ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺟـﺒﺮان ﺧﺴـﺎرت زﻧـﺪاﻧﯽ
ﺑﯽﮔﻨﺎه
آل ﻣﺤﻤﺪ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﮔﻔﺖ:
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۲۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ،
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﻮﻧﺪ،
در ﺻﻮرت ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺋﺖ آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺴﺎرت
اﯾﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮد را از دوﻟﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺻﺎدق آلﻣﺤﻤﺪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺧـﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾـﺎن اﯾـﺮان )اﯾﺴـﻨﺎ( ﻣﻨﻄﻘـﻪ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﻣﺮدم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد
اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺑﺎزداﺷﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﺗﻬﺎم ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ را دارد،

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از آﺳﺎﯾﺶ و ﻗﺪرت دوﻟﺖ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎراﺗﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد.

آل ﻣﺤﻤﺪ اﻓﺰود:
اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ و در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻮد،
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ وی اﻗﺪام ﺷﻮد.

آلﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺖ:
اﮐﻨﻮن ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﺧﺴﺎرات اﯾﺎم
ﺑﺎزداﺷﺖ” در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی وﺟﻮد دارد.

ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﮐـﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴـﺘﺮی ﺧﻮزﺳـﺘﺎن در
اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳـﺮی ﮐﺎﻧﻮنﻫـﺎی وﮐﻼی دادﮔﺴـﺘﺮی
اﯾﺮان اداﻣﻪ داد:
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ،آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی
اﺳﺖ؛
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺟﺮم ﻣﺘﻬﻢ،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﺻﺪور رای و راهﻫﺎی اﻋﺘﺮض ﺑﻪ آن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن،
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ
اﺷﺨﺎص رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﻣﺘﻬﻢ ،ﺷﺎﮐﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ذیرﺑﻂ،
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آلﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه و ﺳﻠﺐﮐﻨﻨﺪه آزادی
و ورود ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ،
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزادیﻫﺎی ﻣﺸﺮوع ،اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ از ﻣﻮﺿﻮع و ادﻟﻪ اﺗﻬﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد
آﮔﺎه ﺷﻮد و از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :زﯾﺎندﯾﺪه از ﺟﺮم )زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﯿﮕﻨﺎه( ﻣﯽﺗﻮﻧﺪ ادﻟﻪ و ﻣﺪارک
ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه،
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﺧﺘﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ،دادﺧﻮاﺳﺖ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺧﻮد
را ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﮔﺎه ﮐﻨﺪ.

آلﻣﺤﻤﺪ اداﻣﻪ داد:
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۲۵۵ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺻﻮرت ﺻﺪور
ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺋﺖ آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺴﺎرت اﯾﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮد را از دوﻟﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

آل ﻣﺤﻤﺪ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﮔﻔﺖ:
در ﻣﻮاد ﺑﻌﺪی ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﮐﻪ در
ﻣﻮاردی ،ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮدداری در اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد،
ﻣﺪارک و ادﻟﻪ ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ.

آل ﻣﺤﻤﺪ اﻓﺰود:
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاری دادن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ،ﺧﻮد را در ﻣﻈﺎن
اﺗﻬﺎم و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﻮﺟﺒﺎت
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت آن ،از ﻣﺰاﯾﺎی
ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

آلﻣﺤﻤﺪ اﻓﺰود:
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض اﺗﻬﺎم ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ،ﭘﻮل ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

آل ﻣﺤﻤﺪ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اداﻣﻪ داد:
اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دو اﺗﻬﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرت
اﺛﺒﺎت ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﺗﻬﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﮐﻨﺪ.

آل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ رای ﻗﻄﻌﯽ ﺣﺎﮐﯽ از
ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ ﺧﻮد ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ۳
ﻧﻔﺮ از ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آل ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت
را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﺻﻮرت رد ﮐﺮدن درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺴﺎرت ﻓﺮد ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪه،
وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف  ۲۰روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ،اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۵۸اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
در ﻣﺎده  ،۲۵۸ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﺗﻬﺮان
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﻋﻀﺎی آن از دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آلﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت آﻧﻬﺎ رد
ﺷﺪه ،رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .رای اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آل ﻣﺤﻤﺪ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﮔﻔﺖ:
ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﯿﮕﻨﺎه ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ وی ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻮی وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ،ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺧﺴﺎرت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

آل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﯿﮕﻨﺎه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت زﻧﺪاﻧﯽ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻮد.

ﺑﯿﮕﻨﺎه

ﻣﺸﺨﺺ

ﻧﯿﺴﺖ

و

ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﻨﺘﻈﺮ

آلﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎده  ۲۶۱ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ
آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
ﺷﯿﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺟﺮای آرای ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف
ﻣﺪت  ۳ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی
ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ روز ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺧﺴﺎرت
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﯿﮕﻨﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﮔﻔﺖ:
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺎه در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻗﺎﺿﯽ
ﺿﺮری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

