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النارش :دار حقوق اإلنسان زاغرب
للكاتب :ایفان نوفوسیل
زاغرب  ،كانون الثاين 2019
دار حقوق اإلنسان زاغرب عبارة عن منظمة لحقوق اإلنسان ،تأسست عام 2008
كشبكة من منظامت املجتمع املدين تھدف إىل حامیة وترویج حقوق اإلنسان
وحریاته األساسیة.
تسعى املنظمة لبناء مجتمع دیمقراطي تعددي شامل مبني عىل قیمة حامیة
اإلنسان ،وسیادة قانون العدالة اإلجتامعیة والتضامن .عن طریق البحث والرصد
والدعوة العامة والتعلیم .حیث تساھم املنظمة يف حامیة وترویج وتنمیة وتعزیز
حقوق اإلنسان والحریات األساسیة من خالل نرش املراجعات السنویة لحقوق
اإلنسان بالتقاریر املواضیعیة والتقاریر التي نساھم بھا انشاء قانون أفضل وعن
طریق السیاسات العامة.

فاملنظمة مركز للمعرفة يف مجال حامیة وترویج حقوق اإلنسان يف إطار التعاون
التنموي مع املؤسسة الوطنیة لتمنیة املجتمع املدين .تم متویل املنظمة من قبل
برنامج سلطة اإلتحاد األورويب القضائیة ( .)2020-2014یعكس ھذا املنشور وجھة
نظر املؤلف وتعد مسؤولیته الخاصة ،والیتحمل املجلس األورويب مسؤولیة ترسب
أي معلومة من محتوى املنشور.
ویشارك يف متویل ھذا املرشوع مكتب املنظامت غیر الحكومیة التابع لحكومة
الجمھوریة الكرواتیة ومدینة زاغرب .حیث تقع مسؤلیة اآلراء الواردة يف ھذا
املنشور عىل دائرة حقوق اإلنسان يف زاغرب وحدھا وال تعكس آراء مكتب
جمعیات حكومة الجمھوریة الكرواتیة يف مدینة زاغرب.

www.kucaljudskihprava.hr
kontakt@kucaljudskihprava.hr
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1

ما هي جرمية الكراهية ؟

تعترب جرمية الكراهية أي جرمية جنائية ترتكب بسبب االختالف العرقي أو اللون
أو الدين أو األصل القومي أو العرقي أو اللغة أو اإلعاقة أو الجنس أو امليول
الجنسية أو األصول الجنسية لشخص آخر.
ال تعد جرمية الكراهية مجرد مخالفة بل يجب أخذ الدافع الساحق للجرائم
الجنائية املنصوص عليها يف القانون (الظروف التي تؤثر عىل العقوبات املفروضة
داخل حدود العقوبات مام يجعل األمر أكرث صعوبة -مثل املبادرات التي تدفع
الجاين للقيام بالجرمية الجنائية – مثل الحقد والحسد والكراهية وغريها من
أسباب) ،طريقة ارتكاب الجرمية ،حياة الجاين يف املايض سجل الجاين املايض ،سلوكه
بعد ارتكاب الجرمية الجنائية ،طريقة تعامله مع الضحية ،وغريه) .ما مل ينص
القانون بالجرائم الجنائية املعينة عىل صيغة مؤهلة ،فهي جرائم من املفرتض أن
يضع القانون عقوبة أشد من أي جرمية جنائية أساسية فعىل سبيل املثال  -اإلصابة
الجسدية – يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة ألي شخص يجرح شخصا آخرا
أو يعيق صحته (فهو شكل أسايس من أشكال الجرائم الجنائية) فإذا ارتكب الجاين
جرمية الكراهية فإنه سيعاقب بالسجن ملدة تصل إىل  3سنوات (شكل من أشكال
الجرمية املؤهلة).
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ملاذا يجب البالغ عن جرمية الكراهية؟

من املمكن أن يصبح أي شخص ضحية جرمية الكراهية .ومن أبرز األسباب
التي دفعت البعض الرتكابها ضد شخص معني (التحيزات املستندة إىل أي من
األسباب املذكورة أعاله)  ،فإن جرمية الكراهية ترتك وراءها عواقب أبعد بكثري من
مرتكب الجرمية وعالقته بالضحية ،كام يتم أيضً ا إرسال رسالة تهديد إىل املجموعة
االجتامعية التي تنتمي إليها الضحية عند ارتكاب هذا النوع من املخالفات الجنائية
 ،فأن تكون مختلفا يف املجتمع يشء ال ميكن تجاوزه .تعترب جرمية الكراهية فئة
ضعيفة بشكل خاص من الجرائم الجنائية  ،والتي  ،لألسف  ،يف كثري من األحيان ال
يبلغ عنها وبالتايل ال يعرتف بها يف النظام القضايئ .فمن أكرث األسباب شيو ًعا لعدم
البالغ هي عدم الثقة يف عمل الرشطة والقضاء  ،ثم الخوف  ،والعار  ،والجهل
بالعواقب القانونية لجرائم الكراهية وحقوقهم الخاصة .من خالل ارتكاب جرمية
الكراهية ،كام يحصل الضحية عىل فرصة للحصول عىل الحامية والدعم الكافيني ،
ويواجه يف الوقت نفسه البيئة االجتامعية التي يعاين فيها من العواقب الوخيمة
التي يرتكها وراءه.
إذا قمت بالبالغ عن جرمية كراهية  ،فعىل الرشطة أن تقوم بإجراء تحقيق مفصل
يف كل دافع مزعوم ألساس الجرمية.
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ملن وكيف يتم البالغ عن جرمية
الكراهية؟

لمن؟

← للرشطة
← للنيابة العام

كيف؟
← للرشطة يتم البالغ عن الجرمية شخصيا يف مركز الرشطة ،كتابيا أو من
خالل اإلتصال عىل رقم الهاتف 112
← بناء عىل طلب الضحية ،تقوم الرشطة بإصدار ترصيح عن البالغ.
← بعد تلقي البالغ عن الجرمية  ،فإن الرشطة ملزمة بجمع معلومات عن الجرمية ،
ومرتكب الجرمية  ،واملشاركني بها  ،واآلثار  ،واألدلة والظروف التي تفيد يف الكشف
عن الجرمية وتوضيحها  ،ومن ثم جمع تقرير جنايئ يتم إرساله دون تأخري إىل
املدعي العام املختص التخاذ مزيد من اإلجراءات .
← للنيابة العامة يتم البالغ عن طريق تقديم التقرير الجنايئ كتابيا أو شفويا أو
بأي وسيلة أخرى (مثل الهاتف أو أي وسيلة اتصال أخرى) ضد مرتكب الجرمية
سواء تعرفت عليه الضحية أم ال.
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← تتلقى الضحية التي قدمت الشكوى ترصيحا كتابيا يؤكد أنها قدمت شكوى جنائية.

← يجب السامح للضحية غري الناطقة باللغة الكرواتية أو ملن ال يفهمها بتقديم
تقرير جنايئ بلغة يفهمها إما مرتجم أو أي شخص آخر يتحدث ويفهم اللغة
الكرواتية ولغة الضحية.
← ميكن للضحية غري الناطقة باللغة الكرواتية أن تقدم طلب للحصول عىل شهادة
البالغ الجنايئ بلغتها عىل حساب موارد امليزانية.
← عند استالم التقرير الجنايئ  ،يقوم املدعي العام بالتحقيق يف الطلب والبيانات
يف النيابة العامة  ،فعىل سبيل املثال  ،ممكن أن تكون هناك بالفعل بعض
املعلومات املتعلقة بالطلب أو الجاين  ،أي إذا كان املشتبه به قد تم اإلبالغ عنه
بالفعل من قبل وما إذا كان له سوابق قانونية ضده ...الخ
← إذا ثبت لدى النيابة العامة أن متطلبات الحامية الخاصة (املشار إليها فيام ييل
باسم «تدابري الحامية الخاصة») قد تم تحديدها للضحية  ،سيقرتح املدعي العام
عىل القايض التحقيق مع الضحية يف جلسة اختبار تحت إرشاف جهاز تسجيل
الصوت  -تصويرفيديو.

