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لی جربان خسارت های استاین و مشیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون  نامهآینی
 تبازداش نایش از

1395 /1/10 مصوب

 

شیوه رسییگگی و اجیرای    نامه آیین»قانون آیین دادرسی كیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری  261در اجرای ماده 

 .، به شرح مواد آتی است«جبران خسارت ناشی از بازداشت های استانی و ملی آراء كمیسیون

 فصل اول: تعاریف 

 :باشد دارای معانی ذیل می نامه آییناصطالحات و عبارات به كار برده شده در این . 1ماده 

 .و اصالحات و الحاقات بعدی1392/12/4مصوب  قانون آیین دادرسی كیفری :قانون .الف

 .ارت ناشی از بازداشتشیوه رسیدگی و اجرای آراء كمیسیونهای استانی و ملی جبران خس نامه آیین: نامه آیین .ب

 .قانون 257كمیسیون استانی: كمیسیون مقرر در ماده  .پ

 .قانون 258كمیسیون ملی: كمیسیون مقرر در ماده  .ت

 .قانون 14های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول موضوع ماده خسارت: ضرر و زیان . ث

 .قانون 260صندوق: صندوق موضوع ماده  .ج

 فصل دوم: تشکیالت 

-شدگان در حوزه قضایی استان تشکیل میكمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت .2ماده 

 .شود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود
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دادگداه   البددل اسدت و از بدین قضدات     اد الزم عضدو علدی  كمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعدد  .3ماده 

كمیسیون فدوق دارای یدد دفتدر     ترین عضو به عنوان رییس انتخاب خواهد شد.شوند. با سابقه تجدیدنظر استان تعیین می
 .باشد كه متشکل از مدیر و به تعداد الزم كارمند به تعیین رییس كل دادگستری استان خواهد بود می

شود و عالی كشور تشکیل می به آرای كمیسیون استانی در دیوانبرای رسیدگی به اعتراض نسبت   ملی،كمیسیون  .4ماده 

ضو اصلی و به تعداد كمیسیون فوق دارای سه ع در صورت نیاز با تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.
یکی از معاونان به عنوان ریدیس كمیسدیون و دو نفدر از    عالی كشور یا  البدل است و متشکل از رییس دیوان الزم عضو علی

باشد كه متشکل از مدیر و به تعداد  كمیسیون مذكور دارای ید دفتر می همچنین، قضددات دیدوان عالی كشور خواهد بود. 
 .عالی كشور خواهد بود الزم كارمند به تایید رییس دیوان

 .شوند یمرییس قوه قضاییه تعیین  قضات كمیسیون ملی و كمیسیون استانی توسط. 5ماده 

عالی كشور و  در دیوان آنان ابقاء ابالغ عضویت قضات در كمیسیون ملی و كمیسیون استانی حسب مورد منوط به .6ماده 

عالی كشور  مانع فعالیت آنان در دیوان  دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می باشد. همچنین، عضویت در كمیسیون های فوق
 .تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بودو دادگاه 

 .شود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد الزم كارمند استصندوق زیرنظر وزیر دادگستری اداره می .7ماده 

 فصل سوم: شیوه رسیگگی

 :خسارت باید حاوی موارد زیر باشد درخواست جبران .8ماده 

ل، میزان تحصیالت، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، خانوادگی، نام پدر، سن، شغ نام، نام .الف
 تلفن همراه، پست الکترونیکی، كد پستی و نشانی دقیق متقاضی

 .كننده و شعبه صادركننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی شعبه بازداشت .ب

 .مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده .پ

ر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچده متقاضدی   تصوی .تبصره

 .مداركی داشته باشد می تواند به ضمیمه ارسال نماید

 :درخواست اعتراض به آرای كمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد  .9ماده 
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و در مدورد صدندوق    نامده  آیدین  8شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بندد الدف مداده     در مورد شخص بازداشت .الف
 .مشخصات صندوق

