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Abstract  
Despite the rules of trial, there is always 
the possibility of a wrongful conviction. 
Given the seriousness of the judicial 
miscarriage, it is necessary to 
compensated the innocent after the 
innocence is revealed. Article 171 of the 
Constitution of Islamic Republic of Iran 
mentions compensation for the error of 
the judge. However, the competent court 
was not determined until the act on the 
supervision of the conduct of judges was 
approved. At the moment, innocent 
people must first show the judge's 
mistake in the judge's disciplinary court 
and then file a lawsuit in the general legal 
court of Tehran and this process is not 
suitable for the need for quick 
compensation. There are three 
mechanisms in American law: private 
bill, civil litigation and compensation 
statutes to compensate for the innocent 
that most effective mechanism is the 
compensation statutes. The present article 
has written by descriptive-analytical 
method and in order to achieve a 
specialized compensation system for the 
innocent, it is recommended that Article 
261 of the Criminal Procedure act be 
extended to compensate for the innocent 
convicts and the government will take on 
the primary duty of compensation. 
Keywords: Presumption of Innocence, 
Miscarriage of Justice, Actual Innocence, 
Wrongful Conviction,  Compensation. 

  چکیده
ــد دادرســی، همی  ــم قواع ــه رغ ــت  ب شــه احتمــال محکومی

ـائی الزم   نادرست وجود دارد. با توجه به شدت خطاي قض
ـبت بـه جبـران         ـاهی نس است پس از آشـکار شـدن بـی گن
خسارت بی گناهان اقدام شـود. اصـل یکصـدوهفتادویکم    
ـارت      قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران بـه جبـران خس
 ناشی از اشتباهات قضائی اشاره دارد با این حال تا تصـویب 
ـالح جهـت اقامـه        ـات مرجـع ص ـار قض قانون نظارت بر رفت
دعوي نیز مشخص نبود. در حال حاضر بی گناه بایـد ابتـدا   
ـتباه قاضـی را      ـا اش ـیر ی در دادگاه عالی انتظامی قضات تقص
اثبــات و ســپس در دادگــاه عمــومی حقــوقی تهــران اقامــه 
ـارت      دعوي نماید و این فرآیند با لـزوم جبـران سـریع خس

ـازوکار      متناسب نمی  ـا سـه نـوع س باشد. در حقـوق آمریک
ــران    ــوانین جب ــدنی و ق الیحــه خصوصــی ، دادخــواهی م
خســارت بــراي بــی گناهــان پــیش بینــی شــده اســت کــه  
ـتند. مقالـه       ـارت هس موثرترین سازوکار قـوانین جبـران خس

ـته شـده اسـت و بـه      - حاضر با روش توصیفی تحلیلـی نوش
ـارت بــی       ـتیابی بـه نظــام تخصصـی جبـران خس  منظـور دس

ـاده     ـانون   261گناهان پیشنهاد می شود مـوادي در ادامـه م ق
ـان بـی       ـارت محکوم آئین دادرسی کیفري بـه جبـران خس
گنــاه اختصــاص یابــد و دولــت وظیفــه ابتــدائی جبــران را  

  برعهده گیرد.
اصـل برائـت، خطـاي قضـائی، بـی      : واژگان کلیدي

  .گناهی واقعی، محکومیت نادرست، جبران خسارت
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  ارجاع:
 .9، تمدن حقوقی، شماره یکاو آمر یرانگناه در حقوق ا یجبران خسارت محکومان ب)، 1400( ؛سالمه، ابوالحسنی؛ احمدرضا، کنارکوهی
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  مقدمه
هرچند نظام عدالت کیفري تابع قواعد دادرسی می باشد ولی انجام این وظیفه ممکن است همراه با خطا 

وجود بی گناهی محکوم و مجازات شوند که از معروف ترین اشتباهات تاریخی باشد و اشخاصی با 
) توسط عزیز مصر (غالملو و وان به زندان کردن حضرت یوسف (عمنجر به مجازات بی گناهان می ت

، محاکمه قبل از میالد 399در سال ) Zalman,2016,449)، محاکمه و اعدام سقراط (64، 1393فرجیها،
(روت، » مشهورترین محاکمات در دوران استعمار آمریکا«میالدي که  1692در سال  1جادوگران سلیم

(روان » ابوعلی حسن بن محمد میکال مشهور به حسنک«به دار آویختن  ) یاد شده و162 ،1394
  ) اشاره کرد.130، 1394پور،

می گوید:  بهتر  3»نشرح هایی درباره قوانین انگلستا«در قرن هجدهم در کتاب  2»ویلیام بلک استون«    
که در حال حاضر این جمله به نسبت  ده یک  4است ده مجرم فرار کنند تا یک بی گناه مجازات شود. 

) و در نوشته هاي نویسندگان Volokh,1997,174به عنوان نسبت بلک استون شناخته شده است (
د به یک تا ذکر (بهتر است پنج به یک، نه به یک و ص مختلف با اعدادي متفاوت از قبیل چهار به یک،

مطرح گردیده  )Volokh,1997,176( هزار انسان مجرم رها شود تا یک انسان بی گناه زندانی گردد)
که به نظر می رسد اعداد مختلف بیانگر تقبیح محکومیـت بی گنـاهان می باشند وگرنه هیچ عددي با 

ري نمی تواند درستی محکومیت حتی توجه به مخالف بودن محکومیت بی گناهان با اهداف عدالت کیف
یک نفر بی گناه را در مقابل آزادي یا فرار هزاران مجرم توجیه نماید و به عبارتی نسبت ده یک بلک 
                                                      
1 - Salem Witches. 
2 -William Blackstone.    
3 - Commentaries on the Laws of England. 
4 -Better that ten guilty persons escape, than that one innocent suffer. 
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عمیق ترین نگرانی که حقوقـدانان متفکر را آزار می دهد منعکس می کند ولی به رغم نگرانی «استون 
سئله اجتماعی چنان که در جامعه شناسی  شناخته هاي قدیمی، محکومیت نادرست فقط اخیرا به یک م

» می شود یا یک مسئله عمومی چنان که در مطالعات سیاست بحث می شود تبدیل  شده است
)Zalman2016,450می باشد  5)، به طوري که امروز در کشوري مانند آمریکا سخن از جنبش بی گناهی

مجموعه فعالیت هاي «می باشد و به معناي  DNA که ناشی از افزایش تبــرئه بی گناهان براسـاس مدرك
مرتبط توسط حقوقدانان، روان شناسان شناختی و اجتماعی، دیگر متخصصان اجتماعی، پژوهشگران 
حقوقی، کارمندان دولت، روزنامه نگاران، مستندسازان، نویسندگان مستقل و فعاالن شهروند که از میانه 

» ه و اصالح علل درك شده خطاهاي قضائی کار می کنندبراي آزادي زندانیان بی گنا 1990دهه 
)Zalman2016,450(  6»جنبش حقوق مدنی قرن بیست و یکم«تعریف شده و به عنوان  )Leo and 

Gould ,2009,9 (انقالب بی گناهی«) و «Findley,2011,1157 یاد  شده است و دوم اکتبر نیز به عنوان (
   م شده است.اعال 7روز بین المللی محکومیت نادرست

اگر شخصی بی گناه بود ولی محکوم می شد و متعاقبا بی گناهی وي ثابت  ، حتی تا دهه هاي گذشته   
می گردید شاید صرف خروج از فرآیند کیفري براي او بزرگ ترین خشنودي را در پی داشت اما بشر 

در صدد جبران خسارت صورتی که نظام عدالت کیفري از خطاي خود آگاه شد  امروز انتظار دارد در
ظریه جبران خسارت محکومان نادرست اصال جدید نیست و در ن«اما با وجود آن که گفته شده برآید 

ی ئ) ولی  نارساGutman,2017,370( »بنیان نهاده شده 8»ادوین بورچارد«قرن گذشته در آمریکا توسط 
برخی از کشورها حتی در هاي جدي در جبران خسارت متناسب با ضرر تحمیلی به بی گناه و در 

  پذیرش اصل جبران وجود دارد.
حق بر جبران خسارت یکی از اصول کلی حقوق به شمار می رود «حاضر  عصر درکه  ینبا توجه به ا   

به مقتضاي این اصل هر کسی به سبب عمل دیگري متحمل خسارت شود حق دارد جبران آن را مطالبه 
 یقانون اساس 9کمیکصدوهفتادویم اصل حق جبران و اصل ولی به رغ )404،1394(فضائلی، » کند.

                                                      
5 - Innocence Movement. 
6 - The civil rights movement of the twenty – first century. 
7 - International Wrongful Conviction Day. 
8 -Edwin Borchard. 

