T RT
V-ST RT
راھنامی قربانیان
جرایم نفرت محور

نارش :دفرت حقوق برش زاگرب
زاگرب ،ژانویهی ۹۱۰۲
دفرت حقوق برش زاگرب یکی از سازمانهای حقوق برشی است که در  ۸۰۰۲به
صورت شبکهای از سازمانهای جامعهی مدنی با هدف حفاظت و بهبود حقوق
برش و آزادیهای اساسی تأسیس شد .دورمنای دفرت حقوق برش ساخنت جامعهی
دموکراتیک ،پلورالیست و فراگیری بر پایهی ارزشهای حقوق برش ،حاکمیت
قانون ،عدالت اجتامعی و همبستگی است .دفرت حقوق برش از طریق تحقیق،
نظارت ،حامیت عمومی و آموزش به حفاظت ،بهبود ،توسعه و پیرشفت حقوق
برش و آزادیهای اساسی کمک میکند .با انتشار گزارشهای ساالنهی حقوق
برش ،گزارشها و بیانیههای موضوعی به ایجاد قوانین و سیاستهای عمومی بهرت
کمک میکنیم.

انحصاری دفرت حقوق برش زاگرب است و الزاماً نظر دفرت همکاری با انجیاوهای
دولت جمهوری کرواسی یا شهرداری زاگرب را ارائه منیکند.
این نرشیه در چارچوب یک پروژه فراملیتی توسط اداره کمیسیون اروپا برای
عدالت و حامیت از مرصف کننده تامین شده است.
پروژه V- START
این پروژه جهت حامیت قربانیان از طریق باال بردن سطح آگاهی ایشان و
قرار دادن ایشان در یک شبکه توسط همکاری برای توسعه کشورهای در حال
توسعه (ایتالیا) ،خانه حقوق برش زاگرب (کرواسی ) مبارزه با نژادپرستی (اتریش)
 انجمن مطالعات مهاجرت اروپا (آملان) با مترکز بر حامیت از قربانیان جرایم ،بهخصوص جنایت های تنفرمحوربه جهت نژادپرستی و همجنسگرایی متمرکز است.

www.kucaljudskihprava.hr
kontakt@kucaljudskihprava.hr
دفرت حقوق برش مرکز اطالعاتی است که به عنوان بخشی از همکاری توسعه با بنیاد
ملی توسعهی جامعهی مدنی در زمینهی حفاظت و بهبود حقوق برش فعال است.
این نرشیه به خاطر برنامهی عدالت اتحادیهی اروپا تأسیس شد (.)۲۰۲۰-۲۰۱۴
محتوایش نظرهای مؤلف را ارائه میکند و تنها تحت مسئولیت اوست .کمیسیون
اروپا دربارهی استفادههای احتاملی از اطالعات این نرشیه پاسخگو نیست.
در این پروژه دفرت همکاری با انجیاوهای دولت جمهوری کرواسی و شهرداری
زاگرب مشارکت مالی کردند .نظرهای گفتهشده در این نرشیه تحت مسئولیت

Co-funded by the European Union
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.١

جرم نفرت محور چیست؟

جرم نفرتمحور هر جرمی است که به علتهای زیر انجام شود :وابستگی
نژادی ،رنگ پوست ،مذهب ،ریشهی ملی یا نژادی ،زبان ،ناتوانی ،جنس ،گرایش
جنسی یا هویت جنسیتی.
جرم نفرتمحور جرم خاصی نیست بلکه رشط تشدیدکنندهای در جرمهای
تعریفشده در قانون در نظر گرفته میشود (رشطی که به مجازات سنگینتری
در حوزهی تعیینشدهی قانون منجر میشود –مثالً انگیزهای که به خاطر آن
تخلف انجام شده (بدجنسی ،رشارت ،نفرت و مانند اینها)؛ روش انجام جرم،
سابقهی قبلی مجرم ،رفتار بعد از ارتکاب جرم ،رابطه با قربانی غیره) ،مگر قانون
صورت شایستهای را برای جرمهای خاص قید کند (تخلفهایی که برای آن قانون
مجازات سنگینتری را از تخلف پایه قید میکند –برای منونه ،صدمهی جسمی
–هر کس بدنی به شخص دیگری صدمه بزند یا به سالمتیاش آسیب بزند به تا ۱
سال حبس محکوم میشود (این صورت پایهی یک جرم است) ،ولی اگر به خاطر
نفرت انجام شود ،مجازات تا  ۳سال زندان خواهد بود (صورت شایستهی یک
جرم).
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.٢

چرا جرم نفرت محور را گزارش دھیم؟

از جرم علیه یک شخص خاص (تعصب بر هر یک از زمینههای گفتهشده) یک
جرم پیامدهایی خیلی فراتر از رابطهی بین مجرم و قربانی دارد .ارتکاب چنین
جرمی پیام تهدیدآمیزی را هم به گروه اجتامعیای میفرستد که قربانی به آن
تعلق دارد؛ این پیام که متفاوت بودن چیزی نیست که در جامعه تحمل شود.
جرم نفرتمحور یکی از دستههای خیلی حساس جرم است که متأسفانه خیلی
از مواقع گزارش منیشود .بنابر این در نظام قضایی شناسایی منیشوند .بیشرتین
علت گزارش نکردن بیاعتامدی به کار پلیس و نظام قضایی و بعد از آن ترس،
خجالت و ناآگاهی از یا پیامدهای جرمهای ناشی از نفرت یا حقوق خود فرد
است .با گزارش کردن یک جرم نفرتمحور ،قربانی امکان به دست آوردن
حفاظت و حامیت کافی را مییابد و همینطور جامعهای را که در آن جرم
نفرتمحور انجام شده با پیامدهای جدی روبهرو میکند.
اگر یک جرم نفرتمحور را گزارش کنید ،پلیس وظیفه دارد بررسی جزئیای از هر
انگیزهی مورد ادعایی از جرم را انجام دهد.
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.٣

جرم نفرت محور را به چه کسی و چگونه
گزارش دھیم؟

چه کسی ؟

پلیس
دفرت منایندهی دولت در دادگاه مدعی

چطور؟
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جرم را میتوان حضوری ،در کالنتری ،کتبی ،یا تلفنی به شماره  112گزارش کرد.
در صورت درخواست قربانی ،پلیس تأییدیه گزارش ارائه شده را صادر میکند.
بعد از دریافت گزارش جرم نفرت محور  ،پلیس وظیفه دارد درباره جرم ،مرتکب
شوندها ،ھمدستان ،سرنخھا ،شواھد و سایر شرایط مفید برای معلوم کردن و
توضیح دادن جرم اطالعات جمع کند .سپس ،اتھامات جنایی ای را گردآوری میکند
که فوری به دفتر نماینده دولت در دادگاه مدعی برای دادرسی تحویل داده
میشود .گزارش کیفری علیه مرتکب شونده معلوم یا نامعلوم کتبی ،شفاھی یا به
روشھای دیگر (مثالً تلفنی یا با ابزارھای ارتباطی دیگر) به دفتر نماینده دولت در
دادگاه مدعی ارائه میشود .قربانی گزارش دھنده جرم باید تاییدیه کتبی از گزارش
ارائه شده دریافت کند.
قربانی ای که به زبان کرواتی صحبت منیکند یا آن را بلد نیست باید امکان این
را داشته باشد که به ￼ زبانی که میفھمد گزارش دھد یا از یک مرتجم شفاھی
یا کس دیگری که میتواند به زبان کرواتی و زبان قربانی صحبت کند و آنھا را
بفھمد کمک بگیرد .قربانی ای که به زبان کرواتی صحبت منیکند یا آن را بلد
نیست میتواند درخواستی را ارائه دھد تا تأییدیه ای از جرمی که گزارش کرده