 .شماره و تاریخ دادنامه معترض عنه و تصویر مصدق آن. ب

 .جهات اعتراض و دالیل .پ

 .معترض می تواند دالیل و مدارك خود را ضمیمه درخواست نماید .تبصره

درخواست جبران خسارت و اعتراض به رای صادره از كمیسیون اسدتانی از رریدق سدامانه خددمات الکترونیدد       .10ماده 

شد، به قضایی به دفتر كمیسیون ذیربط ارسال می گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نبا
های رسیده را ثبت كند و  كمیسیون مربوط مکلف است درخواست فترگردد. در این صورت، د رریق مقتضی دیگر ارسال می

 .رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد

 .درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آندر سامانه الکترونیکی باشد .1تبصره 

ه خددمات الکترونیدد قضدایی، تداریخ اقامده      وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامان  .2تبصره 

دعوی محسوب و مراتب از رریق پیامد به ارالع متقاضی می رسد كه به منزله رسید است. مددیر دفتدر پدس از تکمیدل     
 .پرونده باید آن را فوراً در اختیار كمیسیون مربوط قرار دهد

روز از تاریخ ابدالغ   20مهلت اعتراض به رای كمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف  .11ماده 

 .رای كمیسیون مذكور است

های مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از كمیسیون ذیربط به نوبت به پرونده .12ماده 

 .باشدكند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمیمی متقاضی و نماینده صندوق را صادر

، حسب مورد مدیر دفتر كمیسیون استانی یدا ملدی   نامه آیین 10و  8مواد   در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در .13ماده 

دهدد تدا نقدایص را رفدع     دهد و از تاریخ ابالغ به مدت ده روز به او مهلت می ظرف دو روز نقایص را به متقاضی ارالع می
نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رییس كمیسدیون مربدوط جهدت اتخداذ     

 .گرددتصمیم منعکس می

ز نحوه استفاده ا نامه آیینو سایر اوراق مربوط مطابق  ابالغ تصمیمات و آرای كمیسیون استانی و كمیسیون ملی  .14 ماده

 .گیرد ای یا مخابراتی انجام می های رایانه سامانه
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موارد رد اعضاء كمیسیون استانی و كمیسیون ملی، همان است كه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و . 15ماده 

 .انقالب در امور مدنی آمده است

شود و صدور رأی با نظر اكثریت  ل میجلسات كمیسیون استانی و كمیسیون ملی با حضور اكثریت اعضاء تشکی  .16ماده 

 .گیرد. نظر اقلیت باید به رور مستدل در صورتمجلس درج گردداعضا صورت می

چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء كمیسیون، جلسه از اكثریت بیفتد، عضو علی البدل جهت تکمیدل اعضدای    . تبصره

 .عضو اصلی خواهد بود كمیسیون، جانشین

كمیسیون استانی و كمیسیون ملی باید مستند و مستددل بوده و حسب مورد مشدتمل بدر میدزان خسدارت     رأی  .17ماده 

 .باشد

 .نمایندكمیسیون استانی و كمیسیون ملی در چارچددوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می .1تبصره 

های باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامهاگر رأی كمیسیون حاكی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید . 2تبصره 

 .كثیراالنتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد

گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سدامانه رایانده ای كده توسدط مركدز آمدار و       رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می .18ماده 

كند و ربط كمیسیدون مربوط بایگانى میپروندده ذیاى از رأى را در  نسخده  فناوری ارالعات قوه قضاییه ایجاد می گردد،
 .اى از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می كند نسخه

 .رفع هر گونه ابهام و اجمال از رأی با كمیسیون صادر كننده رأی است. 19ماده 

توانند ارالعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را  انجام وظایف میقضات كمیسیون استانی و كمیسیون ملی در جهت  . 20ماده 

غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند  های دولتی و مؤسسات عمومی ها، مؤسسات، شركت از مراجع قضایی، وزارتخانه
ذر موجه تخلف محسدوب و  ها اقدام و نتیجه را اعالم نمایند. عدم پاسخ به موقع و بدون عنسبت به انجام خواسته كمیسیون