رسم تخطیطي لإلجراءات الجنائیة:
الفعل الجنايئ

البالغ الجنايئ
الرشطة
النیابة العامة

الدلیل السمعي -
قايض

التحقیق  /البحث

رفض البالغ الجنايئ

التهمة املرفوعة
واملثبتة

رفض البالغ الجنايئ /إنھاء
التحقیق الجنايئ

اتخاذ التحقيق
الجنايئ
 الضحيةاملترضرة

محاكمة
رفض وانهاء التهمة

الحكم املثبت

جلسة اإلستامع التحضیریة
الجلسة
املحاكمة التحضیریة
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الحكم املرفوض

الحكم االنتقادي

التربئة
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ماذا يعني أن تكون ضحية ،مترضرا
وشاهدا يف إجراءات الحكم؟

من الضحية؟

من هو املترضر؟

← ضحية الفعل الجنايئ شخص تم ارتكاب الجرمية الجنائية فيه أي هو شخص
تحمل معاناة عواقب األرضار الجسدية والعقلية ،أو أرضار ملكية أو انتهاك جوهري
للحقوق الشخصية والحريات األساسية .فهي تدعى يف نفس الوقت بالضحية فورية.
← ضحية غري مبارشة ميكن اعتبارها بني زوجني رسميني أو غري رسميني يف الحياة ،
رشيك الحياة أو رشيك الحياة غري الرسمي والسليل ،أما إن مل يوجد ،فأخو أو أخت
الشخص الذي كانت وفاته ناتجة عن الجناية وكذلك الشخص الذي كان ويل أمرها.
← وقد تشارك الضحية يف اإلجراءات الجنائية أيضاً بصفة املترضر إذا أعلن رغبته
أنه /ها عىل استعداد لإلمتثال يف اإلجراءات بصفة مترضر (للرشطة أو للنيابة العامة
أو للمحكمة).
← يف العادة يشار إىل الضحية بالشاهد يف اإلجراءات الجنائية.

← املترضر هو غري الضحية  ،أي شخص تتعرض حقوقه الشخصية لألذى أو للخطر
بسبب بعض الجرائم الجنائية وميثل بها بصفة املصاب.
ماذا يعني االمتثال يف اإلجراءات الجنائية بصفة مترضر؟
وهذا يعني أن الضحية أو أي شخص آخر ترضرت حقوقه الشخصية له الحق و
يحصل عىل دور أكرث نشاطًا يف اإلجراءات الجنائية عقب ذلك أ يصبح مشاركا
يف اإلجراءات ألن الحقوق العامة لكل ضحية هي الحصول عىل حقوق إجرائية
إضافية.
ﮐﯾف وملن ﺗﺗﻘدم ﺑطﻟب اإلمتثال بصفة مترضر؟
ليك ترفع الضحية قضية بصفة مترضر تقدم شكوى للرشطة أو للنيابة العامة.
بعد رفع القضية وحتى انتهاء التحقيق ترفع إىل املحكمة.

من الشاهد؟
← الشخص الذي يتم استدعائه إىل النيابة العامة أو املحكمة؛ من املحتمل أن
يكون قادرا عىل تقديم معلومات حول الجرمية  ،والجاين  ،والظروف األخرى ذات
الصلة.
← يتعني عىل أي شخص يُشار إليه بالشاهد أن يستجيب للدعوة املقدمة من قبل
النيابة العامة واملحكمة ويجب أن يديل بشهادته .يتم استدعاء الشاهد عن طريق
إرسال طلب كتايب.
← ينبغي عىل الشاهد أن يقول الحقيقة وال يحبذ منه السكوت عن أي معلومة
يعرفها كام يجب عىل املدعي العام والقايض أن يحذروه من عواقب تقديم شهادة
كاذبة (شهادة الزور هي جرمية جنائية).
← إذا مل يستجب الشاهد للدعوة  ،فسوف يتم استدعاؤه مرة أخرى  ،وإذا مل
يستجب  ،فمن املمكن أن تقبض عليه الرشطة أو أن تكلفه بغرامة مالية وقدرها
، 50.000,00كونا كرواتية (كام ورد يف دعوة املحكمة).
← يجب عىل الشاهد إخطار املحكمة بعدم أهليته ،أي يجب أن يربر عدم أهليته
كام يتعني عىل املحكمة إخطار كل تغيري يف العنوان.
← ال يحق للشاهد الحصول عىل وكيل يف اإلجراءات الجنائية.
← إذا مل تشارك الضحية يف اإلجراءات كونها ضحية لجرمية  ،فحسب القاعدة ،يتم
إحالتها إىل املحكمة كشاهد.
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ما هي حقوق ضحايا جرائم الكراهية؟

یملك ضحایا جریمة الكراھیة جمیع الحقوق االعتیادیة التي یمتلكھا ضحایا
الجرائم الجنائیة باإلضافة إىل الحقوق العامة  ،ولدیھم أیضا حقوق إضافیة إذا كان
التقیم الفردي یحدد ضعفھم الخاص .التقیم الفردي وتدابیر الحامیة الخاصة،انظر
أدناه للحصول عىل إرشادات.

 .5.1ما ھي حقوق الضحایا؟
لضحایا جمیع الجنایات مبا فیھا ضحایا جریمة الكراھیة الحقوق التالیة:
الحق يف اللجؤ لعنارص خدمة وحامیة ،ودعم ضحایا األفعال الجنائیة
حتى تكون الضحية عىل علم بأنها ستحصل عىل الدعم العاطفي ،قبل وبعد
الحدث ،حيث يصبح بإمكان الضحية االتصال مبارشة بقسم مساعدة ودعم الضحايا
مبنظامت املجتمع املدين بالتي لن يتم تأسيس إدارات للمساعدة والدعم للضحايا
والشهود.
قسم مساعدة ومساندة الضحايا والشهود يف املحاكم تقدم للمحاكم إدارات يف
كل من املحافظات التالية يف زاغرب  ،وفوكوفار  ،وأوسييك  ،وزادار  ،وسبليت ،
وسيساك  ،ورييكا  ،والغرض من اإلدارات هو تخفيف حالة اإلجهاد من الشهادة
9

والبقاء يف املحكمة من خالل التايل:
•تقديم الدعم العاطفي للضحايا /والشهود قبل ،بعد وأثناء الشهادة يف
املحكمة،
•تقديم املعلومات العملية ومعلومات عن حقوق الضحايا ،والشهود وأفراد
عائالتهم،
•تقديم معلومات عن مراحل اإلجراءات الجنائية والجنحة
•تأمني سكن آمن للضحايا والشهود
•توفري مرافقني للضحايا والشهود خالل فرتة التحقيق
•اإلحالة إىل املؤسسات املتخصصة حسب احتياجات الضحايا والشهود
واألشخاص املرافقني لهم
منظامت املجتمع املدين التي تساعد الضحايا يف مواجهة الخسائر النفسية
والعاطفية واالجتامعية والعملية  ،وتقديم املساعدة العاطفية والنفسية و  /أو
العملية  ،والحامية  ،واملشورة واملعلومات:

