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 تقديم الشكوى

 

من سرعة ممكنة أقصى بللشرطة تقديم شكوى ب ذلك على أن يتم، الشرطة بذلكأن تبلغ إذا وقعت ضحية جريمة فعليك 

 تميتعويض األضرارعندما  یطلب الحصول عل نكميوكذلك  والتحقيق بها.جريمة البحث تسهيل عمل الشرطة في أجل 

بعدة طرق مثلً بإبلغ دورية الشرطة التي حضرت إلى مكان الجريمة أو بمراجعة الشكوى تقديم ويمكن . یتقديم الشكو

( أو www.poliisi.fiإذا كانت الشكوى تتعلق بجرائم بسيطة )اإلنترنت  عن طريق، وفي بعض الحاالت دائرة الشرطة 

 .بالهاتفالشرطة  إبلغب

وإذا كان ها. بالنيابة عنآخر غير ضحية الجريمة وشخص ن أن يقوم بذلك ك، ويمدائرة شرطة ةأيلدى تقديم الشكوى يمكن 

 بهم. تصالمعلومات االدوين تمن المستحسن للجريمة شهود، ف

 

 بالشكوى ألطراف المعنيةلالشخصية بيانات الدوين وقائع الحادثة في محضر الشكوى، كما تدون وم الشرطة بتتق

 لشهود.وا

 تعزيز كتابي عند تقديم الشكوى. یللضحية الحق في الحصول عل

 

وإذا تسببت الجريمة بأضرار أو عاهات جسدية، فمن الواجب مراجعة الطبيب بأقصى سرعة ممكنة . إذ قد يكون هناك 

. أّما إذا كان  الخزانة العامة للدولةحاجة للتقرير الطبي عند المحاكمة أو عند طلب التعويضات مثلً من شركة التأمين أو 

 فادي االغتسال أو تبديل الثياب قبل مراجعة الطبيب.األمر يتعلق بجريمة إعتداء جنسية، فيجب ت

 

 لمنزل قبل وصول الشرطة.فل يجوز إزالة اآلثار من اإذا كان األمر يتعلق بسطو على منزل أما 

 

من تلك الجرائم التي تقوم الشرطة بالتحقيق بها فقط عندما تطالب الضحية بمعاقبة  بالحق الخاص الُمدعيتتألف جرائم 

ضحية جريمة طالب تلم اإلضرار. أما أذا الجنح كالسرقة البسيطة وفيما تشمل هذه الجرائم شمل وت يمة.مرتكب الجر

 تنهي الشرطة التحقيق الذي بدأته.الجريمة فالحق الخاص بمعاقبة مرتكب 

 

أعلنت . فإذا أم ال الجريمة رتكبممعاقبة طالب بانت ضحية الجريمة تفيما إذا كستفسر الشرطة توعند التحقيق بالجريمة، 

تخسر حق رفع قد فبالمعاقبة أو إذا أسقطت فيما بعد طلب المعاقبة الذي سبق أن تقدمت به، تطالب الضحية عندئذ أنها ال 

دعي النيابة امتناع محتمال أن هذه النقطة مهمة جداً نظراً الال بد هنا من التنويه بالدعوى ضد المتهم في وقت الحق. و

 من طرفه.بالقضية دعوى رفع العن العامة 

 

ختصاص مدعي النيابة العامة. وهو ما يعني أن جرائم الحق العام أي الجرائم الخاضعة الضمن معظم الجرائم تقع 

. ومن هذه الجرائم يمكن على سبيل المثال ال عندما تعلم بوقوعهاالشرطة تقوم دائماً بعمل التحقيق بخصوص هذه الجرائم 
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ختصاص مدعي النيابة العامة وتقوم غتصاب وهي جرائم تكون دائماً خاضعة العتداء واالالحصر ذكر حاالت اال

أعمال  یوحت الجريمة أحد أفراد العائلة.رتكب كان محدثت الجريمة في البيت أو حتى لو بها الشرطة بعمل التحقيق 

للشرطة تعطي فرصة التدخل  یوكالعنف ذات الطابع الخفيف من قبل األقرباء يخضع للملحقة الجنائية. وإن تقديم الش

 لسلطات.من قبل ا

 

 (التحقيق األول) التحقيق االبتدائي

 

بتدائي ق االويشمل التحقييجب على الشرطة الشروع بالتحقيق االبتدائي إذا كان هناك سبب للشتباه بحدوث جريمة. 

وإذا امتنعت  األضرار الناجمة عن الجريمة.ما هي األطراف المعنية بالقضية ومن هي والكشف عن وقائع الجريمة 

 الشرطة عن عمل التحقيق االبتدائي، فيجب إعلم ضحية الجريمة عن ذلك.