، ضرر  بر مورد خاص  حکم  ر تطبیقیا د  حکم یا در  در موضوع  قاضی  در اثر تفسیر یا اشتباه  یکصدوهفتادویکم: هر گاه  اصل -  9
  به  خسارت  صورت  و در غیر این  است  ضامن  اسالمی  موازین  تقصیر، مقصر طبق  صورت گردد، در  کسی  متوجه  یا معنوي  مادي
  .گردد  می  حیثیت  اعاده  از متهم  شود، و در هر حال  می  جبران  دولت  وسیله
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ی اشاره می کند و تعهدات بین ئکه به جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضا رانیا یاسالم يجمهور
که به جبران خسارت  10میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 14 ماده  6المللی ایران از جمله بند 

از تصویب قانون نظارت بر رفتار  پیشی کند می توان گفت تا ناشی از محکومیت نادرست اشاره م
عمال 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  342و تبصره ماده  11)30(ماده  1390قضات مصوب 

 نظام حقوقی ایران فاقد هر نوع سازوکار براي جبران خسارت ناشی از محکومیت نادرست بود و این در
شتر کشورها توجه به جبران خسارت بی گناهان رو به افزونی صورتی است که در حال حاضر در بی

  است، یکی از این کشورها حقوق آمریکا می باشد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
را می توان ناشی از پیشرفت علم  کایتوجه به موضوع جبران خسارت بی گناهان در ایاالت متحده آمر   

عی خصوصا در پرونده هاي قتل و تجاوز جنسی و در نتیجه ی مجرم واقئکه باعث شناسا DNAژنتیک و 
 چهاردهمدر که  یناتوضیح  .ی شخص ناکرده بزه که به نادرستی محکوم و زندانی شده دانستئرها

را لغو و اتهاماتش  12»گري داتسون«آقاي  1979دادگاه محکومیت تجاوز به عنف سال  ،1989آگوست 
ی تبرئه شده و آزاد شده در آمریکا نبود اما با این حال پرونده او را رد کرد. آقاي داتسون اولین زندان

  DNAداتسون اولین کسی بود که به طور واضح با فناوري تشخیص  یک پیشرفت محسوب می شد.
 Gross et alاست. آن پرونده ابتداي یک انقالب در نظام عدالت کیفري آمریکا بود ( تبرئه شده 

,2004,523(.  
اثبات شد آن ها   DNAبا مدرك جدید که  ینامتهم پس از دویست و شانزده ، 2008  از آوریل   

 سال منتهی به سال سی و پنج ) و ظرف Del Carmen,2013,324مرتکب جرم نشده اند آزاد شدند (
 است نفر برآورد شده  هفتصدتا  ششصد، آمار تبرئه شدگان بعد از محکومیت قطعی بین 2008

). شایان ذکر است که هرچند دانستن تعداد واقعی 252،1392رسولی آستانی،(یوسفیان شوره دلی و 
درصد همه  پنجتا  یکپرونده هاي محکومیت نادرست غیرممکن است اما برآوردها اشاره می کنند که 

                                                      
به بند  گاندر حکم قانون است. اشاره نگارند ثاقیم ی،قانون مدن 9است و طبق ماده  دهیملحق گرد ثاقیبه م 1354در سال  رانیا -  10

وجود  نهیزم نیدر ا گانتوسط نگارند یباشد و قصد بررس یحکم الزم االجراء م کی يادآوری يصرفا در راستا ثاقیم 14ماده  6
 246تا صفحه  243از صفحه  لیانند به منابع مرتبط از جمله منبع ذتو یم شتریجهت مطالعه ب مقاله نیندارد. خوانندگان ارجمند ا

  چاپ سوم، تهران، انتشارات شهردانش. ،دفتر دوم ،حقوق بشر در جهان معاصر ،1395، محمددیس ،یفاطمدیس ي: قارندیمراجعه نما
صدوهفتادویکم قانون اساسی : رسیدگی به دعواي جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یک30ماده  -  11

تهران است. رسیدگی به دعواي مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز   ایران در صالحیت دادگاه عمومی جمهوري اسالمی
  .تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است

12   - Gary Dotson. 
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با توجه به فدرال  .)Norris,2017,3(محکومین) جنایت ها محتمل است محکومیت نادرست باشند (
ی مقررات جبران خسارت خاص خود را دارا می باشد و در ئیکا، هر حوزه قضابودن نظام سیاسی آمر

 مقررات جبران خسارت براي بی گناهان پیش بینی نموده اند13ایالت سی و دوحال حاضر 
(McLellan,2015,367)  در  1913اولین مقررات جبران خسارت براي محکومیت هاي نادرست در

الزم به ذکر است شیوه هاي جبران خسارت . (Norris,2012,362)  ایالت ویسکانسین وضع شده است
به  )Norris,2012,371(  از یک ایالت به ایالت دیگر متفاوت می باشد و الگوي یکسانی وجود ندارد

طوري که برخی از ایاالت مقررات جامع و عادالنه وضع کرده اند در حالی که دیگر ایاالت هیچ نوع 
  . )Norris,2012,352( آورده اند حمایتی یا حمایت کمی به عمل

کار تخصصی براي جبران خسارت بی گناهان وسیستم حقوقی ایران فاقد یک سازکه  ینابا توجه به    
خصوص جبران خسارت  وجود دارد از جمله شرایط اقامه ي دعوا چیست؟ و  می باشد ابهاماتی در

یقی در توسعه سیستم حقوقی یک موانع جبران خسارت چیست؟ با توجه به اهمیت پژوهش هاي تطب
کشور به ویژه در موضوع جبران خسارت بی گناهان که فقدان مقررات روشن، تخصصی و متناسب با 

در موضوع که  ینای می تواند به تضییع  بیشتر حقوق بی گناهان منجر شود و نظر به ئشدت خطاي قضا
پس از تعریف و  گانغنی نمی باشد نگارندجبران خسارت بی گناهان ادبیات حقوق ایران به اندازه الزم 

د داد و سپس به بررسی موضوع نتبیین دو مفهوم کلیدي این پژوهش به سوال هاي مذکور پاسخ خواه
  د . ندر حقوق آمریکا اشاره می کن

 مفاهیم  -1
  بی گناهی -1-1

یف گردیده است تعر» عاري از گناه براي یک جرم خاص«و  »فقدان گناه«بی گناهی به عنوان          
)Oxley,2011,425.(  در بیشتر نظام هاي کیفري متهمین در پناه  فرض بی گناهی قرار دارند و تا صدور

یران در این جمهوري اسالمی اقانون اساسی سی و هفتم حکم قطعی بی گناه فرض می شوند. اصل 
که  یناخته نمی شود، مگر اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شنا«زمینه مقرر می دارد:  

فرض بی گناهی را به آمریکا قانون اساسی ایاالت متحده  »جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
در قسمتی از  اصالحیه پنجم مقرر گردیده: ... هیچ که  ینا صراحت ذکر نکرده است ولی با توجه به

                                                      
و در حال حاضر با  وستیمقررات جبران خسارت پ ياراد االتیبه جمع ا زیکانزاس ن التی) ا1397مقاله ( نیا نیدر زمان تدو -  13

  .باشند یگناهان م یمقررات جبران خسارت ب يدارا ئیحوزه قضا سی و ششدر نظر گرفتن مقررات دولت فدرال و... 
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دیوان عالی  14حروم نمی شود ... ی بدون رعایت آئین قانونی مئکس از ... زندگی، آزادي، یا دارا
 بر رعایت فرض بی گناهی تاکید نموده است 15»ولفیش«علیه  »بل«کشور در پرونده 

)McLellan,2015,358.(  درخصوص جایگاه فرض بی گناهی می توان گفت صرفنظر از تصریح قوانین
رض بی گناهی صرفا اساسی یا قوانین عادي حداقل از لحاظ نظري مخالفتی با آن وجود ندارد. اما ف

  جا باید سوال شود منظور از بی گناهی در سطور فعلی چیست؟ یک فرض حقوقی می باشد و در این
ی ب«یند دادرسی ادعاي بی گناهی می کنند تا از مجازات فرار نمایند  ولی آبیشتر متهمان در فر    

 »ي استگناهی واقعی فقدان وقایع مورد نیاز براي محکومیت تحت یک قانون کیفر
)innocence,2019,17-Uslegal,Inc,actual(.  براي مثال در اتهام قتل عمد رفتار مادي یعنی کشتن

توسط متهم روي نداده است پس به متهمی که رفتار مجرمانه را در عالم خارج انجام داده است ولی در 
شده و یا قتلی  دادرسی برخی از حقوق وي تضییع شده است به طور مثال حق سکوت وي نقض ندیفرآ

 »بی گناه حقوقی«که در عالم خارج به نحو شبه عمد وقوع یافته با اشتباه قاضی قتل عمد تفسیر گردد 
گفته می شود و در تعریف آن گفته شده: بی گناهی حقوقی به فقدان یک یا بیشتر قواعد حقوقی یا 

   ی حمایت می کنند اشاره دارد.ئشکلی که متهم را در مجازات اعطا
  16محکومیت نادرست -1-2

اصطالح که  ینازلمان از پژوهشگران برجسته حوزه محکومیت هاي نادرست ضمن اشاره به     
شاره می کند به ا ... محکومیت نادرست ذاتا مبهم می باشد درباره شمول این اصطالح گفته است:

ا بی گناهند (به ی که از لحاظ شکلی داراي نقص هستند یا محکومیت افرادي که واقعئمحکومیت ها
هیچ که  یناشخص دیگري مرتکب جرم شده است یا به دلیل که  ینامعناي حقیقتا بی گناه) یا به دلیل 