•جمعية دعم الضحايا والشهود  -منطقة فراجدين ومقاطعة ميموريجي
(االتصال) 095/116 00 66 :
•مركز املبادرات املدنية بوريتش  -منطقة إسرتا (لإلتصال) 095/3500-733 :
•مركز دعم وتطوير املجتمع املدين محافظة بوجيغية -السالفونية-
البيولفارية -البيلوغورسكا -ديلفني ( -االتصال) 034/411-780 :
•ديشا  -دوبروفنيك  -منطقة مقاطعة دوبروفنيك (االتصال) 020/311-625 :
•جمعية  HERA Križevciهريا كريجيفتيس -من أجل حامية وتعزيز
حقوق اإلنسان – منطقة  Koprivnica-Križevciكوبرينفيتسا و محافظة
 Bjelovar-Bilogoraبيلوفار -بيلوغورا (االتصال) 048/271-335 :
•مركز املعلومات القانونية  -منطقة  Brodsko-posavskaمحافظة برودسكو-
بوسافسكا (االتصال) 035/448-533 :
•جمعية املرأة كارلوفاتس KORAK -الخطوة محافظة كارلوفاتس – ليكا-
) 047/600-392
		
محافظة سيني( -االتصال:
•فريوفيتيتسا  - S.O.Sتقديم اإلستشارة والتمكني والتعاون  -محافظة
فريوفيتْسا-بودرافينا (االتصال) 033/721-500 :
•مركز  CESI SOSلالستفسار واالستشارة – محافظة كرابينا زاغوريي
( Krapina-Zagorjeاالتصال) 049/492-688 :
•جمعية زفونيمري  - Zvonimirمحافظة شيبينيك كنني
(االتصال) 022/662-554 :
•غرفة املرأة  -مركز الحقوق الجنسية (االتصال) 01/6119-174 :
•مركز االتصال الوطني لضحايا الجرائم الجنائية والعقوبات
(االتصال) 116 006 :
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الحق يف تقديم مساعدة نفسية فعالة ومساعدة مهنية أخرى من املنظامت
ملساعدة ودعم الهيئات أو املنظامت أو مؤسسات مساعدة الضحايا مبا يتوافق مع
القانون
كام ميكن للضحايا تلقي املساعدة النفسية وغريها من املساعدات املهنية الحصول
من خالل اتصال فوري مبنظامت املجتمع املدين األخرى وكذلك املامرسني العامني،
مراكز الرعاية االجتامعية والعيادات الشاملة واملستشفيات واملرافق الصحية
األخرى .ال يوجد نظام دعم لضحايا جرائم الكراهية يف جمهورية كرواتيا  ،لكن
األشكال الحالية من الدعم املؤسيس وغري املؤسيس لجميع ضحايا األفعال اإلجرامية
متاحة أيضاً لضحايا جرائم الكراهية وهكذا ميكن لضحايا جرائم الكراهية أن يتصدوا
مبارشة للمنظامت املشاركة يف عملهم مع مسألة حامية حقوقهم وتعزيزها مثل:
•جمعية النساء املثليات كونرتا  Kontraتزود املثليات وثنائيات الجنس
باإلستشارة واملساعدات القانونية (االتصال ، 098/238 308 :الربيد اإللكرتوين:
)kontra@kontra.hr ، www.kontra.hr
•جمعية النساء املثليات لوري  LORIيقدم خدمة اإلرشاد النفيس ألفراد
األقليات الجنسية والجنسية (االتصال بالرقم
)www.lori.hr ، + 385 51 212 186, 091 493 4133, 091 593 4133
•جمعية زاغرب برايد  Prideتوفر الدعم القانوين والتمثيل القانوين لسكان
( LGBTIQلإلتصال6560 :
info@zagreb-pride.net ، +385(1) 580
		
)www.zagreb-pride.net
•مركز دراسات السالم يقدم املساعدة لضحايا التمييز  ،ال سيام التميز العرقي
 /اللون  ،والعرق  ،والدين واألصل القومي  ،والقضايا املتعلقة باملواطنة
واإلقامة واللجوء والحامية الفرعية يف كرواتيا (االتصال :هاتف  /فاكس:
)cms@cms.hr ، +385 1 482 0094, +385
			
91 3300 181
•املركز القانوين الكروايت توفر املساعدة القانونية ولطالبي اللجوء واألشخاص

		 ، +385 1 4854 934
الذين يتمتعون بحامية دولية معتمدة مجانا (االتصال:
الربيد اإللكرتوين)hpc@hpc.hr ، www.hpc.hr :
•مجلس الشعب الرصيب تقدم األقليات القومية الرصبية مساعدة قانونية
			 ، 01 4886 368, 01الربيد اإللكرتوين:
مجانية (لإلتصال4886 327 :
)ured@snv.hr ، www.snv.hr
•جمعية بيوت النساء املستقالت زاغرب تقدم املساعدة القانونية والنفسية
للنساء ضحايا العنف واملأوى للنساء وأطفالهن (االتصال بالرقم ، 08005544
الربيد اإللكرتوين)azkz@zamir.net ، www.azkz.net :
•جمعية  B.a.B.eتقدم املساعدة القانونية والنفسية املجانية يف حل
املشكالت املتعلقة بشكل مبارش أو غري مبارش بانتهاكات حقوق اإلنسان
babe@babe.hr، www.babe.hr ، +385 1 4663 666
		
(اتصل بالرقم:
• مركز النساء لضحايا الحرب  -روزا  -تقديم مساعدة نفسية وقانونية للنساء
اللوايت نجني من االتجار بالبرش ألغراض االستغالل الجنيس والبغاء (االتصال:
 SOS ، +385 1 455 1128هاتف ، 08007799 :الربيد اإللكرتوين:
		
)cenzena@zamir.net ، www.czzzr.hr
•الدائرة البيضاء يف كرواتيا تقدم اإلستشارة القانونية واالجتامعية والنفسية
لضحايا جميع أشكال العنف مع الرتكيز عىل العنف املنزيل (االتصال بالرقم
، +385 21 783 449
		
