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 مقدمه
ور نیز در قانون اساسی کش می باشد کهاز جمله حقوق اساسی اتباع  ،برخور داری و دسرتسی به حقوق

مترضرین نیز به عنوان بخشی از اتباع کشور، حق دارند تا در صورتیکه رضر مادی یا  یافته است.تسجیل 
معنوی از جانب اشخاص و نهاد های عدلی و قضایی برای شان وارد می گردد، از حقوق مسلم شان برخوردار 

رخوردار بگردند تا عدالت به بهرتین وجه مطلوب تامین گردیده و یک جامعه قانومنند و شهروندان مرفه و 
 ی سیاسی و مدنی، داشته باشیم.از حقوق و آزادی ها

 نیت به ارتکاب جرم، از طرفاشخاص گاهی به سبب ارتکاب جرم علیه آنان، و گاهی هم در اثر مظنو 
نهادهای عدلی وقضایی، صدمات جانی، مالی و معنوی را متقبل می گردند. اما علی الرغم شخص دیگر ویا 

در قوانین نافذه کشور، بعضاً این مترضرین نسبت بی خربی از حامیت های  حامیت های قانونی مسجل
 محروم می گردند. مستفید نشده قانونی، از حقوق مسلم شان 

ما در جزوه معلوماتی حارض، سعی می منایم تا از طریق به معرفی گرفنت رضر های وارده و حامیت 
 م.فراهم سازیینه را برای احقاق حقوق شهروندان)مترضرین(، های قانونی پیرامون حقوق مترضرین، زم

روی همین اصل جزوه معلوماتی حارض را به دو بخش عمده تقسیم منوده ایم که در بخش اول، ضمن 
بیان مفهوم رضر و مترضرین، انواع رضر های وارده بر اشخاص را تبیین منوده و در قسمت دوم به رشح 

 رسیدگی به حقوق مترضرین، می پردازیم. حامیت های قانونی در زمنیه
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 مترضرین و حامیت های قانونی

 

I. و کلیات مفاهیم 
ضمن رشح مفاهیم مترضر وحامیت قانونی، انواع مترضرین جرایم جنایی را به معرفی می این بخش در 

 گیرم.

 مفهوم مترضر - 1.1
به سبب اجراآت  نهاد های عدلی  مترضر به شخصی اطالق می شود که در اثر ارتکاب جرم و یا 

 قضایی به وی رضر مادی یا معنوی عاید شده باشد.و 

منظور از مترضر در این جزوه، شخصی است که در اثر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر، مجنی علیه 
زیان و صدمه وارد شده است و همچنان آنعده از اشخاصی و حیثیت وی جسم  ،یا قربانی واقع شده و بر مال

ی مورد تحقیق څارنوالبه ظن ارتکاب جرم توسط نهاد های کشفی )پولیس و امنیت ملی( گرفتار و توسط که 
یل الزام ت دالقرار گرفته مدتی را در نظارت یا تحت توقیف سپری منوده  وسپس به دلیل عدم موجودی

 برائت حاصل می کنند را، را نیز شامل می شود.

 مفهوم حامیت -2.1
ونی است که در قوانین نافذه کشور ازجمله در این جزوه، حامیت های حقوقی و قانمنظور از حامیت 

 برای مترضرین در نظر گرفته شده است. قانون اساسی، کود جزا و قانون اجراآت جزایی،

که اکرث مترضرین و وابستگان آنها، از حامیت های قانونی که شامل حال شان می شود  ییاز آنجا
از این حامیت ها برخوردار منی شوند و بدین منوال حقوق اساسی شان در جریان  آگاهی ندارند، اغلباً 

حکومیت، مو پس از سپری منودن کشف، تحقیق و محاکمه نادیده گرفته می شود و یا اینکه بعد از برائت 
 از حامیت های مادی و معنوی قانونی مستفید منی گردند.

ین نافذه کشور از جمله قانون اساسی، کود جزاء، قانون حامیت های قانونی از مترضرین در اکرث قوان
اجراآت جزایی، قانون منع خشونت علیه زن، قانون منع آزار و اذیت علیه زن و سایر قوانین، تسجیل شده 

 است که در بخش حامیت های قانونی  این جزوه، به تفصیل بحث می گردد.
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II. – انواع مترضرین 
کشور مان، گروه های متنوع و متعددی از مترضرین را می توان،  با نگاهی به وضعیت کنونی جامعه و

شناسایی و تصنیف منود، مانند مترضرین جرایم تروریستی، مترضرین جرایم جنایی، مترضرین آفات طبیعی 
حارض ما در تالش آن هستیم تا مترضرین جرایم جنایی را معرفی منوده و  معلوماتی جزوه در اما و غیره