 

توقيت الدعوة غير مناسب، تدعو الشرطة عند الضرورة ضحية الجريمة للستجواب بصفتها صاحب القضية، وإذا كان 

فيجوز للضحية مراجعة الشرطي المحقق بالقضية لتحديد موعد جديد للستجواب، علماً أنه يجوز للشرطة في بعض 

 أن تجري االستجواب بالهاتف. الواضحةالقضايا البسيطة و

 

عن الحادث وأن تنطق بالحق  هابكل ما تعرف اإلفادة وبعد ذلك في المحاكمةيجب على ضحية الجريمة أثناء االستجواب 

بعد ذلك، فينبغي على الضحية االتصال  هاتعلق بالقضية أثناءاالستجواب وتذكرتتعن بالها شيء  تقطعاً. وإذا غاب

 بالشرطة الحقاً وإعلمها بذلك.

 

شتبه ضحية الجريمة وللمالنيابة العامة. ويحق لمدعي إلى الجاهز بتدائي محضر التحقيق االإرسال تقوم الشرطة ب

ويحق لضحية الجريمة منع الشرطة من تدوين معلومات  الحصول على نسخة مجانية من هذا المحضر. بمرتكبها أيضاً 

 مشتبه به.العلم إلى تلك المعلومات إيصال االتصال بها في محضر التحقيق االبتدائي إذا لم تكن ترغب ب

 

الجريمة رتكب تغريم م -االعتداء من الدرجة البسيطة  كالسرقة أو -الجرائم البسيطة والجنح حاالت يحق للشرطة في 

بالضرورة الشرطة تقوم صاحب القضية وبمصادقة مدعي النيابة العامة، وعندئذ ال موافقة على أن يتم ذلك ب غرامة مالية

 بتدائي.ابتحرير محضر تحقيق 

 

 

 طلب تعويض األضرار

 



مة كأو المحإعلم الشرطة الجريمة ضحية  ىسببها. ويتوجب عليالجريمة مسئولية التعويض عن األضرار التي رتكب م

جوز للضحية أن أنه ي هنا نت تطالب بالتعويض. ومن الجدير بالذكراعن األضرار الناجمة عن الجريمة وعما إذا ك

تكاليف بالتعويض عن ها أن تطالب متلكات أو فقدان بعضها، كذلك يمكنمعطب للبب تسبّ البالتعويض مثلً في حال تطالب 

 .الناجم عن العنف المعنوي ضرروالوالوجع بتعويض عن األلم و، األدوية وأجر الطبيب

 

يضاً جزء مكن البرهان على كمية األضرار بواسطة عرض إيصاالت المصروفات تكبدتها الضحية بسبب الجريمة. وأوي

مطالبة لضحية يحق لتأمين وتكاليف السفر المحتملة التي تتعلق بالتحقيق بالقضية، إذ لالتي تأتي علی عاتقه من تحمل ا

 عن ذلك أيضاً. هاالجريمة بتعويضرتكب م

ويجوز لمدعي النيابة العامة عرض مطالب التعويض عن األضرار للضحية أمام المحكمة إذا كانت هذه المطالب 

ية أن يقوم مدعي النيابة العامة بعرض مطالبها بالتعويض، فيجب واضحة وتستند إلى أساس مبرر. فإذا أرادت الضح

وإذا قرر مدعي النيابة العامة عدم عرض طلب الضحية  عليها إعالم الشرطة عن ذلك أثناء التحقيق االبتدائي.

ض التعويها بعرض طلبضحية لجوز لالحال ي تلكإبالغها بذلك كتابياً. وفي ، فيجب عليه المحكمةأمام لتعويض با

 .هاالقيام بهذه المهمة بالنيابة عنغير الضحية  لشخص آخريجوز . وابنفسه

 النظر في رفع التهمة

 

. ويعني من الشرطةبتدائي محضر التحقيق االاستلمه بعد يقرر مدعي النيابة العامة رفع الدعوى أو االمتناع عن ذلك 

 القضية إلى المحكمة.أو عدم إحالة إحالة ذلك أنه يقرر 

 

فإذا لم يكن هناك من دليل على حدوث جريمة أو كانت الجريمة ضئيلة األثر أو تم عمل الصلح بخصوصها، فيحق 

ضية من قبل علم من أسباب عدم رفع الق یعل كونيويحق للضحية أن  متناع عن رفع الدعوى.لمدعي النيابة العامة اال

حقيق االبتدائي أنها تريد معاقبة مرتكب الجريمة، فيحق لها رفع إذا كانت الضحية قد أعلنت في التو. مدعي النيابة العامة 

 الدعوى بنفسها إذا امتنع مدعي النيابة العامة عن ذلك.