، 08006329
)bijeli.krug@gmail.com ، www.www.bijelikrug-hrvatske.hr
•تقدم جمعية غرف النساء املساعدة والدعم املجانيني لألشخاص الذين نجوا
من العنف الجنيس (االتصال بالرقم 091/ 150-5225
			، +385 1 6119 174,
الربيد اإللكرتوين)zenska.soba@zenskasoba.hr ، www.zenskasoba.hr :
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الحق يف الحامیة من الرتھیب واالنتقام
یعد الحق العام للضحیة الذي یمكن تحقیقھا من خالل عدة حقوق أخرى  ،مثل
حق الضحایا يف اقرتاح تدابیر احتیاطیة وفرض تدابیر أمنیة.
والفرق بین التدابیر اإلحتیاطیة والتدابیر األمنیة ھو أنه یمكن فرض تدابیر
احتیاطیة قبل وأثناء الفعل الجنايئ  ،يف حین تصدر اإلجراءات األمنیة بعد أن یتم
تنفیذ الحكم أي بعد إصدار الحكم النھايئ ،ویتم تسلیمه إىل الطرفین.
كام یحق للضحیة البالغ عن الفعل الجنايئ قبل وقوعه واقرتاح بعض اإلجراءات
اإلحتیاطیة عىل( املدعي العام أو املحكمة  -اعتامدا ً عىل مكان اإلجراءات الجنائیة)
خالل فرتة الحكم كام یحق له اقرتاح أحد التدابیر اإلحتیاطیة التي تحد من قدرة
املدعى علیه من إقامة عالقات اجتامعیة أو أنشطة تجاریة أو القیام باألنشطة
الیومیة أو الزیارات أي زیارة أماكن معینة.
تشمل التدابیر اإلحتیاطیة ما یيل )1 :حظر مغادرة مكان اإلقامة  )2 ،حظر زیارة
مكان أو منطقة معینة  )3 ،االلتزام بتقدیم تقاریر منتظمة إىل شخص أو ھیئة
حكومیة  )4 ،حظر االقرتاب من الشخص  )5 ،حظر إقامة اتصال أو الحفاظ علیھا
مع شخص معین  )6 ،حظر عىل أداء بعض األنشطة التجاریة  )7 ،الحجز املؤقت
للسفر وغیرھا من الوثائق لعبور حدود الدولة  )8 ،االستیالء مؤقتا عىل رخصة
السیارة.
الغرض من التدابیر األمنیة ھو القضاء عىل الظروف التي تسمح أو تشجع عىل
ارتكاب فعل جنايئ آخر .اإلجراءات األمنیة ساریة من تنفیذ الحكم.
تشمل التدابیر األمنیة العالج النفيس اإلجباري  ،والعالج اإللزامي لإلدمان  ،والعالج
النفيس االجتامعي اإلجباري  ،وحظر أداء واجبات أو أنشطة معینة  ،وحظر قیادة
املركبات مبحركات (السیارات)  ،ومنعه من التقرب  ،والتحرش واملضایقة ،عزله عن
أرسته  ،وحظر الوصول إىل اإلنرتنت  ،إرشاف وقايئ كامل عليه من السجن.

الحق يف حامیة كرامةالضحیة أثناء التحقیق معھا بصفة الشاھد
وھذا أیضا ھو الحق العام للضحیة الذي یمكن تحقیقه من خالل عدد من الحقوق
األخرى كطریقة خاصة لالختبار بطریقة حساسة  ،وال یتم من خالل طرح أسئلة
مبارشة تتعلق بحیاة الضحیة الشخصیة أو أسئلة تتعلق مبايض حیاتھا الجنسیة  ،قد
تسعى إىل املطالبة يف عزل الحضور من جلسة االستامع أو أن ترغب بحضور شخص
ثقة معھا.
الحق يف االستامع دون تأخیر غیر مربر بعد تقدیم البالغ الجنايئ  ،وإجراء مزید
من الجلسات فقط بالقدر الالزم ألغراض اإلجراءات الجنائیة
وال تقترص جلسة االستامع عىل التحقیق غیر الرسمي للضحیة عىل شكل إخطار
للرشطة فحسب  ،بل تتضمن أیضا دلیل رسمي عىل االختبار
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الحق يف تقدیم اقرتاح للتحقیق ورفع دعوى قضائیة خاصة
وھذا یعني أن األفعال التي یعاقب علیھا القانون بحكم منصبه  ،بناء عىل اقرتاح
من شخص ما  ،یتم تقدیم اقرتاح للتحقیق إىل املدعي العام .يف حال تم ارتكاب
فعل جنايئ جرى علیه التحقیق مبقاضاة خاصة (كإصابة جسدیة مثالً)  ،تقدم
الدعوى إىل املحكمة املختصة.
الحق يف املشاركة يف اإلجراءات الجنائیة بصفة مترضر ؛
وھذا یعني أن الضحیة أو أي شخص آخر تم اإلعتداء عىل حقوقه یحصل عىل دور
أكرث فعالیة يف اإلجراءات الجنائیة مام یعني أنه یصبح مشاركا يف اإلجراءات ألن
الحقوق العامة التي تخص كل ضحیة تحصل عىل حقوق إضافیة يف اإلجراءات
الجنائیة برشط أن یكون قد قدمھا إىل الرشطة أو املدعي العام أو املحكمة .ویتمتع
بھذه الصالحیة حتى نھایة التحقیق.

الحق يف مرافقة شخص ثقة يف اتخاذ اإلجراءات التي یمثل بھا
وھذا یعني أن لكل ضحیة الحق يف أن یكون لھا شخص ثقة (الزوج  /الزوجة
 ،رشیك الحیاة الرسمي  /غیر الرسمي  ،والوالدین  ،والصدیق  ،واملمثل املدين ،
والشخص البالغ اآلخر الذي تم تعینه من قبل الضحیة) معھا يف جمیع مراحل
اإلجراءات (وبالتايل تقدیم تقریر جنايئ إىل الرشطة واإلدالء بشھادته يف املحكمة) .ال
یمكن أن یكون شخص الثقة مجرد شخص تم استدعاؤه أو اقرتاحه لیكون شاھدا ً يف
نفس اإلجراء الجنايئ.

الحق يف إخطاره عن رفض الدعوة وتوقف املدعي العام عن التحقیق
يف حال توقف املدعي العام عن التحقیق ،یتم برھنة أنه ال یوجد دافع للتحقیق يف
الفعل الجنايئ ،یقوم املدعي العام بإخطار وتوجیه الضحیة بأنھا تستطیع أن تتخذ
التحقیق (املترضر بدور املشتيك) .عىل الضحیة القیام بذلك خالل مثانیة أیام من
تاریخ استالم اإلخطار .يف ھذه الحالة  ،تصبح الضحیة طرفا يف التحقیق أي متثل
دور املدعي العام.

الحق يف تلقي الحد األدىن من العالج الطبي وفقاً لحاجة الضحیة يف الحاالت التي
تقتيض الرضورة القصوى ألغراض اإلجراءات الجنائیة
عىل سبیل املثال  ،ال یمكن إجراء الفحص النسايئ للضحیة إال مبوافقتھا الكتابیة .إذا
مل تقدم الضحیة موافقة كتابیة  ،یجوز للمحكمة أن تأمر بھذا الفحص.

الحق يف استالم اإلخطارات من املدعي العام املتعلقة بالتحقیق يف الفعل الجنايئ
والحق يف تقدیم شكاوي للنائب العام ؛
یحق للضحیة واملترضر بعد شھرین من رفع الدعوى بطلب إخطار من املدعي
العام عن القضیة التي یحقق فیھا (مثالً معرفة ما إذا كانت الئحة االتھام قد رفعت

ضد املشتبه فیه) ؛
یتعنت عىل املدعي العام أن یخطر الضحیة واملترضر باإلجراءات املتخذة خالل
30ی ًوما من تلقي الطلب؛
إذا مل یبلغ املدعي العام الضحیة خالل املھلة املحددة  ،فلن ترىض عن اإلجراءات
املتخذة ،وبإمكانھام تقدیم شكوى إىل النائب العام.
(یجب عىل املدعي العام اتخاذ قرار بشأن الدعوى خالل  6أشھر من تاریخ دخولھا
السجل الجنايئ يف سجل التقاریر الجنائیة وإخطار الضحیة واملترضر إذا رفع الدعوى
الجنائیة .و إذا لن یقم املدعي العام بالترصف فیام یتوافق مع املذكور أعاله  ،یجوز
للضحیة واملترضر تقدیم شكوى للنائب العام لعدم تقدیمه طلب بذلك ألن ذلك
یؤدي إىل تأخیرات يف اإلجراءات).
الحق يف إخطار الضحیة بناء عىل طلبھا عن أي تأجیل غیر رضوري یتعلق بإیقاف
التحقیق أو افراج املدعى علیه من السجن التحقیقي  ،ھروب املدعى علیه
واإلفراج عن املتھم من السجن وعن التدابیر املتخذة لحامیتھا
بنا ًء عىل طلب الضحیة  ،تلتزم السلطات املختصة (الرشطة  /وزارة العدل -
خدمات دعم الضحایا والشھود) بإخطار الضحیة أنه قد تم اإلفراج عن املتھم من
السجن /سجن التحقیق أو حتى يف حال ھروبه مام یعني أنه ال ینتمي ألحكام
السجن.
حق الضحیة يف أن یتم إخطارھا بناء عىل طلبھا عن أي قرار یتعلق بإنھاء
التحقیق الجنايئ
بناء عىل طلب الضحیة عىل العضو الذي أصدر قرار إنھاء التحقیق الجنايئ إخطارھا
بقراره (عىل سبیل املثال  ،الضحیة التي ال ترغب يف أن متثل أما املحكمة بصفة
مترضر فاملحكمة لن تصدر ھذ القرار إال بناء عىل طلبھا).
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الحقوق األخرى املنصوص علیھا يف القانون