با ھزینه دولت به زبانی که میفھمد صادر شود .بعد از دریافت گزارش کیفری،
مناینده دولت در دادگاه مدعی آن را بررسی خواھد کرد و اطالعات دفرت مناینده
دولت در دادگاه مدعی را بررسی خواھد کرد ،مثالً اینکه آیا اطالعاتی درباره
گزارش کیفری یا مرتکب شونده در دسرتس ھست که یعنی آیا مرتکب شونده
قبالً سابقه ای داشته و آیا اقدام قانونی ای علیه او انجام شده  . ...اگر ثابت شود
قربانی نیاز به حفاظت مخصوص دارد (از این جا به بعد بیشرت درباره اقدامات
حفاظت مخصوص میخوانید) ،دفرت مناینده دولت در دادگاه مدعی به دادرس
رسیدگی کننده پیشنھاد میکند از این قربانی با ابزارھای صوتی-تصویری در
استامع مبنی بر مدرک سؤال کند.

منایش شامتیک مسیر دادرسی کیفری

اتھام ھای کیفری

اقدام جنایی

پلیس

قربانی کیست؟

دفرت مناینده دولت در دادگاه مدعی

استامع مبنی بر مدرک-
-دادرس رسیدگی کننده

استنطاق/تحقیق

مرخص کردن مجرم

اتھام ھا وارد شدند
و تأیید شدند

خامته اتھام ھای
کیفری

اتخاذ مجازات
کیفری –
طرف قربانی

دادگاه

صدور مجوز

اقامت محکومیت

استامع مقدماتی

رأی
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رأی به خامته

قربانی یک جرم شخصی است که علیه او جرم انجام شده است ،یعنی فرد
معمولی که به خاطر جرم دچار پیامدهای بدنی یا ذهنی ،صدمهی مالی یا نقض
قابل توجه حقوق اساسیاش و آزادیاش میشود .این قربانیها قربانیهای
اولیه هم نامیده میشوند.
همرس و رشیک خارج از ازدواج ،رشیک زندگی یا رشیک غیررسمی زندگی؛ اوالد
و در صورت نبودن برادر و خواهر شخصی که به خاطر جرم مرده است ،همچنین
شخصی که قربانی رسپرست قانونیاش بود ،میتوانند قربانیان ثانویه در نظر
گرفته شوند.
قربانی میتواند در دادرسی کیفری به عنوان شخص آسیبدیده رشکت کند ،اگر
متایلش را به مسئوالن مرتبط (پلیس ،دفرت منایندهی دولت در دادگاه مدعی یا
دادگاه) اعالم کند.
در رسیدگی کیفری ،قربانی عموماً شاهد نامیده میشود.

استامع

محکومیت

.۴

قربانی  ،طرف آسیب دیده یا شاھد بودن
به چه معناست؟

تربئه واریز

طرف آسیبدیده کیست؟

شاهد کیست؟

عالوه بر قربانی ،طرف آسیبدیده شخصی است که  ،جرم حقوق شخصی یا
ملکیاش را نقض یا تهدید کرده است ،کسی که در دادرسی کیفری به عنوان
طرف آسیبدیده رشکت میکند.

شخصی که برای مصاحبه در دفرت مناینده دولت در دادگاه مدعی یا دادگاه
خواسته شده ،چون احتامل دارد اطالعاتی را دربارهی جرم ،مرتکبشونده یا
رشایط مهم دیگر بدهد.
هر شخصی که برای شاهد خواسته شده باید از دفرت مناینده دولت در دادگاه
مدعی یا احضاریههای دادگاه اطاعت کند و موظف به شهادت است .شاهد با
اطالعیه کتبی احضار میشود.
شاهد باید حقیقت را بگوید و چیزی را مخفی نکند .مناینده دولت در دادگاه
مدعی و قاضی وظیفه دارند به شاهد درباره پیامدهای دادن شهادت دروغ
اخطار دهند (دادن شهادت دروغ جرم است).
اگر شاهد از احضاریهها اطاعت نکند ،دوباره او را میخواهند و اگر اطاعت
نکنند ،ممکن است پلیس او را دستگیر کند یا تا  ۵٠٠٠٠کونا جریمه شود (این
اخطار در احضاریه موجود است).
اگر شاهد منیتواند در دادگاه حارض شود ،باید دادگاه را مطلع کند ،یعنی باید
برای حارض نبودنشان توضیح دهند و هر تغییری را در نشانی به دادگاه خرب
دهند .شاهد حق داشنت مناینده قانونی را در دادرسی کیفری ندارد.
اگر قربانی به عنوان طرف آسیبدیده در دادرسی رشکت نکند ،عموماً به عنوان
شاهد احضار میشود.

به عنوان طرف آسیبدیده در دادرسی رشکت کردن یعنی چه؟
یعنی قربانی یا شخص دیگری که حق او نقض شده نقش فعالتری را در دادرسی
کیفری بگیرد یعنی در دادرسیها رشکتکننده شود ،چون عالوه بر حقوق
عمومیای که قربانی دارد ،حقوق دیگری هم دارد.
فرد چطور و به چه کسی میتواند درخواست دهد تا به عنوان طرف آسیبدیده
در دادرسی رشکت کند؟
پیش از ثبت اعالم جرم ،امکان درخواست برای ثبت به صورت طرف آسیبدیده
در پلیس یا دفرت مناینده دولت در دادگاه مدعی هست.
و بعد از ثبت اعالم جرم و تا پایان دادرسی ،این امکان در دادگاه هست.
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.۵

حقوق قربانیان جرایم نفرت محور چیست؟

قربانیان جرم نفرتمحور هم ه حقوق عمومی قربانیان جرایم را دارند .عالوه
بر آن حقوق دیگری دارند در صورتی که بررسی فردی آسیبپذیری مخصوصی
را در آنها ثابت کرده است .بعد از اینجا بیشرت از بررسیهای فردی و اقدامات
حفاظت ویژه گفته میشود.