 

 الصلح

 

د علی العوامل كمن المشتبه به التأ أيضاً ويتطلب . قضية بذلكال اطرفان عقد الصلح في القضايا الجنائية إذا رضي كباإلم

نهاؤه ويمكن إطوعي  دائماً إجراء مجاني والصلح إن  و إتمام الصلح وفقا لمصلحة الضحية.الرئيسية لمجريات األحداث 

قضية الجنائية لمناقشة أطراف الإرشاد  بتوجيه ولون هّ ؤموالمتطوعون وسطاء الصلح الويقوم  .مرحلة كانتفي أي 

وسطاء أطراف القضية في صياغة عقد الوقائع واالتفاق على تعويض األضرار الناتجة عن الجريمة، كما يساعد هؤالء ال



وفي حال تعويض مالي أو تعويض عمل. أو اتفاق سلوكي أو  عتذارعلى شكل الصلح أن يكون حل اويمكن لالصلح. هذا، 

، ثم تـُعاد  توصل أطراف القضية إلى حل صلح، فيجب تحرير عقد كتابي بذلك حيث يقوم مكتب الصلح بمتابعة تنفيذه

لى الشرطة و إلی مدعي النيابة العامة. ومن الجدير بالذكر هنا أنه يجوز النظر بالقضية الجنائية خلصة وساطة الصلح إ

 لدى المحكمة حتى لو قام أطرافها بعقد صلح بخصوصها.

 

مؤسسة الصحة مكاتب الصلح المحلية ومن يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الصلح من الشرطة ومن 

 )www.thl.fi/sovittelu(عن طريق االنترنت من الرابط:  والرفاهية

 

 المحاكمة

 

تتكون أطراف القضية في المحاكمات من صاحب القضية الذي هو ضحية الجريمة ومدعي النيابة العامة والمتهم المدعى 

وتبين المحكمة في دعوتها فيما إذا لحضور المحاكمة،  ية والشهودتقوم المحكمة عادة بدعوة كافة أطراف القضعليه. و

ويحق للمحكمة تأجيل المحاكمة إلى موعد الحق . المحكمةجلسة إلى  شخصياً على األطراف الحضور واجب كان من ال

 . المدعوة للحضور شخصياً إلى المحكمةأحد األطراف غياب في حال 

 

مدعي النيابة العامة أو سكرتيره مع موظفي المحكمة االبتدائية ومع قبل المحاكمة التحدث ويحق ألطراف القضية 

ولكن أي بوجود مشاهدين من الجمهور،  علنيةعادة تكون المحاكمات وذات الصلة بالمحاكمة. العملية األمور  ةومناقش

جزئياً أو كلياً إجراء المحاكمة بالقضية والنظر  جنسيةجرائم العلی سبيل المثال ال الحصر في دعاوى اليحق للمحكمة 

 .وهو ما يحق ألطراف القضية طلبه من قاضي المحكمة بدون مشاهدين من الجمهور أي في جلسات مغلقة،

 

لقاء ذلك التكليف علوة يومية لها فيتم دفع  شخصياً لجلسة المحكمة،الحضور ضحية الجريمة بالمحكمة ألزمت إذا 

عن الحضور إلى المحكمة بدون الضحية تخلفت وإذا خسارة الدخل. عن تكاليف السفر وباإلضافة إلى تعويض عن 

القانوني يمكن ذكر المرض الذي يمنع عذروكمثال عن ال بغرامة مالية.ها قانوني فيحق للمحكمة الحكم عليعذر)مانع(  

إعلم المحكمة عن موانع الحضور  وفي كافة األحوال يجب ، وهو ما يجب إثباته الحقاً بتقرير طبي.من الحضور والمدع

 .في وقت مبكر

 

النظر في بعض الدعاوى الجنائية بشكل كتابي فقط حيث يقوم القاضي في هذا اإلجراء بالفصل جوز للمحكمة االبتدائية ي

دعوة  ال تعقد جلسة محاكمة شفهية لمداولة القضية كما ال يتمفي تلك الحال بالقضية بناًء على المواد الكتابية فقط، و

 أطراف القضية للحضور إلى المحكمة.
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وعلى كل حال يشترط تطبيق هذا . وعموماً، يتم في إجراء المداولة الكتابية النظر بمعظم الجرائم البسيطة والعادية

المتهم به وقبوله بالنظر بالقضية بإجراء المداولة الكتابية، كما يشترط  رتكابه الفعلعتراف المدعى عليه باااإلجراء 

عرض طلبات التعويض في إجراء المداولة الكتابية ضحية الجريمة يحق ل هذا اإلجراء.بأيضاً قبول ضحية الجريمة 

 وهو ما يتم أيضاً بشكل كتابي.الخاصة به، 

 

ومن   ww.oikeus.fiwموقع من  اإلنترنت مثلً يمكن الحصول على مزيد من المعلومات بخصوص المحاكمات من 

في موقع اإلنترنت التابع لوزارة العدل ة االبتدائية" الموجود المحكمنظر بالدعوى الجنائية بال"منشور وزارة العدل 

oikeus.fi  وكذلك من موقع الشرطةwww.poliisi.fi . 