همچنین این نویسنده از اصطالح دیگري به نام  .)Zalman,2016,450(جرمی وقوع نیافته است 
شده در تعریف آن بیان این اصطالح رایج  نکه  ینانام می برد که ضمن اشاره به  17»محکومیت باطل«

می کند: محکومیت کیفري یک شخص حقیقتا بی گناه از ارتکاب جرم توسط دادگاه که یا جرم 
  ). Zalman,2016,456(توسط دیگري روي داده یا جرم هرگز روي نداده است 

                                                      
14 - … any person … nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of 
law… 
15 - Bell v. Wolfish. 
16 - Wrongful conviction. 
17   - False conviction 
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محکومیت هاي از  -اشاره زلمان در خصوص محکومیت نادرست دو قسم را شامل می شود: الف     
محکومیت هاي داراي نقص در شرایط احراز  مجرمیت. به طور  مثال  -ب و کلی داراي نقصلحاظ ش

ی که با نقض حقوق متهم یا نقض قواعد دادرسی از قبیل صالحیت دادگاه، عدم رعایت ئمحکومیت ها
د نشرایط رد دادرس حاصل شده اند شامل یک قسم از محکومیت هاي نادرست (نقص شکلی) می باش

ی که با اشتباه در احراز و انتساب رکن مادي به متهم حاصل شده اند که بی گناه واقعی ئهاو محکومیت 
د نیا  حقیقی  نیز نامیده می شوند قسمی دیگر از محکومیت هاي نادرست از نگاه ماروین زلمان می باش

نیز جبران خسارت دسته اخیر است. پژوهشگر دیگري محکومیت  گانکه موضوع پژوهش نگارند
خصوص اتهامات  رست را چنین تعریف کرده است: محکومیت نادرست شامل افرادي است که درناد
ی اعتراف به ارتکاب جرم کرده اند یا مورد محاکمه قرار گرفته اند و مجرم شناخته شده اند و به ئجنا

  . )Ramsey,2003,7-8( رغم اقرار یا حکم در واقع بی گناهند
  در حقوق ایران جبران خسارت محکومان بی گناه -2
 يجمهور یقانون اساس کمیکصدوهفتادویدعواي جبران خسارت محکوم بی گناه که به استناد اصل  

قانون نظارت بر رفتار قضات اقامه می گردد منوط به رعایت شرایط ماهوي و  30 هو ماد رانیا یاسالم
  شکلی به شرح ذیل می باشد.

  شرایط ماهوي دعواي جبران خسارت -3
  ات تقصیر یا اشتباه قاضیاثب -3-1
خواهان باید نسبت به اثبات تقصیر یا  1390مصوب قانون نظارت بر رفتار قضات  30با توجه به ماده    

اشتباه قاضی جهت دریافت خسارت اقدام نماید. نکته مهم دراین خصوص آن است که در موضوع 
یند آر کسی که بی گناه درگیر فرمحکومیت بی گناهان تحمیل تکلیف اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی ب

ی از عمر خود را در زندان سپري نموده باشد و احتماال تمکن ئکیفري شده است و ممکن است سال ها
چرا که دلیل منطقی وجود  ،ی فیزیکی و روحی الزم را ندارد عادالنه نمی باشدئمالی و یا حتی توانا

کیفري منجر به محکومیت بر دستگاه عدالت  که نادرستی یک راي ندارد در چنین شرایطی پس از آن
  کیفري آشکار گردد شخص بی گناه مجددا اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی را عهده دار شود.

  اثبات ضرر مادي یا معنوي  -3-2
هر گاه در اثر تقصیر یا «بیان شده:  رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس کمیکصدوهفتادویدر اصل    

رر مادي یا معنوي متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی اشتباه قاضی ... ض
ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده 
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بر اساس یک تقسیم بندي که براي ضرر یا خسارت انجام گرفته است، آن را به دو »  .حیثیت می گردد
به طور خالصه می توان گفت: کاستن از . )48 ،1388معنوي تقسیم نموده اند (ره پیک، قسم مادي و

 ،1395ی شخص و پیشگیري از فزونی آن، به هر عنوان که باشد، اضرار به او است (کاتوزیان،ئدارا
صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است: مانند احساس درد «)  و درباره زیان معنوي گفته شده است: 242

، 1395ان،یآزادي و ایجاد شرمساري (کاتوز ،حیثیت، هاي روحی، از بین رفتن آبرو جسمی و رنج
قانون اساسی نیز به هر دو قسم ضرر اشاره می نماید شکی وجود ندارد که قصد که  ینا). با توجه به 244

سارت باور قانونگذار موسس جبران همه خسارات وارده بوده است و قانونگذار به اصل جبران کامل خ
  داشته است.

درباره آثار محکومیت نادرست گفته شده است: آسیب محکومیت نادرست با آسیب متحمل شده   
توسط کهنه سربازان جنگ، بازماندگان شکنجه، اردوگاه مراقبت از بازماندگان و مهاجران و پناه 

هنگامی  و  )ser,2012,238Konvis(جویانی که به طور مشابه دستگیر شده اند و.... قابل مقایسه است 
ی قرار می گیرد، به اشتباه محکوم می شود، زندانی ئکه شخصی (از جامعه) جدا می شود، مورد بازجو

م سالمت روانی او به محض بازگشت شبیه بازماندگان شکنجه، ئمی شود و آزاد می گردد، عال
بنابراین می توان  .)Konvisser,2012,239( است18اضطراب، افسردگی و اختالل استرس پس از سانحه

خصوص وظیفه اثبات ضرر و زیان مادي و معنوي در مقایسه با اثبات  گفت متقاضی جبران خسارت در
تقصیر یا اشتباه قاضی راه آسان تري را در پیش رو دارد ولی با این حال علی الخصوص در حبس هاي 

ید به همین دلیل باشد که در ایاالت طویل المدت ورود پاره اي از ضررها را باید مفروض دانست و شا
حداقل در دعاوي که مستند به قوانین خاصی اقامه می شوند چنین شرطی دیده نمی شود آمریکا متحده 

  مقدار مبلغ استحقاقی خواهان می باشد.  هو بیشتر معیار مدت محکومیت مبناي محاسب
و در راستاي اجراي آن نیاز به  یاسالم يجمهور یقانون اساس کمیکصدوهفتادوی پس از تصویب اصل

تصویب مقررات الزم در خصوص مفهوم و مصادیق زیان معنوي، عدم النفع و امکان تقویم جبران 
قانون خاصی در زمینه جبران خسارت که  یناخسارت معنوي به پول وجود داشت و با توجه به 

 ،ناهان محکوم روشن نمایدمحکومان بی گناه وجود ندارد تا تکلیف موارد مذکور را در خصوص بی گ
 1392مصوب  ین دادرسی کیفريئقانون آ 255  ههمان طور که ماد ندبر این باورا گاننگارند

  همی توانند با رعایت ماد «...درخصوص جبران خسارت اشخاص بازداشت شده اشعار می نماید: 

                                                      
18 - Posttraumatic stress disorder (PTSD). 
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کومان بی گناه نیز امکان مح هدربار» این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند 19»14«
استناد به ماده مذکور وجود دارد چرا که بدیهی است که با توجه به شرایط زندان و متفاوت بودن آن از 
بازداشتگاه و مدت دار بودن آن نسبت به بازداشت ضرر و زیانی که در اثر محکومیت حاصل می شود 

  به این ماده وجود ندارد. بیشتر از بازداشت است و دلیلی براي عدم امکان استناد 
  اثبات رابطه سببیت -3-3
اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی     

ی دعواي خسارت را توجیه نمی کند. باید احراز شود که بین ئکه مسئولیت اعمال آنان با اوست، به تنها
ار رابطه سببیت وجود دارد: یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است ب انیدو عامل ضرر و فعل ز

پس خواهان در صورتی می تواند در دعواي جبران خسارت موفق باشد و . )435،1395(کاتوزیان،
خسارت ضرر و زیان خود را مطالبه نماید که ثابت کند ضرر و زیان وي که ناشی از مجازات می باشد 

ی می باشد و در صورتی که نتواند چنین رابطه اي را اثبات کند، حتی با منتسب به تقصیر و اشتباه قاض
وجود اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی یا اثبات ضرر و زیان وارده نمی تواند به خسارت مورد نظر خود 

  دست یابد. 
  شرایط شکلی دعواي جبران خسارت -4
  انتظامی قضاتطرح دعواي اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی  -4-1
احراز اشتباه که  یناهیچ قانونی مبنی بر  1390از تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  پیشتا    

) وجود نداشت. در حال 217،1393یا تقصیر قاضی بر عهده چه مرجعی می باشد (شاملو و مرادي، 
رت ناشی از اشتباه یا تقصیر رسیدگی به دعواي جبران خسا«قانون مذکور مقرر می دارد:  30حاضر ماده 

الزم به ذکر است با توجه به » .قاضی ... منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است
تشکیل این دادگاه در تهران می توان پیش بینی کرد که تعدادي از بی گناهان از اقامه دعوي صرفنظر 