 رشح دهیم.حامیت های قانونی را در زمینه 

 ،ولاگروه از اشخاص در اثر جرایم جنایی و یا به نسبت آن، مترضر واقع می شوند.  گروهمعموالً دو 
 گروهو  واقعی جرم، محسوب می گردند اشخاصی هستند که جرم علیه آنها ارتکاب یافته و مترضر یا قربانی

 ی،ارنوالڅشامل اشخاصی است که به ظن یا اتهام ارتکاب جرم توسط نهاد های کشفی گرفتار و توسط  ،دوم
 یا توقیف قرار می گیرند و سپس بنا برعدم موجودیتو  مورد تحقیق قرار گرفته و مدتی را تحت نظارت 

 دالیل الزام، برائت حاصل می منایند.
مترضر را معرفی منوده و سپس به بیان جایگاه مترضر مظنون یا متهم  علیه ، نخست مجنیاین بخش در

 می پردازیم.

 مجنی علیه مترضر  -1.2

معنوی ا یدیگر مترضر واقع گردیده و از حیث مادی و ه در اثر ارتکاب جرم توسط شخص شخصی ک

بوده و مستحق حامیت های الزم قانونی می  ، قربانی اصلی جرمشدهوی رضر وارد  و حیثیت جسم ،به مال

   1باشد.

به طور مثال شخصی که در اثر عمل جرمی دیگری زخم بر می دارد، یا مال خود را از دست می دهد 

ارد می شود، حق دارد که از حامیت های و یا هم به عزت، کرامت و حیثیت خودش و یا خانواده اش لطمه و 

ن زمینه حامیتایاشد. هرچند قوانین نافذه کشور در ه مربوطه، برخوردار بالزم قانونی حین رسیدگی به قضی

 2.  های قانونی الزمه را بیان داشته است

                                                           
 گروه از مترضرین پرداخته است.به حامیت این « حقوق مجنی علیه»، تحت عنوان 1393ماده ششم قانون اجراآت جزایی مصوب  -1 

قانون اساسی، مواد مختلف کود جزا و قانون اجراآت جزایی، تسجیل شده است که در بخش حامیت ها، به معرفی  51این نوع حامیت ها در ماده  -2 
 گرفته می شود.
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 ند.مستفید شده منی توان قانونی ، از این حقوقاین حامیت هااما نسبت عدم آگاهی اکرث شهروندان از 

 متهم مترضرمظنون و  -2.2

در جامعه ما، عدم توجه به حقوق از دست رفته مظنون و  با تأسف یکی دیگری از مشکالت موجود
مترضری است که در اثر مظنون واقع شدن به یک جرم تحت پیگرد قانون قرار گرفته مدتی را  تحت نظارت 

ی بر بنمکافی عدلی نسبت عدم موجودیت دالیل الزام جریان تعقیب  یف، سپری می مناید. اما درو توق
 حاصل می مناید.برائت وی، موصوف  مجرمیت

 شده را متقبلمادی و معنوی  در جریان تعقیب عدلی )کشف و تحقیق( رضرهایاین درحالیست که 
خود را از دست داده، یا عوایید متوقعه در  شغل ، مثالً دارد خسارات مادی و معنوی که نیاز به جربان است

ی اش صدمه دیده است. اما از بعد از حیثیت و جایگاه خانوادگی و اجتامع و این مدت را به دست نیاورده
 برائت گرفنت، از حامیت های قانونی برخوردار نشده است.

هریک از مترضرین ، ی قانونیما در جزوه حارض در صدد آن هستیم تا ضمن معرفی این حامیت ها
ه شناخته شده ذمی را که نسبت نبود دالیل الزام کافی، برء المجنی علیه )قربانی جرم( و مظنون یا متهماعم از 
 با حقوق مسلم شان آشنا، بسازیم.است، 
 

III. مترضر  انواع حامیت های قانونی 
سایی نمودیم شنا ضررین  را  سیدگی به حقوق اکنون مت ست پیرامون حمایت های قانونی در زمینه ر ، الزم ا

نین قوا حمایت های مادی و معنوی تذکر یافته دربخش، این . روی همین اصررد در شررودمتضررررین پرداهته 

  تبیین می گردد. ، ذیالًنافذه کشور

سی  سا شور، قانون ا شخص ه بک ضعیت  شت و مجنی علیه، مدعی حق العبد، » شکد کلی بدون در نظر دا

هر شررخص که متضرررر واقو  شررود »متضررررین پرداهته اسررت « مادی و معنوی»به حمایت « مظنون و متهم

 1.«بوده و می تواند برای حصول آن در محکمه اقامه دعوی نماید )مادی و معنوی( مستحق جبران هساره

 از مترضر حامیت های مادیموارد  -1.3
حقوق مجنی علیه،مدعی  قانون اجراآت جزایی، کود جزا و قانون منع خشـــونت علیه زنان به حامیت مادی

 حق العبد، مظنون، متهم ومسئول حق العبد پرداخته است.