الحق يف الحصول عىل املعلومات (معرفة حقوق الضحیة) التي یتعین عىل
الرشطة والطبیب الرشعي واملدعي العام واملحكمة تقدیمھا للضحیة  ،مبا يف ذلك
الحق يف االمتثال أمام املحكمة بصفة مترضر ومعرفة أھمیة االمتثال يف اإلجراءات
بھذه الصفة.
مبا أن الضحیة قد قدمت بالغھا للرشطة ،بناء عىل طلبھا یتعین عىل الرشطة
تقدیم شھادة استالم البالغ الجنايئ .یحق للضحیة أن تطلب فصل املتھم من قاعة
املحكمة أثناء اإلدالء بشھادتھا وما إىل ذلك.
الحق يف طلب املساعدة من املستشارین املحرتفین عىل حساب موارد املیزانیة
يف حال تعاين الضحیة من رضر نفيس وجسدي شدید أو عواقب وخیمة لجریمة
جنائیة نتیجة أحد الجرائم التي یعاقب علیھا القانون بالسجن ملدة خمس سنوات
أو أكرث ؛
یحق للضحیة مساعدة املستشار يف تحمل عبء املیزانیة فقط فیام یتعلق بتقدیم
دعوى عقاریة .إذا مل تبدأ اإلجراءات بعد  ،یمكن لقسم مساعدة الضحایا والشھود
تقدیم املساعدة  ،بینام یتم تقدیم ھذه املساعدة املحامین من خالل قامئة
املحكمة التي تضعھا محكمة املحافظة تحت سلطتھا القضائیة املحلیة.
ولذلك ال یحق للضحیة االستعانة مبحام طوال فرتة التحقیق الجنايئ إال عىل
املساعدة قبل تقدیم الدعوى العقاریة .إذا أعلنت الضحیة رغبتھا باإلمتثال بصفة
مترضر  ،يف ھذه الحالة یحق لھا أن یمثلھا محامي من اختیارھا.

الحق يف التعویض املايل من میزانیة الدولة وفقا لقانون خاص إذا كان الشخص
ضحیة فعل جنايئ للعنف املرتكب بقصد
یتم تنفیذ ھذا الحق بناء عىل قانون التعویض النقدي لضحایا الجرائم الجنائیة .یتم
دفع التعویض من میزانیة أموال الدولة بطریقة یتم فیھا دفع الرسوم ملرة واحدة يف
أقىص مبلغ  35،000.00كونا كرواتیة.
الرشوط الواجب توافرھا حتى تحصل الضحیة عىل تعویض:
•أن تعاين ضحیة الفعل الجنايئ من إصابات جسدیة خطیرة أو ارضابات صحیة
أو تعرضت للوفاة نتیجة الفعل الجنايئ
•سواء كانت الضحیة مواطنا يف جمھوریة كرواتیا أو يف أي دولة من دول
األعضاء يف االتحاد األورويب أو لدیك إقامة مسجلة يف جمھوریة كرواتیا أو يف
إحدى دول األعضاء يف االتحاد األورويب
•ما إذا كان قد تم البالغ عن فعل جنايئ أو تم تسجیله لدى الرشطة أو النیابة
العامة خالل ستة أشھر من تاریخ ارتكاب الجریمة  ،بغض النظر عام إذا كان
الجاين معروفا وما إذا كانت التحقیقات قد بدأت أم ال
•أن یقدم طلب التعویض كتابیا عىل النموذج الرسمي ،مرفقا بالوثائق الالزمة
(إثبات الجنسیة  ،شھادة اإلقامة  ،شھادة وفاة الضحیة  ،شھادة توضح البالغ
عن الفعل الجنايئ ،بیان یوضح أن الضحیة مل تحقق الفوائد املعرتف بھا يف
قانون التعویض النقدي ،تعویضات ضحایا األفعال الجنائیة عىل أساس قانوين
آخر  ،الفحوصات الطبیة للضحیة التي عىل أساسھا تطالب بالتعویض (دخول
املستشفى  ،التحالیل الطبیة والشھادات  ،ورقة املغادرة من املستشفى ،
وتقریر املرض  ،وفواتیر الخدمات الصحیة املقدمة)  ،وفواتیر نفقات الجنازة
العادیة  ،وغیرھا من الشھادات ذات الصلة أو الوثائق التي قد تكون ذات
صلة بالقرار املتعلق بالتعویض).
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الطلب متاح يف كل مراكز رشطة  ،والنیابات العامة  ،واملحاكم البلدیة ومحاكم
املحافظات  ،ولیس عىل املواقع اإللكرتونیة لوزارة العدل  ،ووزارة الداخلیة  ،والنیابة
العامة لجمھوریة كرواتیا  ،واملحاكم البلدیة ومحاكم املحافظات.
تقرر لجنة التعویض النقدي عىل أساس دافع وقیمة الطلب خالل 60یوما من تاریخ
استالم الطلب .إذا متت املوافقة عىل الطلب ،یتم الدفع خالل  30یوما من تاریخ
استالم قرار دفع التعویض للضحیة.

 .5.2ما ھي حقوق ضحایا الفئات الخاصة من
الجنایات؟
 .1الطفل الضحیة للفعل الجنايئ
￼
 .2ضحایا الفعل الجنايئ من أجل املطالبة
باملساواة بین الجنسین وإقامة حملة ضد التجارة
بالبرش
 .3تدابیر حامیة خاصة لضحایا العنف األرسي
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 .5.2.1یتمتع األطفال الضحایا بحقوق إضافیة
بجانب الحقوق التي تخص جمیع الضحایا:
•الحق بوكیل عىل حساب موارد میزانیة مام یعني أن للطفل الحق يف
االستعانة مبحام خالل فرتة التحقیق ،والذي یعینه رئیس محكمة املحافظة
من قامئة نقابة املحامین الكرواتیة.
•حقه يف خصوصیة البیانات الشخصیة
•حقه يف مطالبة فصله عن الحضور وكقاعدة عامة  ،عندما یكون طفل ضحیة
للفعل الجنايئ  ،یمكن فصله عن الحضور طوال مجرى الجلسة أو جزء منھا.
التزام املحكمة والنیابة العامة واملحقق والرشطة مبعاملة الطفل الضحیة معاملة
خاصة وبلطف  ،مع مراعاة سن وشخصیة الطفل وظروف أخرى لتجنب اآلثار
الضارة لرتبیة الطفل ومنوه.
یجري قايض التحقیق استجواب للطفل يف جلسة اختبار استنتاجیة ،ولكن بدالً
من اختباره يف املحكمة  ،یمكن استجواب القارص يف شقته أو يف أي منطقة
أخرى مجھزة .یتم االستجواب يف غرفة دون حضور املستشارین والقايض  ،بحیث
یجري الفحص شخص خبیر  -أخصايئ علم نفس أو مرشد اجتامعي حتى یتمكن
املستشارون والقايض من طرح األسئلة عىل الطفل
فقط من خالل خبیر فقط .قد یحرض إىل مثل ھذا االختبار شخص یثق فیه الطفل.