ز دست دادن شغل و درآمد بعید نیست فرد بی که پس از سال ها گذراندن حبس و ا می نمایند چرا 
گناه توانایی مالی و... جهت طی مسیر تهران و اقامه دعوي در این دادگاه که علی االصول نیاز به ورود 
وکالي حرفه اي است را نداشته باشند و این موارد باعث انصراف آنان شود و به نظر می رسد این 

هر کس می تواند به منظور « .... ی که اشعار می دارد: قانون اساس سی و چهارمموضوع با اصل 
دادخواهی به دادگاه هاي صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در 

                                                      
  .از جرم را مطالبه کند یو منافع ممکن الحصول ناش يو معنو يماد يها انیتواند جبران تمام ضرر و ز یم یشاک: 14ماده  -  19
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که مشقت زیاد در دسترسی به دادگاه به گونه اي که باعث   مغایرت دارد چرا» دسترس داشته باشند...
بنابراین  .گردد با عدم وجود چنین دادگاهی تفاوت چندانی ندارد انصراف تعدادي از دادخواهان
  ی را حداقل در مراکز استان ها پیش بینی می کرد.ئشایسته بود مقنن چنین دادگاه ها

  اقامه  دعواي جبران خسارت در دادگاه عمومی حقوقی تهران -4-2
رسیدگی به دعواي جبران « مقرر نموده است: 1390مصوب قانون نظارت بر رفتار قضات  30 هماد  

خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوري اسالمی 
  در خصوص این شرط نکات ذیل قابل ذکر است:...» ایران در صالحیت دادگاه عمومی تهران است 

مشخص می باشد دعواي 1390مصوب قانون نظارت بر رفتار قضات  30اول، همان طور که از ماده  
جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی مستلزم اقامه دو دعواي جداگانه می باشد، یکی در 

و دیگري دعواي جبران خسارت در دادگاه عمومی حقوقی تهران. دعوي قضات دادگاه عالی انتظامی 
ه عالی انتظامی قضات است، این در دادگاه عمومی منوط به اثبات قبلی تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگا

نظارت بر رفتار  ی قانونئین نامه اجرائآ 20»24«قانون ذکر شده و هم از ماده   30موضوع هم از ماده  
پس امکان صدور قرار اناطه مانند سایر دعاوي مستند به ماده  .قابل استنباط است 1392مصوب قضات 

دارد و خواهان باید با ضمیمه نمودن راي وجود ن 1379 مصوبین دادرسی مدنی ئقانون آ 21»19«
  دادگاه عالی انتظامی قضات به دادخواست خود اقامه دعوي نماید. 

قانون اخیرالذکر برخالف سایر دعاوي مسئولیت مدنی، همه ارکان دعوي  30دوم، با توجه به ماده 
نمی گیرد بنابراین بار و رابطه سببیت) توسط یک مرجع واحد مورد رسیدگی قرار  فعل زیان ،(تقصیر

در صورتی که پس از اقامه دعوا در نزد دادگاه عمومی حقوقی تهران، این دادگاه در بررسی خود به 
نتیجه برسد که تقصیر یا اشتباه قاضی در پرونده وجود ندارد نمی تواند به استنباط خود ترتیب اثر بدهد 

تبع می باشد. بدیهی است احراز سایر ارکان بلکه نظر دادگاه عالی انتظامی قضات براي دادگاه عمومی م
  دعوا با دادگاه عمومی حقوقی تهران است.

                                                      
ه خسارت ادعایی داشته باشد باید بدوا حسب مورد به دادسرا یا : هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر ب24ماده - 20 

دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می تواند براي جبران خسارت ناشی از 
  تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوي نماید.

صالحیت دادگاه دیگـري اسـت، رسـیدگی     رگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در: ه19ماده   -  21
شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگـاه صـالح اقامـه     می از مرجع صالحیتدار متوقف به دعوا تا اتخاذ تصمیم

شـود و خواهـان    صـادر مـی   کننده تسـلیم نمایـد، در غیـر ایـن صـورت قـرار رد دعـوا       رسیدگی  رسید آن را به دفتر دادگاه دعوا کند و
  .نماید تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا می
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سوم، همان نقدي که در خصوص در دسترس نبودن دادگاه عالی انتظامی قضات به دلیل تشکیل این 
  دادگاه در شهر تهران وارد می باشد درباره دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز وارد است.

ابعاد ضرر و زیان وارده به محکومان بی گناه گسترده می باشد پیش بینی دو که  ینابه چهارم، با توجه 
مرجع با لزوم تسریع در جبران خسارت بی گناهان براي بازگشت سریع و آسان محکوم بی گناه به 

 جامعه مغایرت جدي دارد. 

  اقامه  دعوي به طرفیت وزارت دادگستري در فرض اشتباه قاضی  -4-3
در فرضی که تقصیر متوجه قاضی نباشد  یاسالم يجمهور یقانون اساس کمیکصدوهفتادویاصل    

قانون نظارت بر رفتار  30دولت را  مسئول جبران خسارت می داند و در قوانین عادي از جمله ماده 
ا منظور وزارت آیمشخص نگردیده است منظور از دولت چه دستگاهی می باشد؟  1390مصوب قضات 

دولت در معناي  یاسالم يجمهور یقانون اساس کمیکصدوهفتادویی باشد؟ یا منظور اصل دادگستري م
ی نیز در این قوه رخ داده ئیه قوه اي مستقل می باشد و خطاي قضائقوه قضاکه  ینااعم بوده و با توجه به 

تکلیف که  ینایه می باشد و این قوه خوانده دعوي می باشد. با توجه به ئاست منظور از دولت، قوه قضا
موضوع به صراحت در قوانین مشخص نشده است برخی از حقوقدانان بر این باورند  که خوانده نمی 

یه از قوه مجریه، ئتواند وزارت دادگستري باشد و دالیلی نیز ارائه داده اند از جمله استقالل قوه قضا
که هر دستگاهی باید  را لوث شدن مسئولیت ها در صورتی که وزارت دادگستري خوانده قرار بگیرد چ

خوانده دعوي می بایست دادگستري محلی باشد که «پاسخگوي عمل خود باشد و در نتیجه معتقدند: 
  ). 525-527 ،1392زرگوش، ..» (ی منجر به زیان در قلمرو آن، صورت گرفته است .ئعمل قضا

 .موضوع روشن شد 1392ین دادرسی کیفري مصوب  ئقانون آ 342الحاقی ماده  22تبصرهبا تصویب    
کامال روشن می باشد و وزارت دادگستري عهده دار این وظیفه  23»260« منظور از دعاوي موضوع ماده

نیز با  1390مصوب قانون نظارت بر رفتار قضات  30خصوص خسارت ناشی از ماده  می باشد ولی در
وجود ندارد و حتی وزارت  تفاوت ماهیتی بین این خسارت و خسارت ناشی از بازداشتکه  یناتوجه به 

                                                      
و  1390 ) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب30) این قانون و ماده (260(  در دعاوي مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده -  22

دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق  مواردي که
  .بیت المال براي جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از راي را دارد

صندوقی در وزارت دادگستري تأسیس میشود که بودجه این قانون، ) 255منظور پرداخت خسارت موضوع ماده ( به :260ماده  -  23
شود و اجراي آراء صادره از  گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستري اداره می آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می

  .کمیسیون بر عهده وي است
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که دیه برعهده بیت المال می باشد را نیز عهده دار است می توان گفت، بدون  دادگستري  مواردي
شک منظور مقنن وزارت دادگستري بوده است و اگر منظوري جز این داشت، این موضوع را صریحا 

به  یهئریاست قوه قضا 14/11/1395مورخ  100/59146/9000بخشنامه شماره با این حال  .بیان می کرد
 342در اجراي تبصره الحاقی به ماده «اختالفی که بین حقوقدانان وجود داشت پایان داد و مقرر نمود: 

قانون  11و اصالحات و الحاقات بعدي و با توجه به تبصره  1392  ین دادرسی کیفري مصوبئقانون آ
 30قانون و ماده  260ه خسارت موضوع ماده کل کشور، در دعاوي مربوط به مطالب 1395 بودجه سال 

ی موظفند از وزارت دادگستري براي جلسه ئ، مراجع قضا1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 
  » .رسیدگی دعوت و راي صادره را به وزارت فوق ابالغ نمایند

  موانع جبران خسارت محکومان بی گناه  -5
تخصصی براي جبران خسارت محکومان بی گناه در از یک طرف سازوکاري که  ینابا توجه به   

حقوق ایران پیش بینی نشده است و از طرف دیگر به طور بالقوه امکان جبران خسارت با توجه به اصل 
مصوب قانون نظارت بر رفتار قضات  30و ماده  یاسالم يجمهور یقانون اساس کمیکصدوهفتادوی

یط ایجابی، شرایطی نیز باید وجود داشته باشد، این بنابراین عالوه بر وجود شرا ،وجود دارد 1390
پیش بینی شده است. حقوق ایران مقررات ویژه اي در آمریکا شرایط در بیشتر قوانین ایاالت متحده 

که  یناخصوص شرایط سلبی حق جبران خسارات محکومان بی گناه ندارد ولی با توجه به 
در حقوق ایران جامع تر می باشد و موانعی نیز براي سازوکارهاي جبران خسارت براي بازداشت ناموجه 

 نیقانون آئ 256جبران خسارت پیش بینی شده است به نظر می رسد می توان از وحدت مالك ماده 
که شرایط سلبی جبران خسارت بازداشت ناموجه را بیان می کند  1392مصوب   يفریک یدادرس

د ویژگی نکه عمدتا مبتنی بر قاعده اقدام می باش  که شرایط مذکور در این ماده چرا  ،استفاده کرد
    خاصی ندارند که نتوان براي محکومان بی گناه  از آن استفاده کرد.