 

 الحكم والطعن به

 

مباشرة عقب انتهاء الجلسة إما بالنطق بالحكم أو باإلعلن عن اليوم الذي سيصدر فيه الحكم الحقاً. أما في تقوم المحكمة 

 إجراء المداولة الكتابية فترسل المحكمة الحكم لكل أطراف الدعوى.

 

ة، علماً أن يستئنافمحكمة االالنقض إلى  شكوىبتدائية بواسطة تقديم الطعن بحكم المحكمة االطراف القضية ويحق أل

األمر يحتاج في بعض الحاالت إلى طلب إذن لمتابعة النظر بالقضية لكي تسمح للمحكمة اإلستئنافية بأخذ القضية والنظر 

 بها بشكل كامل.

 

 ي على الحكم، فيجب عليه اإلعلن عن اعتراضه إلى المحكمة االبتدائية خللغير راضفإذا كان أحد أطراف القضية 

راً من تاريخ صدور الحكم، ومن ثم يجب على المعترض إيصال مذكرة شكوى االستئناف إلى المحكمة اعتباأسبوع واحد 

كملحق مع نص شكوى االستئناف  إبرامحول . وتوجد تعليمات اعتباراً من تاريخ صدور الحكميوما  01خلل االبتدائية 

 بتدائية.المحكمة االالصادر عن  الحكم

 المساعدة والدعم

 الدعم خدمات

 المعالجة اإلجتماعية، مناوبة خدمة مثل والصحية، االجتماعية الرعاية خدمات من غيرها أو طبية مساعدة الجريمة ضحية تحتاج قد

 .اآلخرين كالعملء الظروف نفس ظل في الخدمات هذه استخدام حق للضحية. والنفسي البدني التأهيل إعادة و المستشفى في

 صلة ذات المساعدات أنواع جميع تقدم الجريمة ضحايا مناوبة خدمة. للضحايا التوجيه و النصح و الدعم المنظمات من العديد تقدم

 ضحايا وأن. الضحايا حقوق ممارسة حيث من جوهرية إرشادات تقديم إلی باإلضافة ، اإلجرامية العملية إجرائات و بالجرائم
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 لضحايا الخاص الدعم البلديات مواقع بعض في توجد .األمان دور في والدعم الحماية علی الحصول نهمكيم المقربين قبل من العنف

  .المحددة الظروف التحررمن نهمكيم منظمة خاصة مساعدات أيضاً بالبشر االتجار ولضحايا. المهاجرات للنساء و الجنسية الجرائم

 من الدعم توفيرخدمات و المعنية للجهات معلوماتها إرسال نهمكيم اإلبتدائي، التحقيق لسلطات و للشرطة اإلذن الضحية اعتطت إذا

 .أجلها

    www.oikeus.fi/tukipalvelutي:ف األساسية الدعم خدمات معلومات على االطلع يمكن

 (الداعم الشخص) المؤازر

 

 مراحل النظر بالقضية مختلففي اً ما لمساعدته شخص، فيحق لها أن تطلب  إذا كانت الضحية تشعر بأنها تحتاج إلى دعم

مثل هذا الشخص المؤازر المؤهل لهذه المهمة من علی سبيل المثال ال الحصرخدمة على مجاناً ويمكن الحصول  الجنائية.

اإلستجواب و ون الشخص المؤازر حاضرا أثناء كن أن يكيم .(Rikosuhripäivystys) مناوبة ضحايا الجريمة

 في بعض الحاالت تقييد الحضور.   إالمة ، كالمحا

 

  المعاونة القضائية

ويحق  .وفي االستجواب والمحاكمة وى للشرطةكشالم  يتقدفي  ضائيةستفادة من معاونة قالا لضحية الجريمة يحق

أو  المعاونة القضائية الحكوميتب كمعاوناً قضائياً عاماً من مون كيبشرط أن ، ون بمثابة محام خاص كللمعاون أن ي

 كوكيل.إذن  یحصل عل

 

أتعاب المعاون تـُدفع الحال  تلكلدولة. وفي امن  ضائيةيمكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط الحصول على معاونة ق