 .5.2.2ضحیة جریمة جنائیة ضد الحریة الجنسیة
(شكل مؤھل مثل ھذا النوع من الجریمة
الجنائیة یعد جریمة كراھیة) والجریمة الجنائیة
للتجارة بالبرش  ،بغض النظر عن حقوق جمیع
الضحایا  ،لھا حقوق إضافیة:
التحدث إىل خبیر استشاري قبل االستجواب عىل حساب موارد املیزانیة
مام یعني أنه یحق لك بصفتك ضحیة أن تطالب قبل بدء االستجواب (سواء
يف مخفر الرشطة أو يف النیابة العامة أو يف املحكمة  -حسب مراحل التحقیق)
للتحدث مع مستشار عىل نفقة میزانیة الدولة.
قد یكون املستشار محامیا أو واحدا من الخرباء املرتبطین بقسم مساعدة ودعم
الضحایا والشھود .ترتبط مساعدة املحامین عم ًوما مبساعدة الضحیة عىل تقدیم
دعوى للمطالبة باملمتلكات بینام تشیر مساعدة اإلدارة إىل املساعدة والدعم
العاطفیین قبل اإلدالء بالشھادة.
الحق بوكیل عىل حساب موارد املیزانیة
یحق للضحیة االستعانة مبحام طوال فرتة التحقیق بأكملھا .یعین رئیس محكمة
املحافظة املختص للضحیة وكیال من قامئة نقابة املحامین الكرواتیة عىل حساب
موارد املیزانیة.
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یقوم باالستجواب شخص من نفس الجنس سواء يف مركز الرشطة أو النیابة العامة،
وإذا كان ذلك ممكنا ،يف حالة لزوم إعادة االستجواب أن یكون نفس الشخص
ھذه الصالحیة ال تنطبق عىل االستجواب عند االمتثال أمام املحكمة.
عدم الرد عىل األسئلة التي ال عالقة لھا بالفعل الجنايئ ،والتي تشیر بوضوح إىل
حیاة الضحیة الشخصیة
مام یعني أنك بصفتك ضحیة لست ملزما باإلجابة عىل أسئلة الحاجة إلیھا يف
التحقیق كالتي تتعلق بالحیاة الشخصیة ،والتي ال عالقة لھا بالفعل الجنايئ مثل
قضایا الحیاة الجنسیة يف املايض ،وعدد الرشكاء الجنسیین ،إلخ.
الحق يف املطالبة بالتحقیق من خالل جھاز مسجل الصوت – تصویر بالفیدیو
وبصفتك ضحیة لجرائم الكراھیة التي تم اتخاذ تدابیر حامیة خاصة بشأنھا وعىل
أساس التقییم الفردي  ،یحق لك تقدیم طلب (للرشطة  ،للنیابة العام واملحكمة ،
حسب مرحلة التحقیق) لالختبار بواسطة جھاز مسجل الصوت والفیدیو.
تنبیه :القاعدة العامة يف التحقیق مع ضحایا الجرائم الجنائیة البالغین يف جلسة
التحقیق یتم عزل الشخص يف غرفة منفصلة ال یحرض فیھا املستشارین والقايض.
حیث یحقق مع الضحیة محقق ولكن لیس من قبل خبیر ،كام ھو الحال مع
استجواب األطفال .باألصل من أجل املصداقیة تضع الضحیة سامعات الرأس يف
األذنین لتتمكن من متابعة التحقیق كام یحق للمدعى علیه طرح أسئلة عىل
الضحیة من أجل املصداقیة أیضا ،فإن االنتباه موجه إىل إمكانیة الضحیة بإجراء
التحقیق بحضور الخبیر عند اإلجراء عىل مستوى التقییم الفردي .ویحرض إىل
التحقیق بجھاز التسجیل الصويت شخص ثقة لدى الضحیة.

خصوصیة البیانات الشخصیة
طلب عزل الحضور من الجلسة
وبنا ًء عىل طلب الضحیة  ،یتعین عىل ملحكمة عزلھا عن الحضور لعقد جلسة
كاملة أو جزء منھا إذا كانت الضحیة قارصة ،و بناء عىل طلبھا ،یجوز للمحكمة ،
أثناء استجوابھا بصفتھا شاھد وكذلك يف جلسة االستامع بأكملھا  ،عزل الحضور كلیا
إذا كان ذلك رضوریا لغرض حامیة خصوصیة الحیاة الشخصیة واألرسیة للمتھم  ،أو
الضحیة  ،أو املترضر أو مشارك آخر يف اإلجراءات.

 .5.2.3تدابیر الحامیة الخاصة لضحایا جریمة
الكراھیة
بجانب جمیع حقوق الضحایا  ،قد یكون لبعض الضحایا  ،مثل ضحایا جرائم
الكراھیة  ،تدابیر حامیة خاصة تستند إىل تقییامت فردیة.
تقییم الفردي للضحیة یشمل تقییم الضحیة الفردیة عىل تحدید ما إذا كانت ھناك
حاجة لتطبیق تدابیر الحامیة الخاصة للضحیة  ،وإذا كان األمر یتطلب ذلك  ،ما
ھي تدابیر الحامیة الخاصة التي ینبغي تطبیقھا (طریقة خاصة الستجواب الضحیة
 ،واستخدام تكنولوجیات االتصال لتجنب االتصال املريئ مع الجاين والتدابیر األخرى
التي ینص علیھا القانون) .
عندما یكون الطفل ضحیة للفعل الجنايئ  ،فمن املفرتض أن یكون ھناك حاجة إىل
تطبیق تدابیر حامیة خاصة وتحدید التدابیر الخاصة للحامیة التي ینبغي تطبیقھا.
تجري الھیئات املختصة التقییم الفردي التي تحقق مع الضحیة  ،وھي الرشطة
والنیابة العامة واملحكمة.
ویتم إجراء التقییم الفردي للضحیة بحضور الضحیة ومراعاة رغباتھا  ،مبا فیھا
رغبتھا يف رفض استخدام تدابیر الحامیة الخاصة املنصوص علیھا يف القانون.
یجوز لضحایا جرائم الكراھیة التي من أجلھا تم وضع تدابیر حامیة خاصة عىل
أساس تقییم فردي  ،مامرسة الحقوق التالیة:
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•التحدث إىل املستشار قبل التحقیق  ،عىل حساب موارد املیزانیة
مام یعني أنه یحق لك بصفتك ضحیة أن تسأل قبل بدء الفحص (سواء
يف الرشطة أو يف النیابة العامة أو يف املحكمة  -حسب مراحل التحقیق)