  جبران خسارت محکومان بی گناه در حقوق آمریکا -6
  سازوکارهاي جبران خسارت  -6-1
ان بی گناه در نظام حقوقی آمریکا، سه نوع سازوکار مختلف براي وصول خسارت توسط محکوم 

و قوانین جبران 25طرح دعوي در یک دادگاه مدنی 24،وجود دارد که عبارتند از لوایح خصوصی
  که ذیال هر یک از آنان بررسی خواهد شد. ) Kahn,2010,131( 26خسارت

                                                      
24 - Private Bills 

  .ف می باشدبه قانونگذاري خصوصی یا لوایح جبران خسارت خصوصی نیز معرو 
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  لوایح خصوصی  -1-6-1
ه درخواست الیحه خصوصی از قانونگذار ایالت است ک«از سازوکارهاي جبران خسارت بی گناهان   

 ، تمامی ایاالت به جز آمریکا در ایاالت متحده .)Kahn,2010,134(» .می تواند به فرد پول تخصیص دهد
) داراي دو مجلس 45 ،1394(امجد،  روش یک مجلسی را در پیش گرفت 1937 نبراسکا که در سال 

ت خسارت به البته موارد پرداخ .می باشند و تصویب یک الیحه نیازمند موافقت هر دو مجلس می باشد
نفري که به وسیله آزمـایـش  دویست و چهلدرصد از  نهاین شیوه خیلی کم می باشد به طوري که فقط 

DNA  تبـرئه شده اند توانسته اند به جبــران خسـارت به این شیـوه دسـت یابنـد)Innocence 

project,2009,13(  پنجویورك، فقط سال منتهی به وضع قانون جبران خسارت نی سی و پنجو یا در 
اصوال اگر قانون اساسی   .)Kahn,2010,134( الیحه خصوصی در مجلس این ایالت وضع شده است

لوایح قانونگذاري خصوصی براي جبران خسارت  27،ایالت اجازه درخواست الیحه خصوصی را بدهد
 .)017,372Gutman,2(اشخاصی که ناعادالنه محکوم شده اند نیازمند قدرت سیاسی و صبر می باشند 

سال براي متقاعد کردن  بیست 29»ویلبرت لی«و  28»فردي لی«براي مثال، در یک مورد در فلوریدا، 
تبرئه شده اي «قانونگذار جهت تصویب الیحه صبر کردند به همین خاطر برخی از نویسندگان گفته اند: 

رد  اما  تبـرئه شـده اي که ی) دارد فقط به یک وکیل نیاز دائکه تمایل به دادخواست دادن (به مرجع قضا
 »نیاز دارد 31و یک مدیر تبلیغ 30یک البی گربه وضع یک الیحه خـصوصی را پیگیـري می کند 

)Mandery and others,2013,558.(  
  دادخواهی مدنی  -2-6-1
مجموعه قوانین ایاالت متحده  42از عنوان  21تبرئه شده ها ممکن است دولت فدرال را تحت فصل    

تعقیب کنند یا ممکن است دولت هاي ایاالت را از طریق دعاوي شبه جرم کامن ال  198332مصوب
از  21. فصل )Mandery and others,2013,556(براي تعقیب با سوءنیت و زندان ناحق تعقیب نمایند 

خصوص محرومیت از حقوق از مجموعه قوانین ایاالت متحده مصوب  با نام دعواي مدنی در 42عنوان 

                                                                                                                                   
25 - Litigations.  
26 - Compensation Statutes.  

  براي مثال قانون اساسی نیوجرسی چنین امکانی را نمی دهد. -  27
28 - Freddie Lee. 
29 -Wilbert Lee. 
30 - Lobbyist. 
31 - Campaign Manager. 
32   - U.S code, title 42, chapter 21, subchapter I, 1983, civil action for deprivation of rights.  
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به موضوع تحت کنترل درآوردن شهروندان ایاالت متحده و محرومیت آنان از حقوق و مزایا یا ، 1983
شده است می پردازد و براي  ءی که به موجب قانون اساسی و سایر قوانین به آن ها اعطائمصونیت ها

شرایط سخت اقامه دعوي طبق این نوع سازوکار از   .شخص آسیب دیده حق جبران قائل می گردد
له اثبات رفتار خالف قانون و تعمدي کارگزاران دولت در محکومیت نادرست یا عمل قضات در جم

درصد از تبرئه شده هاي به  بیست و هشتفقط « خارج از صالحیت رسمی آنـان باعث شـده است 
توانسته اند از طریق سازوکار دادخواهی مدنی موفق به  )DNA «)Innocence project,2009,4  وسیله
  ل جبران خسارت شوند.وصو

  قوانین جبران خسارت -3-6-1
مشکالتی که سازوکارهاي الیحه خصوصی و دادخواهی مدنی داشتند باعث شد تا پژوهشگران   

تصویب قوانین خاص را پیشنهاد دهند. قوانین جبران خسارت، بدون اعتناي به تقصیر یا سرزنش، پول و 
ند. به طور کلی، خواهان، فقط نیاز به احراز بی گناهی اش خدمات براي افراد تبرئه شده تدارك می بین

مدتی را در نتیجه محکومیت نادرست در زندان گذرانده است دارد که  یناو اثبات 
)Bernhard,2009,409.(  ادوین بورچارد«وقتی  1932پیکار براي وضع قوانین جبران خسارت در سال« 

ت و پنج داستان افرادي که بورچارد معتقد بود ، مجموعه اي از شص»محکومیت بی گناهان«کتاب 
البته قبل از انتشار این کتاب،  ).Bernhard,2009,409( کامال بی گناه می باشند را منتشر کرد شروع شد

ایالت ویسکانسین، اولین ایالتی بود که در آمریکا قانون جبران خسارت براي بی گناهان وضع کرده بود 
  توجه بیشتر به موضوع و تسریع در تصویب قوانین جبران خسارت شد.  ولی انتشار این کتاب، باعث

انتخاب این سازوکار براي وصول به جبران خسارت نیازي به احراز سوءرفتار مقام که  ینابا توجه به   
ند طرح دعواي مدنی صورت می گیرد، برخی از آیدولتی ندارد و جبران خسارت سریع تر از فر

یاد  )Encarnacion,2016.139-140( 33»استاندارد طالیی«سازوکار با عنوان  نویسندگان از این نوع
قوانین جبران خسارت مشابه نظام هاي «کرده اند و یکی از پژوهشگران برجسته این حوزه معتقد است: 

جبران خسارت کارگران عمل می کنند. نظام هاي جبران خسارت کارگران، در طول انقالب صنعتی، 
معه تشخیص داد که کارگران به نحو اجتناب ناپذیري در کار آسیب می بینند ایجاد همان طور که جا

شدند. نظام هاي جبران خسارت کارگران بدون توجه به تقصیر، به کارگران آسیب دیده هزینه می 
کارگر سر کار خوابش برده است، که  ینا پردازند. اهمیتی ندارد که ماشین درست کار نکرده است یا

آسیب سر کار رخ داده باشد جبران که  یناق شدت آسیب و زمان از دست رفته مشروط به خسارت طب
                                                      
33 - Golden Standard. 
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). این قوانین در ایاالت متحده به رغم شباهت ها، تفاوت هاي Bernhard,2009,410»  (می شود
 خصوص در میزان مساعدت مالی با یکدیگر دارند. ه جدي نیز ب

   شرایط ایجابی و سلبی جبران خسارت - 6-2    
احراز بی گناهی به معناي جبران خسارت فرد نمی باشد بلکه احراز شرایط ایجابی و سلبی نیز الزم می    

  باشد  در بیشتر ایاالت آمریکا وجود شرایط ذیل ضروري است:
محکوم شدن به جنایت: تقریبا نیمی از ایاالتی که داراي قوانین جبران خسارت می باشند، فقط  -

ه دریافت جبران خسارت می دانند که به جنایت محکوم شده باشد خواهانی را مجاز ب
)Kahn,2010,137(. ) به طور مثال بندa) (1 ین ئقانون دادگاه ها و آ 13از عنوان  13-65-102) قسمت

شخصی که محکوم به جنایت در این ایالت شده «اشعار می دارد:  34دادرسی دادگاه ایالت کلرادو
محکومیت جنحه یا جنایت اشاره کرده اند و مابقی نیز هر نوع محکومیتی را ، سه ایالت نیز به 35»باشد