 .١.۵حقوق ھمه قربانیان چیست؟
قربانیان همه جرایم و جرم نفرتمحور حقوق زیر را دارند:
حق دسرتسی به خدمات حامیتی برای قربانیان جرایم
قربانی اجازه دارد مستقیم با اداره حامیت از شاهدان و قربانیان متاس بگیرد،
همچنین در جایی که اداره حامیت از شاهدان و قربانیان تأسیس نشده با
سازمانهای مدنی متاس بگیرد تا با حقوقش آشنا شود و نیز پیش از دادرسی،
حین آن و پس از آن از حامیت عاطفی بهرهمند شود.
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شعبههای دادگاههای منطقهای در زاگرب ،ووکووار ،اوسیک ،زادار ،اسپلیت،
سیسک و ریکا حامیت از قربانیان و شاهدان را فراهم میکنند .هدفایشان
تسکین دادن موقعیتهای اضطرابآور شهادت دادن و بودن در دادگاه است:
• با فراهم کردن حامیت عاطفی از قربانیان/شاهدان در قبل  ،حین و بعد از
شهادت در دادگاه،
• با فراھم کردن اطالعات کاربردی و اطالعاتی درباره حقوق قربانیان،
شاھدان و اعضای خانوادهایشان ،
• با فراھم کردن اطالعاتی درباره مرحله ھای دادرسی در جرایم
• تأمین کردن مکانھای مخصوص برای برای اقامت قربانیان و شاھدان
• تأمین کردن ھمراه برای قربانیان و شاھدان ھنگام شھادت دادن
• فرستادن قربانیان ،شاهدان و اشخاص همراه به مؤسسههای مخصوص
بسته به نیازشان
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سازمانهای مدنی به قربانیان کمک میکنند تا با خسارتهای روانی ،عاطفی،
اجتامعی و عملی روبهرو شوند ،که کمک عاطفی ،روانی و/یا عملی ،حفاظت،
مشاوره و اطالعات فراهم میکنند.
اینها عبارتند از:
•انجمن حامیت از قربانیان و شاهدان
( )Udruga za podršku žrtvama i svjedocimaبرای منطقههای وراژدین
و مجیموریه (شامره متاس)۰۹۵/۱۱۶۰۰۶۶ :
•مرکز طرحھای مدنی پرچ ()Centar za građanske inicijative Poreč
منطقهی اسرتا (شامره متاس)۰۹۵/۳۵۰۰-۷۳۳ :
• ِدلفین -مرکز حامیت و توسعهی مدنی
( – )Centar za podršku i razvoj civilnog društvaمنطقههای پوژگا
اسالونیا و بارانجا بیلوگورا (شامره متاس)۰۳۴/۴۱۱-۷۸۰ :
•دسا دوبروونیک – منطقهی دوبروونیک (شامره متاس)۰۲۰/۳۱۱-۶۲۵ :
•انجمن حفاظت و بهبود حقوق برش حرا در کریژوتسی منطقههای -
کپریونیتسا-کریژوتسی و بیلوار-بیلوگورا (شامره متاس)۰۴۸/۲۷۱-۳۳۵ :
•مرکز اطالعاتی حقوقی ( – )Informativno pravni centarمنطقهی برود-
پوساوینا (شامره متاس)۰۳۵/۴۴۸-۵۳۳ :
•گروه زنان کوراک کارلواتس – منطقههای کارلواتس و لیکاسنی
(شامره متاس)۰۴۷/۶۰۰-۳۹۲ :
•نجات ویرویتیتسا – مشاوره ،تقویت ،همکاری – منطقهی ویروویتیتسا-
پودراوینا (شامره متاس)۰۳۳/۷۲۱ ۵۰۰ :
•سسی  -شامره نجات و مشاوره – منطقهی کراپینا-زاگریه
(شامره متاس)۰۴۹/۴۹۲-۶۸۸ :
•انجمن زوونیمیر – منطقهی شیبنیک-کنین

(شامره متاس)۰۲۲/۶۶۶۲-۵۵۴ :
•اتاق زنان (ژنسکا سوبا) – مرکز حقوق جنسی
(شامره متاس)۰۱/۶۱۱۹-۱۷۴ :
•مرکز ملی متاس قربانیان جرمھا ()116006
حق دریافت کمک مؤثر روانشناسی و سایر کمکهای حرفهای از سازمانهای
مددکاری و حامیتی؛ بخشها ،سازمانها یا مؤسساتی برای کمک به قربانیان
جرایم طبق قانون.
قربانیان میتوانند کمک روانشناسی و سایر کمکهای حرفهای را با متاس
مستقیم با سایر سازمانهای مدنی و پزشکان ،مرکزهای رفاه اجتامعی،
پلیکلینیکها ،بیامرستانها و سایر مؤسسههای مراقبتهای بهداشتی به دست
آورند .در جمهوری کرواسی نظام حامیتی مخصوص قربانیان جرایم نفرتمحور
نیست ولی صورتهای موجود حامیتهای سازمانی و غیرسازمانی از قربانیان
جرایم در دسرتس قربانیان جرایم نفرتمحور هم هست .قربانیان جرایم
نفرتمحور میتوانند با سازمانهای مشغول حفاظت و بهبود حقوقشان متاس
بگیرند ،مثل:
•انجمن زنان همجنسباز کونرتا به زنان همجنسباز و دوجنسگرا مشاوره
میدهد و همچنین به آنها کمک حقوقی میکند (شامرهی متاس:
 ، ۰۹۸/۲۳۸-۳۰۸رایانامه.)kontra@kontra.hr, www.kontra.hr :
•سازمان زنان ھمجنس باز لوری خدمت مشاوره روانشناسی را برای اعضای
اقلیتهای جنسی و جنسیتی تأمین میکند (شامره متاس:
،+۳۸۵ ۹۱/۴۱۳۳ ۵۹۳ ،+۳۸۵ )۰(۹۱/۴۱۳۳ ۴۹۳ ،+۳۸۵ )۰(۵۱/۱۸۶ ۲۱۲
)www.lori.hr
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•انجمن افتخار زاگرب کمک و منایندگی حقوقی را برای جمعیت اقلیتهای
جنسی تأمین میکند (شامره متاس،+۳۸۵ )۰(۱/۵۸۰-۶۵۶۰ :
.)info@zagreb-pride.net, www.zagreb-pride.net
•مرکز انجمن مطالعات صلح در موارد تبعیض ،مخصوصاً در زمینههای نژاد/
رنگ پوست ،وابستگی نژادی ،باور مذهبی و ریشهی ملی و همینطور
در مسائل مدنی درباره شهروندی ،اقامت ،پناهندگی و حامیت فردی در
کرواسی کمک میکند (شامره متاس :تلفن/فکس،+۳۸۵ ۱/۴۸۲-۰۰۹۴ :
همراه ،+۳۸۵)۰( ۹۱/۳۳۰-۰۱۸۱ :رایانامه.)cms@cms.hr :
•مرکز حقوقی کرواسی (  Hrvatski pravni centarبه پناهجویان و
اشخاصی که به آنها حفاظت فرعی بیناملللی داده شده است ،کمک رایگان
حقوقی ارائه میکند (شامره متاس،+۳۸۵)۰( ۱/۴۸۵۴-۹۳۴ :
• رایانامه.)hpc@hpc.hr, www.hpc.hr :
•شورای ملی رسب به اعضای اقلیت ملی رسب کمک رایگان حقوقی ارائه
میکند (شامرهی متاس ، ۰۱/۴۸۸۶-۳۷۲ ، ۰۱/۴۸۸۶-۳۶۸ :رایانامه:
.)ured@snv.hr, www.snv.hr
•خانهی زنان مستقل زاگرب کمک حقوقی و روانشناسی به زنان قربانی
خشونت و پناهگاه برای زنان و کودکانشان ارائه میکند
• (شامره متاس ، ۰۸۰۰/۵۵-۴۴ :رایانامه.)azkz@zamir.net, www.azkz.net :
•انجمن بی ای بی عی به حل مسائلی که مستقیم یا غیرمستقیم به نقض
حقوق برش مربوطند کمک حقوقی و روانشناسی میکند
•(شامره متاس.)babe@babe.hr, www.babe.hr ،)۰(۱/۴۶۶۳-۶۶۶ :
•مرکز زنان قربانی جنگ – روسا – کمک روانشناسی و حقوقی به زنان
نجاتیافته از قاچاق انسان برای استثامر جنسی و روسپیگری ارائه میکند
(شامرهی متاس ،+۳۸۵ )۰(۱/۴۶۶۳-۶۶۶ :شامرهی نجات، ۰۸۰۰/۷۷-۹۹ :