للتحدث مع املستشار عىل نفقة میزانیة الدولة .قد یكون املستشار محامیا
أو أحد الخرباء املرتبطین بقسم مساعدة ودعم الضحایا والشھود .ترتبط
مساعدة املحامین عم ًوما باملساعدة يف تقدیم دعوى املطالبة بامللكیات بینام
تعتمد اإلدارة عىل املساعدة والدعم العاطفیین قبل اإلدالء بالشھادة.
•أن یحقق معھا شخص من نفس الجنس ،وإذ كان أمكن يف حالة لزوم إعادة
التحقیق  ،أن یحقق معھا الشخص نفسه،
ال تنطبق ھذه الصالحیة عند االمتثال أما املحكمة
•نفي اإلجابة عىل األسئلة التي ال تتعلق بالجریمة مثل التي تتعلق بوضوح
بحیاة الضحیة الشخصیة ،
ھذا یعني أنك لست مل ًزما باإلجابة عىل أسئلة الحاجة إلیھا يف التحقیق
كالتي تتعلق بالحیاة الشخصیة ،والتي ال عالقة لھا بالفعل الجنايئ مثل قضایا
الحیاة الجنسیة يف املايض ،وعدد الرشكاء الجنسیین ،إلخ.
•الحق يف املطالبة بالتحقیق من خالل جھاز مسجل الصوت – تصویر بالفیدیو
وبصفتك ضحیة لجرائم الكراھیة التي أقیمت بشأنھا تدابیر حامیة خاصة
عىل أساس تقییم فردي  ،یحق لك تقدیم طلب (الرشطة  ،النیابة العامة
واملحكمة  ،حسب مرحلة اإلجراء) لالختبار بواسطة جھاز الصوت والفیدیو.
•حقه يف خصوصیة البیانات الشخصیة،
•حقه يف مطالبة فصله من الحضور
وبنا ًء عىل طلب الضحیة  ،یتعین عىل املحكمة عزلھا عن الحضور لعقد
جلسة كاملة أو جزء منھا إذا كانت الضحیة قارصة ،وبناء عىل طلب الضحیة
 ،یجوز للمحكمة  ،أثناء استجوابھا بصفتھا شاھد وكذلك يف جلسة االستامع
بأكملھا عزل الحضور كلیا إذا كان ذلك رضوریا لحامیة الحیاة الشخصیة
واألرسیة للمتھم  ،أو الضحیة  ،أو الطرف املترضر أو مشارك آخر يف
اإلجراءات.
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6

ما ھي حقوق املترضر؟

الضحیة التي متثل يف مركز الرشطة ،يف النیابة العامة أو يف املحكمة بصفتھا مترضرة،
لھا الحقوق التالیة:
استخدام لغتھا الخاصة  ،مبا يف ذلك لغة اإلشارة للصم و الصم املكفوفین ومع
مساعدة املرتجم إذا مل یفھموا أو لیسوا بناطقین باللغة الكرواتیة یمكنھم الرجوع
إىل املرتجم أو مرتجم لغة اإلشارة يف حال كان األمر یتعلق مبترضر صم أو الصم
املكفوف.
وھذا یعني أن للطرف املترضر الحق يف املطالبة (بتقدیم طلب) وترجمة البیانات
الرضوریة ملعرفة حقوقه التي تعود إلیھ بصفته مترضرا عىل حساب املوارد
املیزانیة ،مبا يف ذلك ترجمة الجلسة له بصفته شاھد وكذلك الرتجمة رضوریة
لجلسة فعالة عند االمتثال أمام املحكمة.
تقدیم اقرتاح لتنفیذ املطالبة العقاریة والتدابیر األمنیة املؤقتة
املطالبة العقاریة ھي مطالبة تسعى للحصول عىل تعویض عن الخسائر من الجاين
(املادیة أو غیر املادیة (املعاناة من مرض ،الخوف  ،إعاقة الحركة الحیاة  ،إلخ) يف
اإلجراءات الجنائیة أو اسرتجاع األشیاء (إذا أثبتت أنك املالك أو الويص الرشعي عىل
ذلك اليشء) أو فسخ (إذا كان الجاين  ،عىل سبیل املثال  ،إجبار الضحیة عىل إبرام
العقد).
لتحقیق يف الطلب العقاري الذي كان دافعا للفعل الجنايئ بناء عىل طلب الضحیة

أال یكون ھناك إطالة يف التحقیق وتقدیم مطالبة ناشئة عن جریمة جنائیة ضد
جریمة جنائیة بناء عىل اقرتاح من الطرف املترضر يف اإلجراءات الجنائیة  ،برشط
أال یؤدي ذلك إىل تأخیر اإلجراءات )املشاكل العملیة :إن أحد دوافع رفع الدعوى
العقاریة ھي بالفعل عدم اإلطالة بالتحقیق عىل اإلطالق  ،لذلك ال یؤخر اإلجراءات
الجنائیة بشكل كبیر  ،بسبب ظھور عادة سیئة يف املحاكم الكرواتیة تحت إدانة
اإلجراءات  ،إحالة األطراف املترضرة إىل القضیة  ،لذلك طریقة عمل املحاكم بھذه
الطریقة تثیر الشك يف أن مثل ھذه القرارات تتم بشكل تلقايئ.
یقدم طلب لتنفیذ مطالبة عقاریة يف دعوى جنائیة إىل الجھة التي یقدم إلیھا
التقریر الجنايئ (للرشطة أو النیابة العامة) أو املحكمة التي تجري التحقیق.
یجوز تقدیم الطلب يف موعد ال یتجاوز موعد انتھاء إجراءات اإلثبات أمام املحكمة
الدرجة األوىل
إذا مل یتلقى املترضر أي تعویض يف اإلجراءات الجنائیة  ،فستقوم املحكمة بتوجیه
املترضر إىل املحكمة املدنیة عن طریق رفع دعوى قضائیة .مام یعني أنھ یتعین
عىل املترضر رفع دعوى قضائیة بالتعویض عن األرضار إىل املحكمة املدنیة املختصة.
ویجوز للمترضر أیضا تقدیم طلب لتأمین التدبیر املؤقت ملمتلكات املدعى علیه
بطریقة تجعل ما يسمى بتجمید ممتلكات املدعى علیه لتأمین مطالبته.
وجود شخص مخول
ھذا یعني أنه لدیك الحق يف أن متلك محام يف ھذا اإلجراء .ومع ذلك  ،ال یحق
لك االستعانة مبحام من عبء موارد املیزانیة ولكن فقط املحامي الذي تستأجره
بنفسك عىل نفقتك الخاصة.
استثناء :إذا كنت ضحیة لجرائم جنائیة ضد الحریة الجنسیة والتجارة بالبرش
بدافع الكراھیة و  /أو طفل ضحیة فعل جنائیة بدافع الكراھیة  ،فعندئذ یحق لك
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االستعانة مبحام عن عبء املیزانة
التنبیه بالحقائق واقرتاح األدلة
ھذا یعني أن لدیك الحق يف اقرتاح بعض األدلة لدعمك يف مركز الرشطة والنیابة
العامة ويف املحكمة  ،لإلشارة إىل ما ھو غیر منطقي  ،إلخ.
حضور جلسة أدالء
إذا كنت تحمل صفة الضحیة يف نفس الوقت  ،فإذا ثبت لدى املدعي العام  ،أنك
تحتاج إىل تدابیر حامیة خاصة أثناء اإلجراءات  ،یمكنه أن یقرتح عىل القايض
التحقیق الستجوابك يف جلسة االستامع من خالل جھاز مسجل الصوت  -تصویر
الفیدیو إذا كانت لدیك الرغبة يف ذلك.
حضور جلسات االستامع واملشاركة يف تقدیم األدلة وتقدیم الخطاب النھايئ
مام یعني أنه بإمكانك أنت أو محامیك تقدیم الخطاب التمھیدي والنھايئ يف
الجلسات  ،وطرح األسئلة عىل املدعى علیه  ،والشھود  ،والخرباء واملشاركین
اآلخرین يف اإلجراءات  ،اقرتاح األدلة  ،بینام يف الخطاب األخیر یمكنك تربیر مطالبة
العقار وتنبیه املدعى علیھم باألدلة لإلقرار بالذنب.
فحص ملف القضیة تحصل عىل ھذه الصالحیة فقط بعد أن یتم استجوابك.
طلب إخطار من املدعي العام حول اإلجراءات املتخذة يف طلبك وتقدیم شكوى
للنائب العام
لدیك الحق بعد شھرین من تقدیمك للتقریر الجنايئ طلب إخطار من املدعي العام
بأنه تم اتخاذ اإلجراءات مبناسبة تقریر جنايئ أو إعالن عن جریمة جنائیة (عىل