صرف محرومیت از آزادي باعث از که  یناصرفنظر از ماهیت جرم مشمول حق جبران می دانند. نظر به 
دست رفتن فرصت هاي اجتماعی زیادي براي محکوم علیه می گردد چنین تمایزي بین محکومیت هاي 

د ولی این امر نالبته حبس هاي ناشی از جنایت طوالنی تر از جنحه می باش .می باشدنادرست غیرمنطقی 
نمی تواند دلیلی منطقی براي عدم جبران باشد و بعید نیست که یک مجازات کوتاه مدت باعث ضرر 

  زیادي براي فرد گردد. 
براي جبران  قسمتی از مجازات را گذرانده باشد: صرف محکومیت کیفري باعث استحقاق خواهان -

خسارت نمی شود بلکه الزم است خواهان قسـمتی از مجـازات تعیـین شده یا همه آن را گذرانده باشد. 
این شرط در بیشتر قوانین ایاالت دیده می شود، برخی از قوانین صرفا اشاره کرده اند که باید قسمتی از 

کرده باشند مانند قانون جبران صریحا مدت خاصی را ذکر که  ینامجازات را گذرانده باشد بدون 
خواهان به یک جرم یا بیشتر طبق قانون «که مقرر می دارد:  36خسارت زندان نادرست ایالت میشیگان

این ایالت محکوم شده باشد، براي جرم یا جرایمی در مرکز تادیبی ایالت متحمل حبس شده باشد و 
قانون  3) جزء 2( ) از قسمت aجه به بند (البته با تو 37.»حداقل قسمتی از مجازات را گذرانده باشد

                                                      
34  -Colorado Revised Statutes, title 13, Courts and Court Procedure 13-65-101.  
35 - (1) … , A person who has been convicted of a felony in this state …  
36   - Michigan compiled Law, Chapter 691, Judiciary, Act 343 of 2016, Wrongful 
Imprisonment Compensation Act (691.1751-691.1757). 
37 - (a) The plaintiff was convicted of 1 or more crimes under the law of this state, was 
sentenced to a term of imprisonment in a state correctional facility for the crime or crimes, 
and served at least part of the sentence. 
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دالر  پنجاه هزارام  365/1براي حبس کمتر از یک سال در زندان ، مبلغ به «مذکور که اشعار می نماید: 
می توان گفت منظور از قسمتی از  38.»براي هر روزي که شاکی در زندان بوده است تقسیم می گردد

نیز حداقل مدت  39خی از قوانین مانند قانون ایالت ورمونتنیز می باشد. بر» یک روز زندان«مجازات 
 یک سال را ذکر نموده اند. 40الزم را شش ماه و قانون ایالت ماساچوست

، آزادي به دالیل بی گناهی یا DNAآزادي بی گناه به دالیل عفو توسط فرماندار، تبرئه به وسیله  -
الزام صالحیت خواهان براي پیگیري دعواي  مرتبط با بی گناهی، نقض یا لغو محکومیت: عمده ترین

). Kahn,2010,137جبران خسارت مبتنی است بر شرایطی که خواهان از زندان آزاد شده است(
تعدادي از ایاالت مانند مین، مریلند و تنسی صرفا محکومی را واجد شرایط جبران خسارت می دانند 

 .ر غیر این صورت براي وي حق جبران قائل نیستندکه از فرماندار آن ایالت عفو دریافت کرده باشد و د
 501-10مجموعه قوانین مریلند، تدارکات و امور مالی دولت از بخش  2) از قسمت bبه طور مثال بند (

ثابت شده که قطعا محکومیت فرد اشتباه می که  ینافرد از فرماندار عفو تامی مبنی بر : «.41دارد یاشعار م
یند را به چرخه سیاسی می اندازد. جبران خسارت خواهان به آلزوم عفو، فر 42»باشد دریافت کرده است.

گستره وسیع و  ).(Bernhard,2009,411  تمایل سیاسی قوه مجریه و سرمایه خزانه دولت بستگی می یابد
متنوع وظایف فرمانداران در یک ایالت وقت چندانی را براي بررسی پرونده هاي محکومین بی گناه 

ذارد و بعید نیست حتی در صورت داشتن وقت الزم، مالحظاتی از قبیل نگرانی جهت باقی نمی گ
فرماندار یک ایالت را از صدور عفو بی میل نماید. ایراد دیگري که به این الزام  ...کسري بودجه و

قانونی وارد است لزوم داشتن ارتباطات خاص سیاسی می باشد، یعنی همان ایرادي که بر الیحه 
عنوان یکی از سازوکارهاي جبران خسارت وارد بود به شرط لزوم عفو توسط فرماندار نیز  خصوصی به

  وارد می باشد. 
می باشد را  DNAتعدادي از ایاالت مانند مانند میزوري و مونتانا صرفا نقض حکمی که مبتنی بر آزمایش   

خواهان بی که  ینا ث اطمینان از اباعث تحقق حق جبران می دانند هر چند توجه به نتایج آزمایش مذکور باع

                                                      
38 - For incarceration of less than a year in prison, this amount is prorated to 1/365 of 
$50,000.00 for every day the plaintiff was incarcerated in prison. 
39 - The Vermont Statute, title 13: Crimes and Criminal Procedure, Chapter 182: Innocence 
Protection, Subchapter 002: Compensation  for Wrongly  Convictions. 
40 - Massachusetts, General Laws. Part III, title IV, Chapter 258d, Compensation For Certain 
Erroneous Felony Convictions. 
41   - Maryland Code, Finance and Procurement Section.  
42   - … the individual has received from the governor a full pardon stating that the individual 
is conviction has been shown conclusively to be in error.  
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ولی پرونده هاي زیادي نیز وجود دارد که آثاري از   ).(Bernhard,2009,139د گناه واقعی است می گرد
جرم برجاي نمانده است یا مدت زمان زیادي از جرم گذشته است و محتویات باقی مانده قابلیت انجام 

کردن و محدود نمودن تشخیص بی گناهی به آزمایش  بنابراین مقید را دارا نمی باشند DNAآزمایش 
  مذکور باعث خروج بی جهت بی گناهان زیادي از حق جبران خسارت می گردد.

خواهان به دلیل بی گناهی یا دالیل که  یناتعدادي دیگر از ایاالت مانند آالباما و کالیفرنیا به لزوم     
ند و تعداد دیگري از ایاالت مانند آیووا، ماساچوست مرتبط با بی گناهی آزاد شده باشد اشاره می نمای

و دولت فدرال، آزادي در اثر نقض یا لغو محکومیت را کافی دانسته اند. این دو سازوکار نسبت به 
منطقی تر می باشد و امکان  DNAسازوکار لزوم عفو توسط فرماندار یا احراز بی گناهی توسط مدرك 

  بیشتر فراهم می نماید. جبران خسارت را براي بی گناهان 
از  55/30ی که داراي قانون جبران خسارت هستند  ئحوزه قضا سی و ششعالوه بر شروط ایجابی، از 

از حوزه هاي  45/69ی) فاقد شرط سلبی می باشند  و ئحوزه قضا یازدهی آمریکا (یعنی ئحوزه هاي قضا
بی می باشند. اصلی ترین شرایط ی) داراي حداقل یک شرط سلئحوزه قضا بیست و پنجی (یعنی ئقضا

  سلبی عبارتند از:
هم زمانی مجازات زندان نادرست با یک مجازات مقارن دیگر که ربطی به جرمی که خواهان براي  -

آن تقاضاي جبران خسارت کرده است ندارد: این شرط در قوانین کلرادو، هاوایی، کانزاس، 
فصل  4,1000,40) 1) از قسمت (11شود. بند (ماساچوست، میشیگان، تگزاس و واشینگتن دیده می 

در طول مدت زندانی که «در این زمینه اشعار می دارد:  43از مجموعه قوانین اصالحی واشینگتن 40100
خواهان درصدد جبران خسارت آن  است، خواهان متحمل زندان یا مجازات مقارنی براي هیچ جرمی 

در واقع عدم تحقق حق جبران  44.»ست نشده استی که اساس این ادعا ائجزء جنایت یا جنایت ها
ی که خواهان ئخسارت به دلیل تحمل مجازات مقارن بر این فرض استوار است که آسیب ها و ضررها

مدعی وقوع آن می باشد دیگر مستند به محکومیت نادرست نمی باشد، چنین شرطی در خصوص 
دیده می  1392مصوب  ی کیفري ایران ین دادرسئقانون آ 256ماده  45»ت«بازداشت ناموجه در بند 

                                                      
43 -Revised Code of Washington, Title 4, Chapter 4..100 Wrongly Convicted Persons. 
44 - (ii) During the period of confinement for which the claimant is seeking compensation , 
the claimant was not serving a term of imprisonment or a concurrent sentence for any crime , 
other than the felony or felonies that are the basis for the claim.  