رایانامه.)cenzena@zamir.net, www.czzzr.hr :
•کرواسی دایرهی سفید ( )Bijeli krug Hrvatskeمشاوره حقوقی ،اجتامعی
و روانشناسی به قربانیان همهی انواع خشونت با تأکید بر خشونت خانگی
ارائه میکند (شامرهی متاس،)۰(۲۱/۷۸۳-۴۴۹ ، ۰۸۰۰/۶۳-۲۹ :
.)bijeli.krug@gmail.com, www.bijelikrug-hrvatske.hr
•انجمن اتاق زنان کمک و حامیت رایگان به اشخاص نجاتیافته از خشونت
خانگی ارائه میکند
(شامره متاس، ۰۹۱/۱۵۰-۵۲۲۵ ،+۳۸۵ )۰(۱/۶۱۱۹-۱۷۴ :
رایانامه.)zenska.soba@zenskasoba.hr, www.zenskasoba.hr :
حق حفاظت از تهدید و انتقام
این یک حق عمومی قربانی است که از طریق تعدادی حق دیگر مثل حق
قربانی برای پیشنهاد اقدامات پیشگیرانه ،اقدامات ایمنی  ...محقق میشود.
اقدامات پیشگیرانه از این نظر با اقدامات ایمنی فرق میکنند که میتوانند قبل
از دادرسی کیفری و هم حین آن ،میتوانند حکم شوند ،در حالی که اقدامات
ایمنی بعد از اعامل رأی حکم میشوند یعنی بعد از اینکه رأی نهایی شد و به
طرفها تحویل داده شده است.
قربانی هم قبل از رشوع دادرسی کیفری و هم در طی روند حق دارد ،بسته به
اینکه دادرسی کیفری در چه مرحلهای است ،هر اقدام پیشگیرانهای را به مناینده
دولت در دادگاه مدعی یا دادگاه پیشنهاد کند و توانایی متهم را در ایجاد و حفظ
روابط اجتامعی ،فعالیتهای تجاری یا حرکتهایشان که یعنی توانایی رفنت به
مکانهای خاص محدود کند.
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اقدامات پیشگیرانه عبارتند از )۱ :ممنوعیت ترک مکان اقامت )۲ ،ممنوعیت
دسرتسی به مکانها یا منطقه خاص )۳ ،پذیرفنت ارتباط منظم با یک شخص خاص
یا مسئول دولتی )۴ ،ممنوعیت نزدیک شدن به یک شخص خاص )۵ ،ممنوعیت
برقرار کردن یا حفظ متاس با یک شخص خاص)۶ ،ممنوعیت انجام دادن
فعالیتهای کاری خاص  )۷مصادرهی موقت گذرنامه یا مدرکهای دیگری که با
آنها میتوان در مرزهای بیناملللی جابهجا شد )۸ ،مصادرهی موقت گواهینامهی
رانندگی وسایل نقلیه.
هدف اقدامات ایمنی دفع کردن رشایطی است که ارتکاب یک جرم جدید را
ممکن میکند یا مشوق آن است .اقدامات ایمنی از لحظهی نهایی شدن رأی
فعال است.
اقدامات ایمنی عبارتند از :درمان اجباری روانشناسی ،درمان اجباری اعتیاد،
درمان اجباری روانی-اجتامعی؛ ممنوعیت انجام دادن وظایف یا کارهای خاص؛
ممنوعیت راندن وسیلهی نقلیه؛ ممنوعیت نزدیک شدن ،آزار رساندن ،تعقیب
کردن؛ جدا شدن از خانواده؛ ممنوعیت دسرتسی به اینرتنت و نظارت حفاظتی بر
تکمیل مجازات حبس.
حق حفاظت از شأن هنگام مصاحبه با قربانی به عنوان شاهد

این شبیه حق عمومی قربانی است که از طریق تعدادی حق دیگر محقق میشود ،مثل
روش خاص سؤال کردن (از عمق زندگی شخصی یا وضعیت جنسی قبلی در زندگی سؤال
نپرسد) ،امکان درخواست بیرون کردن حارضان از جلسهی استامع ،یا درخواست اینکه
یک شخص مورد اعتامد در مصاحبهی قربانی حارض باشد.

حق مصاحبه شدن بدون تأخیر تضمیننشده بعد از ثبت اتهامهای کیفری و حق اینکه
استامعهای بعدی فقط تا آنجایی که دادرسی کیفری الزم میدارد انجام شود.

استامع فقط بر پرسیدن غیررسمی از قربانی به شکل دادن اطالعات به پلیس داللت
منیکنند بلکه بر پرسشهای رسمی برای جمعآوری مدرک هم داللت میکنند.

حق همراهی با یک شخص مورد اعتامد هنگام انجام فعالیتهایی که در آنها
رشکت میکنند
این یعنی هر قربانی حق دارد شخص مورد اعتامدش (همرس/رشیک خارج از
ازدواج ،رشیک رسمی یا غیررسمی زندگی ،والدین ،دوست ،منایندهی یک سازمان
مدنی یا شخص بزرگسال دیگری که قربانی تعیین کرده) در کنارش باشد (یعنی
از زمان گزارش جرم به پلیس تا گفنت اظهارات در دادگاه) .فقط اشخاصی که
در هامن دادرسی کیفری احضار شدهاند یا برای شاهد بودن پیشنهاد شدهاند
منیتوانند شخص مورد اعتامد باشند.
حق محدود بودن هر روند پزشکی برای قربانی تا جای ممکن و اینکه فقط در
صورت مطلقاً رضوری بودن از دید دادرسی کیفری باشد
مثالً آزمایش زنانه قربانی فقط با اجازه کتبی او میتواند انجام شود .اگر قربانی
اجازهی کتبی ندهد ،دادگاه میتواند دستور آزمایش دهد.
حق ارائهی پیشنهاد برای پیگرد و رشوع دادرسی مدنی
یعنی برای آن جرمهایی که به واسطهی مسئولیت پیگرد منیشوند ولی به آنها
در صورت تقاضای یک شخص خصوصی رسیدگی میشود ،پیشنهاد پیگرد پیش
منایندهی دولت در دادگاه مدعی ثبت میشود .اگر جرم انجامشده در دادرسی
مدنی رسیدگی شود (مثالً آسیب بدنی) ،نزد دادگاه صالح ثبت میشود.
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حق رشکت در دادرسی کیفری به عنوان طرف آسیبدیده
که یعنی قربانی یا شخص دیگری که حقش ضایع شده است نقش فعالتری در
دادرسی کیفری به دست آورد که عبارتست از رشکت کردن در دادرسیها که
عالوه بر حقوق عمومی همهی قربانیان حقوق قضایی دیگری هم به دست
میآورند به رشطی که خواستشان را برای رشکت کردن در دادرسی به عنوان
طرف آسیبدیده به پلیس ،مناینده دولت در دادگاه مدعی یا دادگاه گفته باشند.
این گزینه تا آخر دادرسی فراهم است.
حق مطلع شدن از خامته اتهامهای کیفری و ترک پیگرد کیفری از طرف مناینده
دولت در دادگاه مدعی
در مواردی که منایند ه دولت در دادگاه مدعی پیگرد کیفری را ترک میکند ،با
اثبات اینکه زمینهای برای پیگرد جرم نیست ،منایند ه دولت در دادگاه مدعی به
قربانی خرب خواهد داد و او را آگاه خواهد کرد که میتواند خودش پیگرد کیفری
را پیگیری کند (طرف آسیبدیده به عنوان شاکی) .قربانی میتواند در هشت
روز از زمان دریافت اطالعیه این کار را انجام دهد .در این صورت ،قربانی یکی از
طرفهای فرآیند میشود یعنی جایگزین منایندهی دولت در دادگاه مدعی میشود.
حق مطلع شدن از طرف منایندهی دولت در دادگاه مدعی از اقدامات انجامشده
برای پیگیری اتهامهای کیفری و حق ارائهی شکایت به منایندهی ارشد دولت در
دادگاه مدعی
تا دو ماه بعد از ثبت اتهامهای کیفری ،قربانی و طرف آسیبدیده میتوانند
دربارهی اقدامات انجامشده در نتیجهی اتهامهای کیفری از منایندهی دولت در
دادگاه مدعی درخواست اطالعات کنند (مثالً اینکه آیا علیه مظنون اعالم جرم
شده است)؛