سبیل املثال ما إذا كان قد تم تقدیم الئحة اتھام ضد مشتبه به) ؛
یجب عىل املدعي العام أن یخطرك باإلجراءات املتخذة خالل 30ی ًوما كحد أقىص
من تاریخ استالم الطلب؛ إذا مل یخربك أحد املدعین العامین خالل املھلة املحددة ،
یمكنك تقدیم شكوى للنائب العام
(یلتزم املدعي العام باتخاذ قرار بشأن التقریر الجنايئ خالل  6أشھر من دخول
السجل الجنايئ إىل سجل التقاریر الجنائیة وإخطار الضحیة املترضر إذا كان قد رفع
دعوى جنائیة .إذا مل یترصف املدعي العام بالطریقة املذكورة أعاله  ،یجوز للضحیة
واملترضر تقدیم شكوى للنائب العام لعدم تقدیمه للطلب ألن ذلك یؤدي إىل
تأخیرات يف اإلجراءات).

یتمثل االختالف الرئیيس يف أن مفھوم املترضر ھو مؤسسة عملیة تضم كال من
الضحیة والكیان القانوين الذي یتم ارتكاب الفعل الجنايئ فیه والذي یشارك بنشاط
يف العملیة من خالل استخدام الحقوق اإلجرائیة وفقا للقانون )مثل الحق يف حضور
الجلسة  ،االقرتاحات  ،وإعطاء الخطاب النھايئ  ،والحق يف االستئناف  ،رفع دعوى
عقاریة  ،وما إىل ذلك .ومن ناحیة أخرى  ،ال یتعن عىل الضحیة املشاركة يف انشطة
اإلجراءات ألن الضحیة قد تقرر عدم التدخل يف اإلجراءات الجنائیة عىل اإلطالق.

تقدیم شكوى
لدیك الحق يف تقدیم الشكوى ولكن فقط فیام یتعلق بقرار املحكمة بشأن الدعوى
العقاریة واتخاذ قرار بشأن تكالیف اإلجراءات الجنائیة.
لیس لدیك الحق يف تقدیم شكوى عن القرار بشأن الذنب والعقاب !!!!

یحق للطرف املترضر االستعانة بوكیل (محام) أثناء اإلجراءات  ،ولكن ال یحق
للضحیة (باستثناء ضحایا األفعال الجنائیة ضد الحریة الشخصیة والتجارة بالبرش
واألطفال وضحایا األفعال الجنائیة).
یحق للطرف املترضر تقدیم مطالبة باملمتلكات يف اإلجراءات  ،ال یحق للضحیة.

املطالبة بالرجوع إىل الوضع السابق
إذا مل تحرض إىل جلسة االستامع یتم رفض الدعوى ألن املدعي العام قد تخىل عن
التحقیق ومل تتمكن  ،ألسباب مربرة  ،من الوصول إىل جلسة االستامع  ،یحق لك
املطالبة بالعودة إىل الحالة السابقة خالل مثانیة أیام والذكر يف ذلك الطلب مبواصلة
املحاكمة.

یحق للمترضور االستئناف ولكن فقط لقرار بشأن مطالبة املمتلكات وتكالیف
اإلجراءات الجنائیة  ،ولیس ھناك الحق يف استئناف القرار املتعلق بالعقوبة
والعقوبة الجنائیة (ما مل تتم املقاضاة)  ،ولیس للضحیة الحق يف االستئناف أو قرار
بشأن العقاب  ،والعقوبة الجنائیة حول املطالبة بامللكیة وتكلفة اإلجراء.
سیتم إبالغ الطرف املترضر عن سیر الدعوى من خالل تلقي استدعاء الجلسة ،
ولیس الضحیة إال للمناقشة التي ُیطلب منه اإلدالء بشھادتھا.

الحصول عىل إخطار نتیجة اإلجراءات الجنائیة
مام یعني أن السلطات املختصة (املحكمة  ،النیابة العامة  ،إلخ) ملزمون بتقدیم جمیع
القرارات املتعلقة بنتائج اإلجراءات الجنائیة (األحكام والقرارات والتصاریح  ،إلخ).
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ما الفرق بین املترضرین والضحیة؟

7

ما ھي حقوق الشاھد؟

رسم تخطيطي للمحكمة:
القايض /مجلس القضاة

یتمتع الشاھد يف اإلجراءات الجنائیة بالحقوق التالیة:

الكانب/ة

عدم اإلجابة عن األسئلة التي من املحتمل ان تعرضك أنت أو قریبك إىل التحقیق
الجنايئ أو العار الشدید أو الرضر املادي الكبیر ؛
مام یعني أن الشاھد لیس ملزماً باإلجابة عىل األسئلة املتعلقة بخصوصیة حیاة
الضحیة الشخصیة وإذا كان من املحتمل أن یعرض نفسه أو قریبه التحقیق الجنايئ
أو العار الشدید أو الرضر املادي.
استخدام لغتھا الخاصة  ،بحضور مرتجم للغة اإلشارة يف حال كان الشاھد للصم و
الصم املكفوفین واألخرس
يف الحاالت التي ینص علیھا القانون  ،والحق يف حامیة األمن البدين  ،والخصوصیة
(شھادة اسم مستعار وجھاز الصوت والفیدیو عن طریق تغییر الصوت والصورة
يف حاالت فحص “تاج الشاهد”)
للحصول عىل تعویض عن التكالیف املادیة بسبب وصول املحكمة
ال یتعین عىل كل من ھؤالء الشھادة للمدعى علیه ،الزوج الرشعي أو غیر الرشعي
أو یعیشان معا أو رشكاء حیاة بشكل غیر رسمي ،وأقارب املتھمین من الدرجة
األوىل ،إىل الدرجة الثالثة  ،النسباء إىل الدرجة الثانیة  ،والوالد بالتبني  ،والشخص
املتبني (األقارب) األشخاص املنصوص علیھم يف قانون اإلجراءات الجنائیة.
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محامي
دفاع املتهم

املدعي العام

الشاھد

وكيل املترضر

الرشطة القضائیة إذا كانوا
حارضین

الحضور
املتھم

ھل أنت ضحیة فعل جنايئ أو تجاوز
لجریمة الكراھیة ؟
بلغ عن الفعل الجنايئ أو الجریمة عىل:

112

الرقم األورويب الوحید للخدمات الطارئة

لطلب املساعدة أو الدعم اتصلوا
عىل الرقم التايل:

116 006

مركز االتصال الدويل لضاحایا األفعال
الجنائیة والجرائم
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الھویة كام انه متاح باللغة اإلنجلیزیة أثناء أیام الدوام من الساعة 8:00
إىل )20:00
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