  .همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد - ت :شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیستدر موارد زیر  :256ماده  -  45
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قابل ذکر است در صورتی که مدت مجازات درست پایان یابد و خواهان به دلیل محکومیت  46شود.
دیگري که به نادرستی به آن محکوم شده است همچنان در زندان به سر برد باید نسبت به مدتی که پس 

  گیرد. ران قراراز مجازات درست در زندان به سر برده است مشمول حق جب

ی آالباما، تگزاس، یوتا و ویرجینیا دیده ئارتکاب جنایت جدید: این شرط در قوانین حوزه هاي قضا -
شخصی که حکم جبران خسارت وي «ا در این خصوص مقرر می دارد: 47آالباماایالت می شود. قانون 

غ پرداخت نشده از هر ی محکوم می گردد براي دریافت مبالئصادر شده و متعاقبا به یک جرم جنا
که  ینابا توجه به  48.»جبرانی که توسط این ماده اجازه داده شده است واجد صالحیت نخواهد بود

ارتباط منطقی بین محکومیت نادرست قبلی و ارتکاب جنایت جدید وجود ندارد این شرط غیرعادالنه 
د که در اثر زندان نادرست می باشد، شاید علت ارتکاب جنایت جدید نیز محیط جرم زاي زندان باش

بر فرد تحمیل گردیده است که این نیز مصداقی دیگر از ضرر وارده بر فرد بی گناه می باشد. برخالف 
را براي تحقق حق جبران » 50شرط دستان پاك« 49اشرط ارتکاب جنایت جدید، قانونگذار ایالت فلورید

نمی خورد. شرط مذکور کسانی را  خسارت قائل شده است که در دیگر ایاالت چنین شرطی به چشم
که سابقه محکومیت به یک جنایت را قبل از محکومیت نادرست داشته اند از حق جبران خسارت براي 

 محکومیت نادرست محروم می کند.

سببیت یا مشارکت خواهان در محکومیت خود: این شرط در قوانین نیمی از ایاالت و دولت فدرال  -
خصوص این شرط دو رویکرد  تر شدن وصول به جبران نیز می گردد. دردیده می شود و باعث سخت 
ی دیده می شود. در تعدادي از ایاالتی که شرط مشارکت در خطا یا سببیت ئدر قوانین حوزه هاي قضا

خواهان در محکومیت را پیش بینی کرده اند، موارد مشارکت در خطا به صورت مضیق احصاء شده 
شهادت کذب، ارائه مدرك جعلی یا بیان اظهار کذب که باعث سهیم شدن  است و شامل اقرار به جرم،

ی که داراي قابلیت تفسیر گسترده ئدر محکومیت گردد می شود و در برخی از ایاالت با ذکر واژه ها
هستند، هر نوع فعلی که سبب شود خواهان در محکومیت سهیم گردد را مشمول این شرط دانسته و فرد 

از  bبراي مثال در خصوص رویکرد اول، بند  .)Kahn,2010,140( حروم می کند را از حق جبران م

                                                      
  همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.   -  46

47 -Alabama Code, Title 29, Article 1, Section 29-2-150. 
48 - A person awarded compensation and subsequently  convicted of a felony crime will not 
be eligible to receive any unpaid amounts from any compensation authorized by this article.  
49 - The 2018 Florida Statutes, The Xlvii Criminal Procedure and Corrections, Chapter 961, 
Victims Of Wrongful Incarceration compensation. 
50 - Clean Hands Provision. 
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فرد اقرار به جرمِ اتهامی یا هر چیز کمتري که شامل «اشعار می دارد:  51قانون اکالهما B.1از  2قسمت 
قابل ذکر است که ایاالت کمی مانند  52.»جرم می شود نکرده باشد اما به جرم محکوم شده باشد

کالیفرنیا اقرارهاي تحت اجبار یا اقرارهاي غیرارادي را باعث سلب حق جبران خسارت  نبراسکا و
  و قوانین دیگر اشاره اي به این موضوع نکرده اند. در گزارش سال )Norris,2012,304(ندانسته اند 

 DNA  درصد از تبرئه شده هاي از طریق بیست و پنجطرح بی گناهی گفته شده است که تقریبا  2009
project  Innocenceبا بیان سخنانی در معرض اتهام قرار گرفته یا صریحا اقرار کرده اند (

report,18ی، تلقین شرایط جرم به متهم و فریب متهم ئ)، این موارد می تواند ناشی از فشار بازجو
و  54ر، اقرارهاي کذب پیرو اجبا53توسط پلیس رخ دهد. محققان اقرار را به سه نوع اقرار کذب ارادي

تقسیم کرده اند ولی در اکثر قوانین  )Bernhard,2009,412( 55اقرارهاي کذب ناشی از اجبار ذهنی
چنین تقسیم بندي وجود ندارد و حتی اقرار ناشی از فشار روانی پلیس را هم از مواردي دانسته شده 

قسیم بندي است که مشارکت در محکومیت محسوب می گردد در صورتی که فقط اقرار نوع اول این ت
 باید مشارکت در محکومیت محسوب گردد. 

 56نیوجرسیایالت قانون  227فصل  c.52.4c.3 3از قسمت  cدر خصوص رویکرد دوم به طور مثال بند 
این شرط مبتنی بر قاعده  57.»او با رفتار خودش سبب یا موجب محکومیت نشده باشد«مقرر می دارد: 
زیان دیده اي که در اثر تقصیر خود «ه موجب آن بشد که در حقوق کامن ال می با 58اشتراك در خطا

). 494 ،1395،(کاتوزیان» در ایجاد ضرر دخالت داشته است نمی تواند از این باب مطالبه خسارت کند
هدف قوانین جبران خسارت تسهیل دسترسی بی گناهان به جبران خسارت می باشد که  ینابا توجه به 

انین که امکان تفسیر موسع آن ها وجود دارد برخالف هدف اولیه ی در قوئپیش بینی چنین شرط ها
  وضع قوانین جبران خسارت می باشد.

                                                      
51 - 2014 Oklahoma Statutes, Title 51. Officers 851.154.Extent Of Liability- Wrongful 
Criminal Felony Convictions Resulting In Imprisonment – Punitive Or Exemplary Damages- 
Joinder Of Parties- Several Liability. 
52 - The individual did not plead guilty to the offence charged, or to any lesser included 
offence, but was convicted of the offence. 
53 - Voluntary false confessions. 
54 - Coerced – compliant false confessions. 
55 - Coerced internalized false confessions. 
56 -New Jersey Revised Statutes, Title 52, Chapter 227 Compensation For Persons 
Mistakenly Imprisoned. 
57 - He did not by his own conduct cause or bring about his conviction. 
58 - Contributing negligence. 
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  جبران مالی خسارت وارده (پرداخت پول) -6-3
در بیشتر قوانین جبران خسارت ایاالت متحده امکان صدور حکم جبران مالی و پرداخت مقداري پول   

. )Norris,2014,6(که هیچ نوع مبلغی را پیش بینی نکرده است  پیش بینی شده است به جز ایالت مونتانا
ایاالتی که فقط جبران مالی را پیش بینی کرده اند شامل: کالیفرنیا، کنتیکت، منطقه کلمبیا، آیووا، مین، 
مینه سوتا، می سی سی پی، میزوري، نبراسکا، نیوهمپشایر، نیویورك، اهایو، اکالهما، تنسی، یوتا، 

  ).Trivelli,2015,260(د ناشینگتن، ویرجینیاي غربی و ویسکانسین می باشویرجینیا، و
یکصد دالر براي هر سالی که شخص در زندان به سر برده است و  پنجاه هزار 59قانون دولت فدرال  

دالر نیز براي هر سالی که شخص در صف اعدام قرار داشته است پیش بینی کرده است. نکته اي  هزار
بینی مبلغ باالتر براي کسانی که منتظر اجراي حکم اعدام قرار دارند درخور تامل که در خصوص پیش 

می باشد این است که افراد محکوم به اعدام استرس و اضطراب بیشتري نسبت به سایر زندانیان دارند و 
ز ا«که  است که قانونگذار جبران خسارت بیشتري را پیش بینی نماید ولی با وجود آن منطقیبنابراین 

نفر محکوم به اعدام در آمریکا بی گناهی آنان ثابت شده  یکصد و  شصت و چهار، 2018 تا 1973
ی کلرادو، منطقه کلمبیا، تگزاس و واشینگتن چنین ئبه جز دولت فدرال صرفا چهار حوزه قضا» است

  جبرانی را پیش بینی کرده اند.
اده کرده اند. تعدادي از ایاالت جبران مالی ی براي پیش بینی مبلغ از چند ضابطه استفئحوزه هاي قضا  

را مبتنی بر مدت زمان تحمل حبس پیش بینی کرده اند، اما مبالغ پیش بینی شده بیش از حد متغیرند، در 
دالر براي هر سال بدون محدودیت حداکثري  هشتاد هزارحد باالي این طیف تگزاس می باشد که 

دالر براي هر سال  پنج هزارانسین قرار دارد که فقط پیش بینی نموده است و از طرف دیگر ویسک
دالر پیش بینی کرده  بیست و پنج هزارمحکومیت نادرست با محدودیت حداکثر 

  .)Norris,2014,6(است
تعداد دیگري از ایاالت پرداخت یکجا را براي کل زندان نادرست پیش بینی کرده اند، با این حال   