مناینده دولت در دادگاه مدعی موظف است قربانی و طرف آسیب دیده را از
اقدامات انجام شده تا  ٣٠روز پس از دریافت تقاضا مطلع کند .اگر مناینده دولت
در دادگاه مدعی در مھلت داده شده قربانی را مطلع نکند ،یا اگر قربانی از
اقدامات انجام شده راضی نباشد ،قربانی و طرف آسیب دیده میتوانند شکایتی را
به مناینده ارشد دولت در دادگاه مدعی ارائه کنند.
(مناینده دولت در دادگاه مدعی باید درباره ثبت اتهامهای کیفری ظرف  ۶ماه از
ورود اتهامهای کیفری به سوابق اتهامهای کیفری تصمیم بگیرد و قربانی و طرف
آسیبدیده را مطلع کند ،اگر آنها اتهامهای کیفری را عارض شدند .در صورتی که
منایندهی دولت در دادگاه مدعی اینگونه عمل نکند ،قربانی و طرف آسیبدیده
میتوانند شکایتی را به مناینده ارشد دولت در دادگاه مدعی به خاطر کار نکردن
بر اتهامهای کیفری ارائه کنند ،چون به تأخیر در دادرسی منجر میشود).
حق مطلع شدن در صورت درخواست ،بدون تأخیر بیمورد دربارهی پایان
بازداشت یا در بازداشت نگه داشنت ،آزادی متهم از زندان ،همچنین اقدامات
انجامشده برای حفاظت از او
در صورت درخواست قربانی ،مسئوالن مربوط (پلیس/وزارت دادگسرتی –
رسویس پشتیبانی از قربانی و شاهد) باید او را از خروج از بازداشت/در بازداشت
نگه داشنت متهم یا از فرار او یا آزاد شدن او از زندان مطلع کنند.
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حق مطلع شدن از هر تصمیمی برای خامته دادرسی کیفری با اجبار نهایی در
صورت درخواست
اگر قربانی این درخواست را داشته باشد ،افراد دارای اختیار برای خامته دادرسی
با اجبار نهایی موظف هستند او را از تصمیم نهاییشان مطلع کنند (مثالً دادگاه

تصمیمش را به قربانیای که در دادرسی به عنوان طرف آسیبدیده رشکت نکرده
ارائه منیکند مگر درخواست کند).

حقوق دیگری که قانون تعریف کرده است
حق دسرتسی به اطالعاتی (خربدار شدن از حقوق قربانی) که پلیس ،مأمور
تحقیق ،دفرت مناینده دولت در دادگاه مدعی و دادگاه باید بدهند ،از جمله حق
رشکت در دادرسی به عنوان طرف آسیبدیده و معنای آن در دادرسی.
اگر قربانی جرم را به پلیس گزارش دهد ،پلیس باید در صورت درخواست قربانی،
مدرکی برای تأیید دریافت گزارش جرم بدهد؛ قربانی حق دارد درخواست کند
وقتی که قربانی صحبت میکند یا مانند آن متهم از دادگاه خارج شود.
حق گرفنت کمک حرفهای از مشاور ،با هزینهی دولت ،اگر قربانی صدمه روانی و
بدنی حاد دیده است یا دچار پیامدهای حاد جرم شده است ،برای آن جرمهایی
که مجازات قانونیشان  ۵سال حبس یا بیشرت است؛
قربانی حق گرفنت کمک از مشاور را با هزینهی دولت فقط در صورت عارض
شدن ادعای خسارت دارد .اگر دادرسی هنوز در حال اجرا نیست ،قربانی از
طرف ادارههای پشتیبانی از قربانیان و شاهدان هم میتواند چنین پیشنهادی را
داشته باشد .این پشتیبانی را وکیلهایی که در فهرستی که دادگاه منطقه از حوزه
قضاییاش جمعآوری کرده هستند ،ارائه میکنند.
پس ،قربانی حق داشنت وکیل را در دادرسی کیفری ندارد و فقط در ارائهی ادعای
خسارت کمک میگیرد .اگر قربانی هم خواستش را برای رشکت در دادرسی به
عنوان طرف آسیبدیده اعالم کند ،حق دارد یک وکیل به انتخاب خودش مناینده
او باشد.
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حق پرداخت شدن خسارتهای مالی از بودجهی دولت ،طبق قانون مخصوص،
اگر جرم انجامشده علیه قربانی خشن و عمدی باشد
حق خسارت بر اساس قانون جربان مالی قربانیان جرایم است .جربانی از بودجه
دولت به شکل یک مبلغ جربانی یکباره تا حداکرث  ۳۵۰۰۰کونا پرداخت میشود.
رشایطی که باید قربانی برای گرفنت خسارت داشته باشد:
•قربانی جرم عمدی دچار صدمهی حاد بدنی یا صدمه به سالمتی ،یا مرگ
در نتیجهی جرم شده باشد.
•قربانی شهروند جمهوری کرواسی یا یک کشور عضو اتحادیهی اروپا باشد و
مقیم جمهوری کرواسی یا یک کشور عضو اتحادیهی اروپا باشد.
•جرم ظرف  ۶ماه از روزی که اتفاق افتاده است ،به پلیس یا دفرت مناینده
دولت در دادگاه مدعی گزارش شده باشد یا در آنجا ثبت شده باشد ،بدون
توجه به اینکه ارتکابکننده معلوم باشد و بدون توجه به اینکه دادرسی
کیفری رشوع شده باشد.
•درخواست خسارت کتبی به صورت رسمی با مدارک همراه ارائه شده باشد
(مدرک شهروندی ،گواهی اقامت ،گواهی فوت قربانی ،تأییدیه کتبی جرم
گزارششده ،اظهارات قربانی مبنی بر اینکه خسارتی قید شده در قانون
جربان مالی قربانیان جرایم در زمینههای حقوقی دیگر به او داده نشده
است ،مستندات پزشکی قربانی مبنی بر اینکه چه خسارتهایی خواسته
شده است (گزارش بیامرستان ،نتایج آزمایش پزشکی و یادداشتهای
پزشک ،برگههای ترخیص ،گزارش وجود نداشنت بیامری ،قبضهای خدمات
پزشکی ،رسیدهای هزینههای معمول دفن ،سایر گواهیها و مدارک مربوط
که ممکن است برای حکم دربارهی خسارت مهم باشند)) .فرم از هر
کالنرتی ،دفرتهای مناینده دولت در دادگاه مدعی ،دادگاههای شهرستانها
و منطقهها و وبگاههای وزارت دادگسرتی ،وزارت کشور ،دفرت منایندهی

دولت جمهوری کرواسی در دادگاه مدعی و دادگاههای شهرستانها و
منطقهها قابل دریافت است.
کمیتهی جربان مالی دربارهی صالحیت درخواست و مقدار جربانی ظرف  ۶۰روز
از دریافت درخواست حکم میکند .اگر با درخواست موافقت شود ،خسارتی
ظرف  ۳۰روز از روز تحویل حکم دربارهی خسارت به قربانی پرداخت خواهد
شد.