                                                           
 .1382قانون اساسی مصوب  51ماده  -1 
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 مجنی علیه و مدعی حق العبدمصادیق حامیت های مادی  -الف

ــاره»: در مواد متعدد به حامیت مادی  قانون اجراآت جزایی .1 مانند »و حامیت معنوی « جربان خس
 اشاره منوده است.« اعاده حیثیت و برگشت به وظیفه 

   جرم یا فعد جبران هسررارها از احکام قانون اجراآج جیایی دانسررته می شررود که اگر از اکر ارتکا

مرتکب یا مسرروول حق العبد دعوای جبران هسرراره را دارا  می باالی  غیر شررخصرری متضرررر گردد  

هسرراره آن را مبابق احکام قانون مبالبه و دریافت جبران اصررد مال، قیمت آن و  تا  باشررد

 1نماید.

 ؛توجیه سواالت خاص به متهم در جرایم قتل و جرح حضور در جریان تعقیب عدلی و 
 معلومات در مورد اجراآت و نتایج پیگیری قضـــیه درمراحل  دســـرتســـی به اطالعات و

 ؛مختلف تعقیب عدلی
  ضی مطابق احکام ضائی، اهل خربه، څارنوال و قا ضبط ق حق اعرتاض بر اجراآت مآمور 

 ؛قانون
 ؛دسرتسی به مساعدتهای حقوقی، مادی، طبی، روانی و اجتامعی رضوری 
  توسط پولیس،څارنوالی  ومحکمه  برای مجنی علیه، مظنون فراهم ساخنت حضور ترجامن

 ؛یا  متهمی که  زبان مورد استفاده  دراجراآت تعقیب عدلی  را نداند
  ؛څارنوالحق درخواست رد صالحیت اهل خربه، قاضی و 
  حق معرفی معاینات عدلی طبی به مرجع ذیصالح معرفی ونشان انگشت،خون،موی،اکرسی

 ؛محل واقعه اخذ گردیدهوسایر مدارک را که از 
 ؛حق انرصاف مجنی علیه یا منایندۀ وی از شکایت 
 حق مطلع شدن از ختم تحقیق؛ 
 حق اعرتاض علیه قراریکه راجع به عدم لزوم اقامۀ دعوای جزائی صادر گردیده است؛ 
 2.حق حضور در جریان محاکمه 

 در موارد آتی به حامیت حقوق مجنی علیه پرداخته است.  کود جزا: .2
 رضایت مجنی علیه منحیث اسباب اباحت در بازی های ورزشی و عملیات جراحی؛ 

                                                           
 .1393قانون اجراآت جزایی مصوب  4و  3مواد  -1 

 .1393قانون اجراآت جزایی مصوب  206 -170 -163 -68 -49 – 17-13-11مواد   -2 
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 مشدده دانسنت مجازات مرتکب که از ناتوانی مجنی علیه سوء استفاده منوده است 
 عدم تعقیب عدلی مجنی علیه در جرم قاچاق انسان؛ 
 عدم نظر گرفنت رضایت طفل در جرم تجاوز جنسی؛ 
 تجاوز جنسی؛ عدم تعقیب عدلی مجنی علیه جرم 
 .جربان خساره به نفع مجنی علیه در متام جرایم علیه اموال 

 قانون منع خشونت علیه زن .3
 1.حق تدابري حاميتي به منظور حاميت از مجني عليها )مترضرخشونت( اتخاذ مي گردد 
 تعقيب عديل مرتکب خشونت مطابق احکام قانون. 
 مصؤن به موافقۀ وي دسرتيس به مرکز حاميوي يا خانۀ امن يا ساير محالت. 
 دسرتيس به خدمات صحي عاجل طور رايگان. 
 داشنت وکيل مدافع يا مساعد حقوقي. 
 جربان خسارۀ نايش از عمل جرمي. 
 محرميت موضوع نسبتي . 
  که در اسناد تقنيني پيشبيني گرديده است.ی ساير حقوق 

 مظنون یا متهم حامیت های مادی  -ب

 در موارد آتی به حقوق مظنونین و متهمین پرداخته است کود جزا : .1
 تساوی حقوق مظنون، متهم و محکوم بدون نظرداشت تعلقات ملیتی، نژادی و سایر موارد؛ 
 تطبیق قانون از حیث زمان به نفع متهم؛ 
 2 .حق مستفید شدن از  احوال مخففه قضایی  
 قانون اجراآت جزایی .2

  ،یه وحامیۀ حقوق جامعه در رعایت حقوق فردی مظنون، متهم یه ومجنی عل محکوم عل
 اجرای تحقیق و تعقیب عدلی.

