تواندمی گذارقانونتعیین شود.  چارچوب دعوای رجوعی

 دامنه .نماید تبیین واحوالاوضاع سایر و ارتکابی تقصیر نوع و ماهیت به توجه با را دولت

 عملکرد کیفیت و قاضی استقالل با مستقیمی رابطه آن، اجرای شیوه و دادرس مالی محکومیت

. ودش نگریسته دولت مقابل در عادی مدیون یک بسان دادرس به نباید جهت، همین به. دارد وی

علیه  تدول اقامه دعوای رجوعیِکه  کندمیساختار سیاسی و قضایی ایران ایجاب افزون بر این، 

 .رددمنوط گ به اظهار نظر دادگاه انتظامی قضاتهمواره  حفظ استقالل دادرسان، منظوربه، دادرس

 هاآن وسطت اتخاذشده هایتصمیم اعتبار و دادگستری و دادرسانو اقتدار  استقالل بین تعادل

از  دعاوی اصحاب به دادگستری طرف از واردشده خسارت جبران ضرورت و طرفیکاز 

مین . به هآیدمیهدف حقوق مسئولیت مدنی و انتظامی قضات به شمار  ترینمهمطرف دیگر، 

مقررات راجع به مسئولیت مدنی  و مقررات انتظامی حاکم بر قضاتبین هماهنگی  ایجادجهت، 

است. در بسیاری از موارد، تعقیب انتظامی  ضروریو اصالح مقررات در این خصوص  دادرسان
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ا ب، دیگربیانبهباشد.  قاضی از پیگرد مدنی مؤثرتر، اثربخشیو  کارآمدی نظر، از تواندمیدادرس 

 مسئولیت و (دادرسان تصمیمات از ناشی) دولت مدنی مسئولیت بین منطقی ارتباط یک رقراریب

 7.شودمی اعمال قاضی بر مؤثرتری کنترل و نظارت قضات، انتظامی

بودجه  برینههزت دولت نسبت به عملکرد دادگستری موجب تحمیل شناسایی مسئولی اگرچه

و  گذارقانوناز جمله ) گیرندگانتصمیم تواندمی، این امر همهبااین گرددمیعمومی کشور 

ز به سمت توجه بیشتر به کیفیت و کارآمدی دادگستری ا تدریجبهمدیران ارشد قوه قضاییه( را 

 هایروش دهیسازمان، تشکیالت قضایی کارآمد بینیپیشو  طریق اصالح سازمان قضایی

وزش در فرایند استخدام و آمعلمی  معیارهای بر تربیشتمرکز شکایت از آراء،  مؤثرمتناسب و 

و ودن آرا بر مستدل ب تربیش، توجه و کارمندان اداری مراجع قضایی ضابطان دادگستریقضات، 

بر اجرای موارد مذکور  مؤثر و نظارتدر مراجع قضایی  اصول و حقوق دادرسیسایر اجرای دقیق 

مات قضایی و تصمیافزایش کیفیت عملکرد دادگستری هدایت نماید.  مراجع قضایی عالیتوسط 

 عتماداو این امر نیز  دهدمیناشی از آن را کاهش  هایهزینهخطای قضایی و  ،گفتهپیشبه شرح 

 .خواهد بردطرز چشمگیری باال  را بهتگاه قضایی دسعمومی به 

 و قضات داراقت دادگستری، استقالل ،طرفازیکمسئولیت دولت با شرایطی که گفته شد، 

 ردشدهوا و از طرف دیگر، خسارت نمایدمیتضمین را  هاآن توسط اتخاذشده هایتصمیم اعتبار

 .گذاردنمیبه اشخاص را جبران نشده باقی 

  

                                                             
 بر نظارت قانون 22 ماده اصالح هماهنگی بین مقررات انتظامی و مسئولیت مدنی قضات در این زمینه، هایجلوه. یکی از 7

 پرداخت هب دولت محکومیت از پس دادگستری، وزارت به دادرسان انتظامی پیگیری و تعقیب حق اعطای و قضات رفتار

را در تدوین مقررات ناظر به حقوق  نگریجامعبرای دیدن نظری که  . باشدمی، گناهبی متهمان بازداشت از ناشی خسارت

مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی دادرسان ضروری دانسته است، نگاه کنید به: عباس کریمی، اسماعیل شایگان، مسئولیت 

، پاییز/زمستان 97/92مرکز، دوره جدید شماره انتظامی قضات دادگستری در حقوق فرانسه، مجله کانون وکالی دادگستری 

  به بعد. 99ص  ویژهبهبه بعد،  99، ص 7794
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Abstract 

According to the new Criminal Procedure Code, the government's 

responsibility is accepted for damage caused by the arrest of the innocent 

suspect whether the damage is attributable to judge or other persons’ fault. 

The given law, in addition to recognizing the “right” of an injured party 

concerning the, suffers due to temporary detention, has guaranteed the 

special procedure in order to implement this right. This legislative 

measures can be interpreted as a step towards the realization of a fair trial 

and respect for the presumption of innocence (Article 37 of the Constitution 

of the Islamic Republic of Iran).This Anticipated legal system in the new 

Criminal Procedure has placed the government as a barrier between the 

injured party and the offender judge. Accordingly, innocent suspect 

demands the damage caused by the temporary detention from government 

and the government can refer to the blamable judge after the compensation 

under the circumstances. 
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