 . ۵.1حقوق گروههای خاص قربانیان جرایم
چیست؟
.۱کودکان قربانی جرم
.۲قربانیان جرایم علیه آزادی جنسی و جرایم
قاچاق انسان
.۳قربانیانی که برایشان اقدامات حفاظتی
مخصوص تعیین شده است
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عالوه بر حقوقی که همه قربانیان دارند ،کودکی که قربانی جرم شده
است حقوق دیگری دارد:
•داشنت وکیل با هزینه دولت
یعنی کودک حق داشنت وکیل را در دوره دادرسی کیفری دارد که رییس
دادگاه منطقه حسب وظیفه از فهرستی که کانون وکالی دادگسرتی کرواسی
فراهم کرده تعیین میکند.
•محرمانگی دادههای شخصی
•خارج کردن حارضان
طبق قانون ،وقتی یک کودک قربانی جرم است ،حارضان میتوانند در متام
دورهی دادرسی یا در بخشی از آن بیرون شوند.
دادگاه ،دفرت مناینده دولت در دادگاه مدعی ،مأمور تحقیق و پلیس باید با
مالحظه با کودک قربانی جرم برخورد کنند ،سن  ،شخصیت و سایر رشایط را در
نظر داشته باشند تا از پیامدهای مرض برای تحصیل و پیرشفت کودک جلوگیری
کنند.
دادرس رسیدگیکننده پرسش از کودک را در استامع مبنی بر مدرک انجام میدهد
ولی طرفهای آسیبدیدهی کم سن و سال میتوانند در خانه یا فضای مجهز
مناسب دیگری مصاحبه شوند .یک فرد حرفهای –یک روانشناس یا آموزگار-
مصاحبه را در غیاب طرفها و قاضی انجام میدهد و طرفها و قاضی فقط
میتوانند از طریق فرد حرفهای از کودک سؤال بپرسند .فردی که کودک به او
اعتامد دارد میتواند در چنین مصاحبههایی حارض شود.

عالوه بر حقوق متعلق به همهی قربانیان ،قربانی جرم علیه آزادی
جنسی (جرم در صورت انجام شدن به خاطر نفرت) و جرم قاچاق
انسان حقوق دیگری دارد:
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•صحبت با یک مشاور پیش از سؤال کردن ،با هزینهی دولت
یعنی به عنوان قربانی ،پیش از سؤالها حق دارید درخواست کنید (چه در
کالنرتی ،دفرت مناینده دولت در دادگاه مدعی – بسته به مرحله دادرسی) با
هزینهی دولت با یک مشاور صحبت کنید.
یک وکیل یا دستیار حرفهای اداره حامیت از قربانیان و شاهدان میتواند
مشاور شود .کمک وکیل عموماً مربوط به کمک در ارائه ادعاهای خسارت
است ،در حالی که کمک اداره شامل حامیت و کمک عاطفی قبل از گفنت
اظهارات است.
•داشنت وکیل با هزینهی دولت
قربانی حق داشنت وکیل را در دادرسی کیفری دارد .رییس دادگاه صالح
منطقه ،با هزینهی دولت ،وکیلی را از فهرست کانون وکالی کرواسی برای
قربانی تعیین میکند.
•سؤال شدن از طرف شخص همجنس در کالنرتی یا دفرت منایندهی دولت
در دادگاه مدعی و در صورت امکان  ،سؤال شدن از طرف هامن فرد در
صورت مصاحبهی دوباره
این حق به سؤال شدن در دادگاه مربوط نیست.
•خودداری از جواب دادن به پرسشهایی مربوط به جرم که به امور خیلی
خصوصی قربانی مربوط است
یعنی مجبور نیستید به سؤالهای غیررضوری مربوط به امور خیلی
خصوصی جواب دهید که به جرم مربوط نیست ،مثل سؤال دربارهی زندگی

جنسی قبل ،تعداد رشیکهای جنسی و مانند اینها.
•درخواست مصاحبه شدن از طریق ابزار صوتی-تصویری
به عنوان قربانی جرم نفرتمحوری که برایش اقدامات حفاظتی مخصوص
بر اساس بررسی فردی تعیین شده است ،حق دارید درخواست کنید (از
پلیس ،دفرت مناینده دولت در دادگاه مدعی ،بسته به مرحلهی دادرسی) از
طریق ابزار صوتی-تصویری مصاحبه شوید.
یادداشت :مصاحبهی قربانیان بزرگسال جرمها معموالً در استامع مبنی بر
مدرک انجام میشود که شخص ،بدون حضور طرفها و قاضی ،در یک اتاق
جدا مصاحبه میشود .یک دادرس رسیدگیکننده از قربانی مصاحبه میگیرد
ولی نه ،مانند مصاحبه با کودکان ،از طریق یک فرد حرفهای که واسطه
است .دقیقاً اینطور است که قربانی گوشیای دارد که از آن استامع را
دنبال میکند .همچنین متهم حق دارد از قربانی چیزی بپرسد که این ما را
متوجه این گزینه میکند که قربانی باید در فرآیند بررسی فردی درخواست
کند مصاحبهاش با مشارکت یک فرد حرفهای انجام شود .شخصی که قربانی
به او اعتامد دارد میتواند در موقع سؤالها از طریق ابزار صوتی-تصویری
حارض شود.
•محرمانگی دادههای شخصی
•درخواست اینکه حارضان از جلسههای استام ع خارج شوند
در صورت درخواست قربانی ،اگر قربانی کمرت از  ۱۸سال داشته باشد،
دادگاه میتواند حارضان را در متام مدت جلسههای استامع یا بخشی از
آن بیرون کند .همچنین ،در صورت درخواست قربانی ،دادگاه میتواند
در صورتی که برای حفاظت از زندگی شخصی و خانوادگی متهم ،قربانی،
طرفهای آسیبدیده یا رشکتکنندههای دیگر در دادرسی رضوری باشد،
حارضان را در مدت بررسی قربانی به عنوان شاهد و همینطور در مدت

جلسههای استامع بیرون کند.

اقدامات حفاظتی مخصوص برای قربانیان جرایم نفرتمحور

عالوه بر حقوق مختص همهی قربانیان ،قربانیان خاصی مانند به قربانیان جرایم
نفرتمحور میتواند اقدامات حفاظتی مخصوصی بر اساس بررسیهای فردی
داده شود.

بررسی فردی قربانی

شامل این است که ثابت کنند آیا به اعامل اقدامات حفاظتی مخصوص برای قربانی
نیازی است و اگر هست ،چه اقدامات حفاظتی مخصوصی باید اعامل شود (روش
مخصوص مصاحبه با قربانی ،استفاده از فناوریهای ارتباطی برای جلوگیری از متاس
تصویری با ارتکابکننده و سایر اقدامات تعیینشده از طرف قانون).