  ارائه اسناد، مدارک و شهود، استجواب از شهودی که علیه وی شهادت داده اند و حضور
 و استامع شهودی که به نفع وی شهادت میدهند.

 .استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات 

                                                           
 .۱۳۸۸مصوب  منع خشونت علیه زن ۶ -  3  مواد-1 
 .1396کود جزا مصوب  642  - 626  -208-518 -218 -17 -6مواد -2 
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 داشنت مساعد حقوقی مطابق احکام قانون. تعیین وکیل  مدافع یا 
 .اظهار نظر پیرامون اشیاء و مدارک ضبط شده 
 .داشنت ترجامن 
 دسرتسی به نقل اوراق مندرج دوسیه ؛ 
 ،څارنوالی ومحکمه اعرتاض بر اجراآت مامور ضبط قضائی،اهل خربه. 
 مه حکتقاضــای جلســه اســتامعیه مبنی بر اصــدار قرار در مورد قانونیت توقیف وی از م

 ذیصالح.
  با منایندۀ قانونی خویش،طبق احکام ارتباط کتبی یا شـــفاهی به صـــورت آزاد و محرم 

 قانون.
 .حق حضور در جریان محاکمه 
 .حق جرح شهود 
 .دادن اطالع  به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده 
 .1 اظهارمطالب وارائۀ دالیل بصورت آزادانه 
  مبلغ متناســـب به عاید روزانه یا به تشـــخیص محکمه، در صـــورتیکه بعد از دریافت یک

 2.سپری کردن نظارت و توقیف برائت حاصل مناید

 از مترضر حامیت های معنوی -2.3
 حامیت های معنوی مجنی علیه و مدعی حق العبد در اسناد تقنینی کشور به بررسی گرفته شده است.

 مدعی حق العبدمجنی علیه و موارد حامیت  -الف

یه قانون اجراآت جزایی:  .1 یت حقوق فردی مظنون، متهم، محکوم عل عا یهر یۀ  ومجنی عل وحام
اهداف این قانون دانســـته اســـت. و مهم حقوق جامعه در اجرای تحقیق و تعقیب عدلی ، از جمله 

 در این قانون عبارت از: ترین حامیت های معنوی تذکر یافته
  علیه،متهم و محکوم  مجنی علیه، مظنون، کرامت انسانی شخصیت وبه  حفظ احرتام 
 شخصی. وحفظ حرمت برخورد منصفانه،احرتام به کرامت انسانی 
 مصئونیت تأمین. 

                                                           
 .1393قانون اجراآت جزایی مصوب   7مواد  -1 

 قانون اجراآت جزایی. 323محتوای ماده  -2 
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 .1مکلفیت مستفید شونده از بدیل حبس به پرداخت جربان خساره به مجنی علیه 

 مظنون یا متهم معنوی موارد حامیت های -ب

 حامیت های معنوی مظنون یا متهم چنین مشعر است:قانون اجراآت جزایی: در مورد  .1
 مجنی علیه، مظنون،متهم و محکوم علیه کرامت انسانی احرتام شخصیت وبه  حفظ 
 . دانسنت جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات درمورد اتهام وارده و اجراآت قضیه 
  ام این مطابق احکمصـــئونیت از گرفتاری یا توقیف خودهانه و حق دریافت جربان خســـارۀ وارده

 قانون.
 . مصئونیت از توهین،تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی 
  ،وکیل مدافع و اهل خربه.څارنوالحق رد قاضی ، 
 .اظهار کالم اخیر درمحکمه 
 .تعقیب عدلی  بدون تاخیر،مطابق احکام این قانون 
 .محاکمه بصورت علنی،مطابق احکام این قانون 
 به شغل و جایگاه اجتامعی؛ برگشت 
 .اعاده حیثیت به حکم قضاء یا طبق قانون 

 

  

                                                           
 ضمیمه شامره دوم قانون اجراآت جزایی در مورد ححز و بدیل حبس. -1 
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