دالر براي زندان تا پنج سال، هزار  هشتادوپنجایلینوي، ایالت ل مبالغ خیلی متفاوتند. براي مثا
دالر براي زنـدان بیـش از  دویست هزارسال و تا  چهاردهتا  پنجدالر براي زندان بین  یکصدوهفتاد هزار

دالر برابر  بیست هزاریـوهمپشایر حداکثر ایالت نچهارده سـال پـیش بینی کرده است، از طـرف دیگـر 
نادرست بدون توجه به مدت حبس نادرست پیش بینی کرده است، تعدادي دیگر از ایاالت کل زندان 

براي جبران خسارت، تصمیم را در این خصوص به یک  معینی مانند نیویورك، به جاي تعیین مبلغ
                                                      
59 - 28 USC 2513 Unjust Conviction and imprisonment. 
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 قاضی یا کمیته محول کرده اند. از طرفی چنین سیاستی ممکن است به احکام مالی بیش از مبالغ میانگین
که  یناتوصیه شده منجر شود. از طرف دیگر، احکام مالی ممکن است خیلی کمتر باشند و مهم تر  یا

هنگام آزادي با آن مواجه بودند اضافه  چنین بالتکلیفی به وضعیت آشفته اي که تبرئه شده ها از قبل،
   ).Norris,2014,7(می گردد 

ران خسارت قابل ذکر است پایین بودن مبلغ نکته اي که در خصوص مبالغ پیش بینی شده در قوانین جب  
درآمد سرانه یک فرد آمریکایی که  ینای می باشد. با توجه به ئنسبت به درآمد سرانه یک فرد آمریکا

دالر براي هر  پنجاه هزارحتی اگر همه ایاالت مقدار ) 154، 1390(موالنا، دالر می باشد چهل و نه هزار
، با توجه به درآمد سرانه این مبلغ نمی تواند جبران متناسبی سال زندان نادرست تعیین می کردند

محسوب شود پس قوانین جبران خسارت باید مبالغی باالتر از حد درآمد سرانه پیش بینی نمایند، این 
مهم در قوانین تعداد اندکی از ایاالت مانند تگزاس، کالیفرنیا، کلرادو که مبلغ باالتر از پنجاه هزار دالر 

  .گرفته اند مشاهده می شوددر نظر 
  مساعدت هاي غیرمالی -6-4
در . )Norris,2012,355(دغدغه هاي پس از آزادي تبرئه شده منحصر به گرفتاري هاي مالی نیست    

 .آمریکا بیشتر تبرئه شده ها ادعا می کنند که اشتغال نیاز جدي آن ها براي ورود مجدد به جامعه است
ان را از لحاظ مهارتی ناکارآمد ساخته است به طوري که ممکن است پیشرفت سریع فناوري بی گناه

بنابراین الزم است نظام جبران خسارت  .نتوانند از برخی از ابزارها مانند یک تلفن همراه استفاده کنند
ی ئجامعی براي رفع این دغدغه ها وجود داشته باشد به همین خاطر در بیش از نیمی از حوزه هاي قضا

قل یک مساعدت غیرمالی پیش بینی شده است. اصلی ترین مساعدت غیرمالی که قوانین آمریکا حدا
به طور مثال ایالت کلرادو  .جبران خسارت پیش بینی کرده اند، امکان تحصیل و آموزش می باشد

تحصیل در موسسات آموزش عالی دولتی را پیش  جهتمعافیت از شهریه تحصیلی براي فرد تبرئه شده 
البته بیشتر این  .مساعدت در خدمات کاریابی را مدنظر قرار داده است 60ایلینوي التیا بینی کرده و

 یکصدوبیستبه طور مثال ایالت فلوریدا صرفا  .قوانین نیز حمایت کافی از بی گناه به عمل نیاورده اند
اي ساعت شهریه براي آموزش در مرکز شغلی و حرفه اي را تقبل می نماید در صورتی که در حبس ه

خدمات  طوالنی مدت شخص ممکن است فرصت تحصیل در یک دانشگاه معتبر را از دست داده باشد.
 ورمونت التیبراي مثال قانون ا .درمانی نیز در تعداد اندکی از قوانین ایاالت پیش بینی شده است

                                                      
60   - Illinois, ( 705ILCS 505 ) Court Of Claims Act. 
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 است ومورد حکم قرار داده  ورمونتسال دریافت خدمات سالمت ایالت  دهاستحقاق خواهان را براي 
  نیز پرداخت هزینه هاي پزشکی و دندان پزشکی را مورد توجه قرار داده است. 61مینه سوتا التیا

  نتیجه
به لزوم جبران خسارت  رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس کمیکصدوهفتادویبه رغم تصریح اصل    

باره جبران سیستم حقوقی ایران عمال فاقد یک سازوکار تخصصی در ،یئناشی از اشتباهات قضا
مرجع  1390مصوب  خسارت بی گناهان می باشد و حتی تا تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات 

صالح جهت رسیدگی به دعوي نیز مشخص نبود. در حال حاضر جبران خسارت ناشی از محکومیت 
ه می باشد که با توجه ب 1390مصوب قانون نظارت بر رفتار قضات  30نادرست یکی از مصادیق ماده 

ماده مذکور شخص بی گناه باید ابتدا تقصیر یا اشتباه قاضی را در دادگاه عالی انتظامی قضات احراز و 
ین دادرسی کیفري ئقانون آ 342سپس دعواي جبران خسارت را مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 

طرفیت در فرض اشتباه قاضی به طرفیت وزارت دادگستري و در فرض تقصیر قاضی به  1392مصوب 
قاضی در دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه نماید که سازوکار مذکور عمال باعث انصراف بی گناهان 

یند فعلی فرد ناکرده بزه نمی تواند پیش بینی الزم را از نتیجه اقامه آاز اقامه دعوي می گردد. در فر
ناشی از محکومیت نادرست دعوي بنماید و شایسته بود قانونگذار سازوکاري ویژه براي جبران خسارت 

ی آمریکا قوانین جبران خسارت ئحوزه قضا سی و ششاین در حالی است که در  .پیش بینی می کرد
از ویژگی هاي مثبت قوانین جبران خسارت پیش بینی مبلغ قابل  .براي بی گناهان وضع شده است

فرد بی گناه بداند در انتهاي پرداخت براي هر سال یا هر روز زندان نادرست می باشد که باعث می شود 
همچنین در برخی از قوانین جبران خسارت مساعدت هاي آموزشی،  .یند به چه مبلغی دست می یابدآفر

  پزشکی و... براي فرد بی گناه پیش بینی شده است. 
در خاتمه براي دستیابی حقوق ایران به سازوکار تخصصی جبران خسارت بی گناهان پیشنهادات ذیل   

  می شود :  ارائه
صریحا تخصیص یابد یا اصالح  1392مصوب  فتار قضات رقانون نظارت بر  30الزم است ماده  -

الحاق موادي در ادامه  می تواند سازوکاري تخصصی براي جبران خسارت محکومان با مقننگردد. 
را خود  یجاد نماید و جبران اولیه خسارت آنانا 1392مصوب ین دادرسی کیفري ئقانون آ 261ماده 

  دولت مانند موارد بازداشت ناموجه به عهده گیرد.

                                                      
61 -2017 Minnesota Statutes, Extraordinary Writs, Contempt, Post conviction Relief, 
Chapter590, Section 590.11. 



 601گناه در حقوق ایران و امریکا     جبران خسارت محکومان بی
 

 

ی در ابعاد مختلف شغلی، آموزشی، روان شناختی، پزشکی، مسکن ئالزم است در قوانین مساعدت ها -
  و... در نظر گرفته شود و بی گناهان پس از آزادي، در جامعه به حال خود رها نگردند.

ردد که در ارزیابی میزان خسارت وارده، قاضی یا قضات الزم است در اصالحات قانونی تصریح گ -
صرفا به درآمد از دست داده بی گناهان توجه نکنند بلکه با جلب نظر کارشناسان به آسیب هاي 
جسمانی و روانی محکوم، آسیب هاي وارده در ابعاد مختلف (آموزشی، تربیتی، اجتماعی و...) به 

دست رفته و... توجه نمایند و قاضی اختیار تعیین مبلغ عادالنه خانواده محکوم، فرصت هاي اجتماعی از 
  اي حتی باالتر از نظر کارشناس را داشته باشد.

در اصالحات قانونی می توان مبلغ حداقل را تعیین کرد و حداکثر را بر عهده قاضی گذاشت. تعیین  -
نان چه نتیجه حداقلی را خواهد مبلغ حداقل در قانون باعث می شود که بی گناهان بدانند طرح دعواي آ

داشت و با توجه به آن برنامه ریزي نمایند و دادن اختیار تعیین مبلغ حداکثر به قاضی امکان صدور 
  حکم عادالنه را بیشتر فراهم می نماید.

مرکز «با توجه به شدت آسیب هاي وارده به بی گناهان الزم است در ساختار سازمان زندان ها  -
متشکل از روان شناسان، مددکاران اجتماعی و... به منظور مساعدت به بی  »ناهانحمایت از بی گ

  گناهان و خانواده هاي آنان جهت بازگشت سریع آنان به جامعه را تاسیس کرد.
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