وقتی قربانی جرم کودک است ،فرض میشود به اعامل اقدامات حفاظتی مخصوص
نیاز است و ثابت میکنند چه اقدامات حفاظتی مخصوصی باید اعامل شود.
مراجعی که سؤال کردن از قربانی را انجام میدهند ،بررسیهای فردی را انجام
میدهند –پلیس ،دفرت مناینده دولت در دادگاه مدعی و دادگاه.
بررسیهای فردی قربانی با مشارکت قربانی و در نظر گرفنت خواستههایش
انجام میشوند ،شامل خواست استفاده نکردن از اقدامات حفاظتی مخصوص
تعیینشده از طرف قانون.
قربانیان جرایم نفرتمحوری که برای آنها اقدامات حفاظتی مخصوص بر اساس
بررسیهای فردی تعیین شده است حقوق زیر را دارند:
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•صحبت کردن با مشاور قبل از سؤال کردن ،با هزینهی دولت
یعنی به عنوان قربانی ،حق دارید قبل از بازجویی درخواست کنید (چه در
کالنرتی ،دفرت مناینده دولت در دادگاه مدعی یا دادگاه – بسته به مرحله
دادرسی) با هزینهی دولت با مشاور صحبت کنید.
یک وکیل یا دستیار حرفهای از ادارهی حامیت از قربانیان و شاهدان
میتواند مشاور شود.
کمک وکیل عموماً مربوط به کمک در ارائهی ادعا ی خسارت است ،در حالی که
کمک اداره شامل حامیت و کمک عاطفی قبل از گفنت اظهارات است.
•سؤال شدن از طرف شخص همجنس در کالنرتی یا دفرت مناینده دولت
در دادگاه مدعی و در صورت امکان ،سؤال شدن از طرف هامن فرد در
صورت مصاحبهی دوباره
این حق به سؤال شدن در دادگاه مربوط نیست.
•خودداری از جواب دادن به پرسشهای نامربوط به جرم که به امور خیلی
خصوصی قربانی مربوط است
یعنی مجبور نیستید به سؤالهای غیررضوری مربوط به امور خیلی
خصوصی جواب دهید که به جرم مربوط نیست ،مثل سؤال دربارهی زندگی
جنسی قبل ،تعداد رشیکهای جنسی و مانند اینها.
•درخواست مصاحبه شدن از طریق ابزار صوتی-تصویری
به عنوان قربانی جرم نفرتمحوری که برایش اقدامات حفاظتی مخصوص
بر اساس بررسی فردی تعیین شده است ،حق دارید درخواست کنید (از
پلیس ،دفرت منایندهی دولت در دادگاه مدعی ،بسته به مرحلهی دادرسی) از
طریق ابزار صوتی-تصویری مصاحبه شوید.
•محرمانگی دادههای شخصی
•درخواست اینکه حارضان از جلسههای استام ع خارج شوند

در صورت درخواست قربانی ،اگر قربانی کمرت از  ۱۸سال داشته باشد،
دادگاه میتواند حارضان را در متام مدت جلسههای استامع یا بخشی از
آن بیرون کند .همچنین ،در صورت درخواست قربانی ،دادگاه میتواند
در صورتی که برای حفاظت از زندگی شخصی و خانوادگی متهم ،قربانی،
طرفهای آسیبدیده یا رشکتکنندههای دیگر در دادرسی رضوری باشد،
حارضان را در مدت بررسی قربانی به عنوان شاهد و همینطور در مدت
جلسههای استامع بیرون کند.

.۶

حقوق طرف آسیبدیده چیست؟

قربانی که به پلیس ،دفرت منایندگی دولت در دادگاه مدعی یا دادگاه اعالم میکند
میخواهد در دادرسی به عنوان طرف آسیبدیده رشکت کند حقوق زیر را به
دست میآورد:
استفاده از زبان خودش ،شامل زبان اشارهی افراد ناشنوا و ناشنوا-نابینا و کمک
گرفنت از یک مرتجم شفاهی اگر کرواتی را منیفهمد یا از آن استفاده منیکند،
یا کمک گرفنت از یک مرتجم کتبی یا مرتجم شفاهی زبان اشاره اگر ناشنوا یا
ناشنوا-نابینا است
یعنی طرف آسیبدیده حق دارد (با ارائهی یک درخواست) برای اطالعات الزم
برای اعامل حقوقی که به عنوان طرف آسیبدیده قانون به آنها اعطا میکند
تقاضای ترجمه با هزینه دولت کند که شامل ترجمه جلسههای استامع و سؤال
شدنهایشان به عنوان شاهد است و همچنین موقعی که ترجمه برای ایجاد
امکان مشارکت فعال در استامع الزم است.
ارائه پیشنهاد برای گرفنت خسارت یا اقدامات ایمنی موقت
ادعای خسارت درخواستی است که میخواهد جربان خسارت از طرف
مرتکبشونده پرداخت شود مادی یا غیرمادی (درد متحملشده ،ترس ،کاهش
تواناییهای زندگی و مانند آن) یا بازگشت آثار را میخواهد (اگر بتوانید ثابت
کنید مالک یا متصدی قانونی اثر هستید) یا لغو کردن قرارداد حقوقی را میخواهد
(اگر ،مثالً مرتکبشونده شام را به ورود به یک قرارداد مجبور کرده باشد).
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ادعای خسارتهای ناشی از ارتکاب یک جرم در مدت دادرسی کیفری در صورت
تقاضای طرف آسیبدیده بررسی خواهد شد ،مگر به طور قابل مالحظهای
دادرسی را طوالنی کند( .مسأل ه عملی :چون یکی از رشطهای بررسی کردن
ادعای خسارت طوالنی نکردن قابل توجه دادرسی کیفری است ،دادگاههای
کرواسی عادت بدی پیدا کردهاند .آنها به بهانهی طوالنی شدن دادرسی طرفهای
آسیبدیده را مجبور به دادخواهی میکنند).
پیشنهاد گرفنت خسارت در دادرسی کیفری به مرجعی که گزارش جنایی به آن
ارائه شده (پلیس یا دفرت مناینده دولت در دادگاه مدعی) یا به دادگاه مسئول
دادرسی ارائه میشود.
پیشنهاد میتواند حداکرث تا خامت ه دادرسی مبنی بر مدرک در دادگاه بدوی ارائه شود.
اگر ادعای جربان خسارت طرف آسیبدیده در دادرسی کیفری تأمین نشود،
دادگاه طرف آسیبدیده را راهنامیی خواهد کرد با طرح دادخواست دادخواهی
مدنی را آغاز کند که به این معنی است که طرف آسیبدیده باید دادخواستی را
برای درخواست خسارت پیش دادگاه صالح مدنی طرح کند.
طرف آسیبدیده میتواند پیشنهادی را برای تضمین دارایی متهم با یک اقدام
موقت ارائه کند که عبارت است از« :مسدود کردن» دارایی متهم برای تضمین
ادعای خسارت.
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مناینده
یعنی حق اینکه در دادرسی وکیلی را برای منایندگی داشته باشد .هرچند ،حق
داشنت وکیل را با هزینهی دولت ندارید و فقط خودتان در هزینه مشارکت

میکنید.
استثنا :اگر قربانی جرایم علیه آزادی جنسی و جرایم قاچاق انسان به خاطر نفرت
باشید و/یا یک کودک قربانی جرم ناشی از نفرت باشید ،حق داشنت وکیل را با
هزینهی دولت دارید.
ارائهی حقایق و حرکت به سمت معرفی مدرک
یعنی حق دارید هم به پلیس و دفرت مناینده دولت در دادگاه مدعی و هم به
دادگاه مدرک خاصی با متایل خودتان معرفی کنید ،به موردهای غیرمنطقی اشاره
کنید.
حارض شدن در استامع مبنی بر مدرک
اگر شام هم قربانی هستید ،مناینده دولت در دادگاه مدعی در صورتی که ثابت
کند در طول دادرسی به اقدامات حفاظتی مخصوص نیاز دارید ،میتواند به
دادرس رسیدگیکننده پیشنهاد کند اگر درخواست دهید ،در استامع مبنی بر
مدرک با استفاده از ابزار صوتی-تصویری از شام سؤال کند.
حارض شدن در دادرسی ،رشکت کردن در دادرسی مبنی بر مدرک و گفنت
اظهارات پایانی
یعنی شام و منایندهتان میتوانید در دادگاه اظهارات اول یا پایانی را بگویید ،از
متهم ،شاهدان ،کارشناسان و رشکتکنندگان دیگر در دادرسی بازجویی کنید،
مدرک معرفی کنید ،در اظهارات پایانی میتوانید ادعای خسارتتان را توضیح
دهید و از مدرکی که به جرم متهم اشاره میکند خرب دهید.