ضائية من مكتب المعاونة الق ضائيةالمعاونة القتطلب . طبقاً لدخل الضحية الدولة إما كلياً أو جزئياً خزينة  من ضائيالق

تب كأخذ العون من م أيضاً للضحية  حقي. و(www.oikeus.fi/oikeusapu)الحكومي أو عن طريق خدمات اإلنترنت 

 .هاتب القانونية من أجل طلب المعاونة القضائية بدالكأوالم المحامين

 

معاونة القضائية فيما تشمل أعمال االستشارة ويقوم هذا المكتب أوالً بتوضيح الظروف المادية لمقدم الطلب، وتشمل ال

 والمعاونة أثناء المحاكمة. هذا ويمكن االستفادة من خدمات المعاونة القضائية في كافة مراحل القضية.

 

http://www.oikeus.fi/tukipalvelut


محاكمة لمراحل التحقيق االبتدائي أن تعين معاون عند الضرورة للمحكمة  جوزي دخل الضحية،غض النظر عن وب

أتعاب يتم تسديد لك الحال ت. وفي الجنسية أو جرائم العنف الخطيرةجرائم العنف العائلي أو ال والمحاكمة لضحية جرائم

 .من خزينة الدولة المعاون

 .www.oikeus.fi/oikeusapu يمكن االطلع على مزيد من المعلومات في

 

  التحريريةالترجمة  الترجمة الشفهية و

لكل شخص الحق في استخدام  لغة الفنلندية أو السويدية  أثناء التحقيق اإلبتدائي والمحاكمة.  ولمواطنوا قومية سامي 

علی  يتوجب  وعند الضرورة األمر ی، الحق في استخدام لغتهم األم السامي.  وإذا إقتض سكنهم مناطققليم اضمن 

 الترجمة الشفهية.خدمة  تدبيرالسلطات 

 

ويجب عند . في كافة األمور التي تتعلق بالبحث والتحقيق بالجريمةستعمال اللغة التي تتقنها باضحية سمح لليُ يجب أن 

اليف كتمان السر. وتقع تكالمترجم  یعل توجبيالضرورة تدبير ترجمة شفهية بإحدى اللغات التي تتقنها الضحية. 

 .عاتق السلطات یالترجمة عل

 إعطاء يحق ، التحريرية الترجمة عدم القانونية الحماية يتطلب عندما. األساسية للوثائق تحريرية ترجمة طلب للضحية يحق

 ترجمة على الحصول للضحية اإلبتدائي يحق التحقيق في. لها ملخص أو الوثيقة من جزئا للضحية تترجم وأحيانا. شفويا الترجمة

 رفع عدم حالة في العام نائب المدعي لقرار تحريرية ترجمة على الحصول للضحية يحق.  مال التحقيقكإل النهائي لقرارل  تحريرية

 وأمور مة،كالمحا جلسة إنعقاد انكم و توقيتحول  مةكالمح قرار لبلغ تحريرية ترجمة على الحصول للضحية يحق.  الدعوى

 .الضرورة عند بالقضية متعلقة أخرى

 

 الضحية حماية

 تدابير الحماية

 احتياجات السلطات تقيّم. إضافي إيذاء لها تسبب الجنائية اإلجراءات أو ، واالنتقام للترهيب الضحية تتعرض قد األحيان بعض في

 مع بالتعاون التقييم ويتم .الزمة وقائية تدابير عن فضل ،مةكالمحا وجلسات اإلبتدائية التحقيقات في للضحية الخاصة الحماية

 .الجريمة طبيعة وملبسات للضحية الشخصية الخصائص االعتبار في اً آخذ الضحية

http://www.oikeus.fi/oikeusapu


 أذى أي تسبب ال أنها أو ملحوظ بشكل اإلجراءات استكمال يعيق لن ذلك كان إذا اإلبتدائية التحقيقات في وقائية تدابير تخاذإ يجوز

 نفس قبل من اإلستجواب إجراء طلب أيضاً  نكالمم من  .مسبقا لها مخطط اماكن في اإلستجواب يتم الوسائل كإحدى و .آخر

    .الجنس نفس من محققاً  أيضاً  يطلبوا أن لضحايا يحق  األشخاص، نفس أو الشخص

 اإلستجواب ونكت أو ، األنظار عن محجوبة الحاالت، بعض في تكون، أن اإلستجواب حال في الجريمة لضحية يحق المحاكمة في

 إستجواب الحاالت بعض في أيضاً  و ويجوز. الجماهير حضور عدم أو المتهم حضور دون من أو،  بالفيديو األتصال طريق عن

 أقل من الضحية كانت إذا الحصر ال المثال سبيل على المحاكمة في كدليل يستخدم التسجيل و فيديوي، تسجيل طريق عن الضحية