 .شود میمتخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی 

 .ارالعات، اسناد و مدارك سری و به كلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود .1تبصره 

بوط را مطالبه تواند پرونده مر قانون می 256موارد مقرر در ماده كمیسیون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسی .2 تبصره

یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعالم كند. مرجع مذكور موظف اسدت ظدرف حدداكثر یدد مداه در اجدرای خواسدته        
اشته كمیسیون مذكور اقدام نماید. در صورتی كه پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود ند

 .گردد باشد، بدل مفید آن ارسال می
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 فصل چهارم: اجرای رأی

صدور دستور اجرا توسط رییس كمیسیون مربوط، دفتر مکلف است نسخه ای از آن را جهت اجرا به وزیر   پس از .21ماده 

دادگستری ابالغ نماید. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداكثر ظرف ده روز جهت پرداخدت بده صدندوق    
 .شودرد مطابق رأی كمیسیون اقدام میشود و در سایر موااعالم می

 .گرددها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا میآرای قطعی كمیسیون .22ماده 

صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداكثر ظرف ید ماه از تاریخ اعالم كمیسیون نسدبت بده پرداخدت     .23ماده 

 .نمایدخسارت اقدام 

مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به رریق مقتضی بده حسداب اعالمدی متقاضدی واریدز نمایدد. وزارت       
 .دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد

ن باشد، كمیسدیون  قانو 259كه رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده در صورتی .24ماده 

پس از صدور رای به لزوم جبران خسارت می تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رای كمیسیون، در 
 .راستای اجرای ماده قانونی مذكور اقدام نماید

 فصل پنجم: سایر مقررات 

شدود. در صدورت كسدری    منابع صندوق از محل بودجه كل كشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می .25ماده 

بودجه ، رییس صندوق به وزیر دادگستری ارالع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد.مدیر صدندوق مکلدف اسدت    
وزیر دادگستری ارائه دهد. در سایر موارد كه اجدرای   گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به

قانون اعتبارات مورد نیداز اجدددرایی را در    567مستلزم تامین بودجه می باشد، دولت مکلف است در اجددرای ماده  نامه آیین
 .ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید

تواند مورد را بده  یون ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، میدر صورتیکه هر ید از كمیس .26ماده 

 .دادسرای انتظامی قضات ارالع دهد

مركز آمار و فناوری ارالعات قوه قضاییه مکلف است برای كمیسیون ملی و كمیسیون استانی با رعایدت بخدش   .27ماده 

 .ه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد كندنهم آیین دادرسی كیفری )دادرسی الکترونید( سامان

 .قضائیه رسید به تصویب رییس قوه  1/10/1395تبصره در تاریخ  9ماده و  27در  نامه آییناین 

 صادق آملی الریجانی
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 :1392از قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 

گناهی خود، درخواست جبدران   از بیماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی حاكی  شخص بازداشت شده باید ظرف شش. 257ماده 

خسارت را به كمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قدوه قضداییه تقددیم    
كند. در صورت رد درخواست،  كند. كمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می

 .این قانون اعالم كند( 258ند ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ، اعتراض خود را به كمیسیون موضوع ماده )توا این شخص می

عدالی   به اعتراض شخص بازداشت شده، در كمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از ریدیس دیدوان   رسیدگی. 258ماده 

آیدد. رأی   عمدل مدی   عالی كشور به انتخداب ریدیس قدوه قضداییه بده      كشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان
 .كمیسیون قطعی است

ای است  نامه این قانون، به موجب آیین( 258و )( 257وضوع مواد )های م شیوه رسیدگی و اجرای آراء كمیسیون. 261ماده 

قضداییه   قدوه  شود و به تصویب ریدیس  االجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می ماه از تاریخ الزم كه ظرف سه
 .رسد می

 

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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