دسرتسی به پروندهی شکایت
فقط پس از اینکه سؤال شدهاید میتوانید این را به دست آورید.
درخواست مطلع شدن از کارهای ا نجام شده بر اساس گزارش مناینده دولت در
دادگاه مدعی و از طرف او و شکایت کردن به مناینده ارشد دولت در دادگاه
مدعی؛
دو ماه پس از ثبت گزارش جرم ،حق دارید دربارهی کارهای انجامشده بر اساس
اتهامهای کیفری یا گزارش ارتکاب جرم به مناینده دولت در دادگاه مدعی
درخواست اطالعات دهید (مثالً آیا ادعای جرم علیه مظنون ثبت شده است)؛
مناینده دولت در دادگاه مدعی موظف است ظرف  ۳۰روز از دریافت درخواست
شام را از کارهای انجامشده مطلع کند؛
اگر مناینده دولت در دادگاه مدعی در مهلت گفتهشده شام را مطلع نکند،
میتوانید شکایتی را به مناینده ارشد دولت در دادگاه مدعی ارائه کنید.
(مناینده دولت در دادگاه مدعی باید تصمیم بگیرد میخواهد اتهامهای کیفری
را ظرف  ۶ماه از ورود اتهامهای کیفری به سوابق اتهامهای کیفری ثبت کند
و قربانی و طرف آسیبدیده را مطلع کند ،اگر آنها اتهامهای کیفری را عارض
شدند .در صورتی که مناینده دولت در دادگاه مدعی اینگونه عمل نکند ،قربانی
و طرف آسیبدیده میتوانند شکایتی را به مناینده ارشد دولت در دادگاه مدعی
به خاطر کار نکردن بر اتهامهای کیفری ارائه کنند ،چون به تأخیر در دادرسی
منجر میشود).
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درخواست تجدیدنظر
حق درخواست تجدیدنظر دارید ولی فقط دربارهی رأی دادگاه دربارهی ادعای
خسارت و رأی دربارهی هزینههای دادرسی کیفری.

حق ندارید دربارهی رأی بر جرم و مجازات درخواست تجدید نظر دهید!!!
درخواست بازگرداندن وضعیت قبلی
اگر در جلسهای حارض نباشید که رأی به خامته دادن اعالم جرم گرفته شد چون
مناینده دولت در دادگاه مدعی پیگرد کیفری را ترک کرده است و حارض نشدنتان
به خاطر دلیلهای قانونی باشد ،هشت روز وقت دارید تا بازگرداندن وضعیت
قبلی را درخواست دهید و در دادخواست کنید پیگرد کیفری را ادامهدهید.
دریافت اطالعیه از نتیجهی دادرسی کیفری
یعنی مراجع صالح (دادگاه ،دفرت منایندهی دولت در دادگاه مدعی و بقیه ،موظف
هستند به شام همهی تصمیمهای مرتبط با دوره و نتیجهی دادرسی کیفری را
ارائه کنند (حکمها ،رأیها ،دستورها و مانند اینها).

تفاوت طرف آسیبدیده و قربانی؟
تفاوت اصلی در اینجا است که اصطالح «طرف آسیبدیده» نشانٔدهنده رویهای
است که شامل هم قربانی میشود و هم شخص حقوقیای که جرم علیه او انجام
شده است که فعاالنه با استفاده از حقوقی که قانون به آنها اختصاص داده در
دادرسی رشکت میکند (مثل حق حضور در جلسههای استامع ،معرفی مدرک،
گفنت اظهارات پایانی ،حق درخواست تجدیدنظر ،ارائهی ادعای خسارت و غیره).
از طرف دیگر ،از قربانی درخواست منیشود در دادرسی رشکت کند ،چون قربانی
ممکن است تصمیم بگیرد اصالً در دادرسی کیفری رشکت نکند.
طرف آسیبدیده حق داشنت مناینده (وکیل) را در طول دادرسی دارد که قربانی

ندارد (مگر جرم علیه آزادیهای شخصی باشد ،قاچاق انسان باشد یا قربانیان
جرم کودک باشند).
طرف آسیبدیده حق درخواست تجدیدنظر دارد ولی فقط دربارهی رأی دادگاه
دربارهی ادعای خسارت و رأی دربارهی هزینههای دادرسی کیفری ،نه دربارهی
مجازات و محرومیتهای کیفری (مگر پیگرد کیفری گرفته باشند)؛ قربانی حق
درخواست تجدیدنظر چه برای مجازات چه برای ادعای خسارت و چه برای
هزینههای دادرسی کیفری ندارد.
طرف آسیبدیده از پیرشفت در دادرسی از طریق دریافت دعوتنامه برای
حضور در جلسههای استامع مطلع خواهد شد؛ قربانی نه ،مگر برای استامعی که
برای شهادت خواسته میشود.

.۷

حقوق شاهد چیست؟

در دادرسی کیفری ،شاهد حقوق زیر را دارد:
جواب ندادن به سؤالهای شخصی اگر احتامل داشته باشد او را در معرض پیگرد
کیفری ،بدنامی یا خسارت قابل توجه مالی قرار دهد؛
یعنی شاهد موظف نیست به سؤالهای مربوط به امور خیلی خصوصی قربانی
پاسخ دهد در صورتی که جواب دادن او را در معرض پیگرد کیفری ،بدنامی یا
خسارت مالی قابل توجه قرار میدهد.
استفاده از زبان خود ،در صورت ناشنوا ،ناشنوای نابینا یا الل بودن استفاده از
مرتجم شفاهی
در جاهایی که قانون تعیین کرده است ،حق حفاظت از ایمنی بدنی ،حریم
خصوصی (شهادت دادن با اسم مستعار و از طریق ابزار صوتی-تصویریای برای
تغییر صدا و تصویر در موردهای سؤال کردن از «شاهدان اصلی»)
جربان هزینههای مالی حضور در دادگاه
رشیک ازدواج یا خارج از ازدواج متهم ،رشیک رسمی یا غیر رسمی زندگی،
خویشاوندان مستقیم ،خویشاوندان غیر مستقیم تا درجهی سه و خویشاوندان سببی
تا درجهی دو ،فرزندخواندهها و رسپرستهای جای والدین ،همچنین اشخاص دیگر
مشخصشده در آیین دادرسی کیفری از وظیفهی شهادت دادن معاف هستند.
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منایش شامتیک دادگاه:

آیا شام قربانی جرائم نفرت محور
هستید و یا شاهد این جرائم؟

قاضی
منشی

جرم انجام شده را به شامره  ۱۱۲گزارش کنید
این شامره در متام اروپا مخصوص کمکهای فوری
است
وکیل مدافع
متھم

دادستان

شاھد

دارای وکالت
نامه از طرف
آسیبدیده

مامورین
پلیس
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متھم

افکار عمومی

با متاس با شامره  ۱۱۶۶۰۰میتوانید تقاضای کمک و
حامیت کنید
این شامره مرکز ملی حامیت از قربانیان جرائم کیفری
است و در متام کشور کرواسی بصورت مجانی و
ناشناس از ساعت  ۸تا  ۲به زبان انگلیسی در روزهای
غیر تعطیل در دسرتس است
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