  .سنة 01

 ويحق . الجماهير حضور دون من القضية إستمرار جلسات ، معينة ظروف ظل في للمحكمة يحق الضحية، خصوصية لحماية

  الحاالت بعض في. المحكمةمن  األمر هذا طلب في الحق للضحيةو.  اللزم بالقدر والحكم الوثائق سرية بإبقاء األمر كذلك للمحكمة

 .الجنسية الجرائم في المثال، سبيل على الحاالت هذه مثل ، وسرية  الضحية هوية تظل بأن أمر إعطاء للمحكمة يحق

. الدفاع بحق اإلخلل عدم االعتبار بعين اً آخذ المحاكمة لحماية والتدابير الترتيبات في المحكمة تنظر سوف أخری إلی حالة ومن

 .اً سابق المستعرضة التقيمات مع المحكمة قرار تختلف قد لذلك

  األمر باالبتعاد أي منع االقتراب

يطلب أمرالشخص الذي يهدده باالبتعاد عنه أي عدم أحس شخص أنه مهدد أو معرض للمضايقة، فيجوز له أن إذا 

االقتراب منه، وهو ما تقرره المحكمة االبتدائية. وفي الحاالت المستعجلة يجوز للضحية أن يطلب من الشرطة األمر 

الصلة  باالبتعاد المؤقت الساري المفعول فوراً. ومن  المهم في هذه األحوال أن تحتفظ الضحية بكافة األدلة الممكنة ذات

 بالتهديد.

بحاجة  هإن أحسضمن حدود االتحاد األوروبي و یدولة أخر یإذا أراد الشخص المحمي بقرار منع االقتراب التنقل عل

 .افة الدول اإلتحاد األوروبيكلحصول على أمر اإلبتعاد ساري المفعول في لطلب تقديم  ه، يمكنأيضاً الحماية هناك  یإل

 

 www.oikeus.fi و www.poliisi.fiمعلومات عن األمر باالبتعاد في شبكة اإلنترنت يمكن الحصول على مزيد من ال

 

 أخرى أمور

 و أسمها بتغير حتی أو ، بها اإلتصال معلومات و هويتها للتسترعلى إلتماس بطلب التقدم للضحية يحق الخطورة شديدة حاالت في

 .الضحايا دعم خدمات من أو،  السلطات من المعلومات من المزيد أخذ نكيم. الشخصي رقمها

http://www.poliisi.fi/


 مةكالمح قرارات نسخة من علی الحصول بطلب التقدم معينة، ظروف ظل وفي ، للضحية يحق الخطورة شديدة جرائم بعض في

 .السجن من الخروج بعد أيضاً  وأحيانا ، السجن من الهروب حالة في أو ، التحقيق ذمة على اإلفراج أو السجن حالة في

 العام المدعي نائب إبلغ أو اإلبتدائي، التحقيق سلطات إبلغ فيجب عليها ،قرارات بال إعلمها يتم أن في ترغب الضحية كانت إذا

 .المسألةهذە  حول التفاصيل من مزيدا تقدم األولي التحقيق سلطة.  القضية دراسة أثناء

  التعويضات

  تعويض األضرار

المحكمة مرتكب الجريمة بدفع تعويضات، فيمكن االتفاق معه على ترتيبات الدفع أو إحالة استيفاء تلك  إذا ألزمت

التي يمكن الحصول عليها  -التعويضات إلى مكتب التحصيل العام. ترسل المحكمة نسخة عن الحل الذي توصلت إليه 

ي يعطي تعليمات أدق عن طريقة طلب مع طلب التحصيل إلى مكتب التحصيل الذ -مجاناً من ديوان المحكمة 

 التعويضات.  

 

أو من شركات التأمين أو من مؤسسة  (valtiokonttori) الحصول على التعويضات من مكتب خزينة الدولة كما يمكن

توضيح هذه يجب ، ولذلك تحصيل التعويضات من حالة ألخرىإمكانيات . وتختلف (Kelaالتأمينات االجتماعية كيل )

 .وطريقة تحصيلها في كل حالة على حدة التعويضات

 

 التعويضات المدفوعة من خزينة الدولة

وتدفع يحق لضحية الجريمة أن تحصل على تعويض من خزينة الدولة عن األضرار الناجمة عن الجريمة المرتكبة. 

من خزينة الدولة  التعويضات في المقام األول علی أساس االضرار الشخصي ونتيجة للمعاناة . التعويضات المدفوعة

 تب خزينة الدولة ملزم بصرفها.كتأتي بناءا على قانون األضرار الجنائية وإن م

مة، كمن أجل الحصول على تعويضات لضحية الجريمة يجب إبلغ الشرطة عن الجريمة. وإذا تناولت األمر في المح

قرار التعويض في غضون  يجب تطبيق  يجب علی ضحية جريـمة عرض طلب التعويضات علی مرتكب الجريمة.

م النهائي المتعلق بالتعويضات في القضية.  وإذا ولم تناقش قضية التعويضات  أمام  كثلث سنوات من إصدارالح

 تتوصل لم إذا حتی ،أيضاً مة فيجب أن يتم التعويض خلل عشر سنوات من حدوث الجريمة. يمكن طلب التعويض كالمح

 . المحكمة من قرار بدون الدولة خزينة مكتب من التعويض على الحصول فيمكن النهائي، مكإصدارالح إلی مةكالمح



قانون األضرارالجنائية  إنمن حيث المبدأ، تحدد التعويض استناداً إلى المعاييرالمنصوص عليها في قانون التعويضات، 

تب خزينة الدولة ومن الممكن أن يختلف قرار مكيختلف في بعض النواحي عما ينص القانون تعويض األضرار. 

 م. كتب أسباب عدم التقيد بالحكفسوف يفسرالم ك، وعند حدوث ذلبالتعويض عن التعويض الذي أمرت به المحكمة

 

ينبغي التنويه إلى أن التعويض من خزينة الدولة هو إجراء ثانوي تحسم منه كافة التعويضات األخرى التي سبق وحصلت 

آخر أو بموجب تأمين آخر، كذلك يحسم منه ذلك التعويض الذي دفعه مرتكب أو ستحصل عليها الضحية بموجب قانون 

الجريمة للضحية. وعلى كل حال، يحق للضحية طلب التعويض مباشرة من مكتب خزانة الدولة حتى لو لم يكن قد حاول 

 تحصيل مستحقاته أوال من مرتكب الجريمة.

 

نسخة عن الحل  خزينة الدولة، وترفق بالطلب الملحق التالية:تطلب التعويضات التي تدفع من أموال الدولة من مكتب 

الذي توصلت إليه المحكمة، ومحضر تحقيق الشرطة االبتدائي و مستندات التقارير الطبية أو تقارير توضيحية أخری 

تب موثوقة تؤكد جسامة األضرار، ويمكن الحصول على استمارات طلب التعويض وعلی المزيد من المعلومات حول مك

 خزينة الدولة من موقع اإلنترنت

)www.valtiokonttori.fi(  

 

  االتصال معلومات

 وميةكالخدمات الح

  الشرطة:

www.poliisi.fi  002 بـ إتصل: العاجلة الحاالت -. اً إلكتروني ویكالش تقديم و الجريمة، لضحايا معلومات. 

 111: العام الطوارئ رقم

www.112.fi  

 :القضائية السلطة

 www.oikeus.fi/en    اإلتصال عناوين. الجباية هيئات القانونية، والمساعدة العامة، النيابة وأعضاء المحاكم عن معلومات 

 اإلستمارات ، اإلستشارية المعاملت ،  المحلية باإلدارات

http://www.valtiokonttori.fi/
https://www.poliisi.fi/
https://www.poliisi.fi/
http://www.112.fi/
http://www.112.fi/
http://www.oikeus.fi/en/


  تب المساعدات القانونية:كالمساعدة القانونية، م

www.oikeus.fi/oikeusapu/en خدمة و ، االتصال معلومات و القانونية المساعدة طلب و القانونية المساعدة حول معلومات 

 . أيضاً  اإللكترونية المعاملت

 :الدولة خزينة مكتب

www.statetreasury.fi على الحصول و التعويض طلب يفيةكو الدولة أموال من الجنائي الضرر عن التعويض بشأن معلومات 

 .1220012900 الهاتف الهاتف، وعبر اً إلكتروني العملء خدمة.  الطلب إستمارات

 اتب الصلح:كم

www.thl.fi/mediation الصلح بمكتب لإلتصال. والمدنية الجنائية القضايا في الصلح عن معلومات. 

 خدمات الرعاية الصحية و اإلجتماعية:

services-health-and-stm.fi/en/social للضحية. البلديات مجالس في الصحية والرعاية االجتماعية الخدمات عن معلومات 

 .اآلخرين الزبائن كما  الشروط نفس تحت الخدمات إستخدام حق

   (turvakoti)خدمات بيوت األمان 

www.thl.fi/turvakotipalvelut  و التهديد، و العنف من عانوا الذين حماية انيةكإم و األمان بيوت خدمات عن معلومت 

 رعاية ضمن يعمل منهم بعض  .الساعة مدار على األوقات جميع في اآلمن بالبيت االتصال باإلمكان. العنف إنهاء في مساعتدهم

 .المنظمات رعاية ضمن آخر المحلية وبعض السلطات

 :بالبشر االتجار لضحايا المساعدة آلية

www.humantrafficking.fi/help االستقبال مركز.  الحالة من والخروج بالبشر، االتجار لضحايا المساعدة آلية عن معلوات 

 1220600099: هاتف ،Joutseno يوتسينو

 

 منظماتمن قبل ال الرعاية خدمات

 الجريمة ضحايا مناوبة خدمة

www.riku.fi    

 في الضحايا حقوق لممارسة والمشورة المساعدة تقديم. الضحية من المقربون و والشهود الجريمة ضحايا لجميع الدعم تقديم

 المحلية الخدمات .اإلنترنت طريق عن الدعم. بالهاتف القانونية االستشارات.  البلد مستوی علی هاتفي خط. الجنائية اإلجراءات

 .الشخصية المساندةلقيام بل

 000110: المساعدة هاتف -

 .1111000099: بالهاتف القانونية الستشارات -

http://www.oikeus.fi/oikeusapu/en/
http://www.oikeus.fi/oikeusapu/en/
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http://www.statetreasury.fi/
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 اآلمنة والبيوت األولية البيوت اتحاد

www.ensijaturvakotienliitto.fi/in_english 

 التغلب أجل من دعم إلی بحاجة هم والذين التهديد، أو العنف واجهوا والذين المقربة العلقات لذوي أو للعائلة اآلمن البيت خدمة

  العائلي العنف نتيجة الناجمة للحالة حل إيجاد تدعم  خارجية خدمات تقديم. إلقامتهم مؤقت مكان عن فضلً  العنف، أعمال على

 أو مجاميع ضمن العنف أعمال حول مهنيين اشخاص مع المحادثة طريق عن المساعدة ، هاتفية استشارات.  األزمة من والخروج

 . مدعومة نكس

  اإلنترنت شبكة على  األمان بيوت

www.turvakoti.net 

 .العنف اعمال األطراف جميع لمساعدة اآلمنة والبيوت األولية البيوت اتحاد انترنت خدمة

 (Tukinainen) توكيناينين المساندة المرأة االغتصاب ألزمات مركز

www.tukinainen.fi/english 

 المتضررة، لألطراف  اإلستفادة وسوء الجنسي بالعنف المتعلقة المسائل في المعاملة سوء أو/  و الجنسي العنف في والتوجيه الدعم

 .أيضاً  االنترنت على اإلرشاد خدمات وتوجد. ذويهم عن فضل

 111291220: األزمات هاتف -

 111129120:المحامي مناوبة هاتف -

 مونيكا نساء تحادإ

monikanaiset.fi/en 

 بعدة المساعدة. العنف واجهوا الذين المهاجرين النساء و لألطفال آمن نكس خدمة و قانونية إرشادات ، البسيطة االمور خدمات

 .الشخصي الدعم خدمة ذلك في بما مختلفة، لغات

 120222016: المساعدة هاتف   -

 .باليوم ساعة 26 ويعمل 1600020296 مونيكا نساء إلتحاد Mona اآلمن البيت  هاتف رقم -

 :خط النساء نايستن لينيا

www.naistenlinja.fi/en 

  الهاتف وعبر اإلنترنت شبكة على معلومات.  العنف استعمال من يخفن اللتي الفتيات و للنساء  والدعم المشورة تقديم -

111112611 

    HUOMA هّوما -قتل جريمة ضحايا ءأقربا جمعية

www.huoma.fi  

 .1016102201 الهاتف  قتل جريمة ضحايا ألقرباء المقارن الدعم

 النفسية للصحة الفنلندية الجمعية

www.mielenterveysseura.fi/en 
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 .الحياة أزمات مساعدة

 101020212 الهاتف . األزمات هاتف -

 االنترنت على األزمات مركز

www.tukinet.net 

  .اليومية الحياة أزمات حل في المساعدة

 بار السنكاألمن من أجل  Suvanto - منظمة سوفانتو

www.suvantory.fi/en  

 العنف ضدهم.و لمسنينل معاملة وءبخصوص س القانونية، المشورة وتقديم مقارنال دعمال و مساعدةال

 111110990 المساعدة هاتف /SUVANTO خط -

  هلسنكي بَْعثَة

www.helsinkimissio.fi 

 .السن وكبار والعوائل الشباب أزمات في والمساعدة الدعم

 .1600601010  للشباب الطوارئ هاتف

 .(2-0الساعة صباح كل) 1600601016 الهاتف السن، لكبار الهاتفخدمات  -

https://www.tukinet.net/
https://www.tukinet.net/
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