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جنائیةقضیة مراحل إجراءات 
تقدیم الشكوى

من سرعة ممكنة أقصى بللشرطة تقدیم شكوى بذلكعلى أن یتم، الشرطة بذلكأن تبلغ إذا وقعت ضحیة جریمة فعلیك 

تمیتعویض األضرارعندما یطلب الحصول علنكمیوكذلك والتحقیق بھا.جریمة البحث تسھیل عمل الشرطة في أجل 

بإبالغ دوریة الشرطة التي حضرت إلى مكان الجریمة أو بمراجعة الشكوى تقدیم ویمكن . یتقدیم الشكو بعدة طرق مثالً

) أو www.poliisi.fiكانت الشكوى تتعلق بجرائم بسیطة (إذا اإلنترنت عن طریق، وفي بعض الحاالت دائرة الشرطة 

.بالھاتفالشرطة إبالغب

وإذا كان ھا. بالنیابة عنآخر غیر ضحیة الجریمة وشخص ن أن یقوم بذلك ك، ویمدائرة شرطةةأیلدى تقدیم الشكوى یمكن 

بھم.تصاللومات االمعدوین تمن المستحسن للجریمة شھود، ف

بالشكوىألطراف المعنیةلالشخصیة بیانات الدوین وقائع الحادثة في محضر الشكوى، كما تدون تقوم الشرطة بت

لشھود.وا

تعزیز كتابي عند تقدیم الشكوى.یللضحیة الحق في الحصول عل

وإذا تسببت الجریمة بأضرار أو عاھات جسدیة، فمن الواجب مراجعة الطبیب بأقصى سرعة ممكنة . إذ قد یكون ھناك 

من شركة التأمین أو  . أّما إذا كان الخزانة العامة للدولةحاجة للتقریر الطبي عند المحاكمة أو عند طلب التعویضات مثالً

فادي االغتسال أو تبدیل الثیاب قبل مراجعة الطبیب.األمر یتعلق بجریمة إعتداء جنسیة، فیجب ت

لمنزل قبل وصول الشرطة.فال یجوز إزالة اآلثار من اإذا كان األمر یتعلق بسطو على منزل أما 

https://www.poliisi.fi/


من تلك الجرائم التي تقوم الشرطة بالتحقیق بھا فقط عندما تطالب الضحیة بمعاقبة بالحق الخاصالُمدعيتتألف جرائم 

ضحیة جریمة طالب تلم اإلضرار. أما أذا الجنح كالسرقة البسیطة وفیما تشمل ھذه الجرائم شمل وتالجریمة.مرتكب 

تنھي الشرطة التحقیق الذي بدأتھ.الجریمة فالحق الخاص بمعاقبة مرتكب 

أعلنت . فإذا أم الالجریمةرتكبممعاقبة طالب بانت ضحیة الجریمة تفیما إذا كستفسر الشرطة توعند التحقیق بالجریمة، 

تخسر حق رفع قد فبالمعاقبة أو إذا أسقطت فیما بعد طلب المعاقبة الذي سبق أن تقدمت بھ، تطالب الضحیة عندئذ أنھا ال 

الال بد ھنا من التنویھ بالدعوى ضد المتھم في وقت الحق. و نظراً دعي النیابة امتناع محتمال أن ھذه النقطة مھمة جداً

من طرفھ.بالقضیة دعوى رفع العن العامة 

ختصاص مدعي النیابة العامة. وھو ما یعني أن جرائم الحق العام أي الجرائم الخاضعة الضمن معظم الجرائم تقع 

بعمل التحقیق بخصوص ھذه الجرائم  . ومن ھذه الجرائم یمكن على سبیل المثال ال عندما تعلم بوقوعھاالشرطة تقوم دائماً

خاضعة الاء واالعتدالحصر ذكر حاالت اال ختصاص مدعي النیابة العامة وتقوم غتصاب وھي جرائم تكون دائماً

أعمال یوحتالجریمة أحد أفراد العائلة.رتكب كان محدثت الجریمة في البیت أو حتى لو بھا الشرطة بعمل التحقیق 

للشرطة تعطي فرصة التدخل یوكالعنف ذات الطابع الخفیف من قبل األقرباء یخضع للمالحقة الجنائیة. وإن تقدیم الش

لسلطات.من قبل ا

)التحقیق األول(التحقیق االبتدائي

بتدائي ویشمل التحقیق االیجب على الشرطة الشروع بالتحقیق االبتدائي إذا كان ھناك سبب لالشتباه بحدوث جریمة. 

وإذا امتنعت الناجمة عن الجریمة.األضرار ما ھي األطراف المعنیة بالقضیة ومن ھي والكشف عن وقائع الجریمة 

الشرطة عن عمل التحقیق االبتدائي، فیجب إعالم ضحیة الجریمة عن ذلك.

تدعو الشرطة عند الضرورة ضحیة الجریمة لالستجواب بصفتھا صاحب القضیة، وإذا كان توقیت الدعوة غیر مناسب، 

أنھ یجوز للشرطة في بعض فیجوز للضحیة مراجعة الشرطي المحقق بالقضیة لتحدید موعد جدید لالستجواب، علماً

أن تجري االستجواب بالھاتف.الواضحةالقضایا البسیطة و

تعلق بالقضیة أثناءی. وإذا غاب عن بالھا شيء أثناء االستجوابیجب على ضحیة الجریمة أن تنطق بالحق قطعاً

وإعالمھا بذلك.بعد ذلك، فینبغي على الضحیة االتصال بالشرطة الھاالستجواب وتذكرت حقاً



ضحیة الجریمة وللمشتبھ النیابة العامة. ویحق لمدعي إلى الجاھز بتدائي محضر التحقیق االإرسال تقوم الشرطة ب
ویحق لضحیة الجریمة منع الشرطة من تدوین معلومات الحصول على نسخة مجانیة من ھذا المحضر.بمرتكبھا أیضاً

مشتبھ بھ.العلم إلى تلك المعلومات إیصال تدائي إذا لم تكن ترغب باالتصال بھا في محضر التحقیق االب

الجریمة رتكب تغریم م-كالسرقة أو االعتداء من الدرجة البسیطة -الجرائم البسیطة والجنح حاالت یحق للشرطة في 

بتدائي.احضر تحقیق بالضرورة بتحریر مالشرطة تقوم صاحب القضیة، وعندئذ ال موافقة على أن یتم ذلك بغرامة مالیة

وإذا وافقت الضحیة على إجراء الغرامة فلن تُرفع القضیة للمحكمة ولن یكون بإمكان المدعي العام أن یطالب بالتعویض 

عن األضرار نیابة عن الضحیة.

طلب تعویض األضرار

مة كأو المحإعالم الشرطة الجریمة ضحیة ىسببھا. ویتوجب علیالجریمة مسئولیة التعویض عن األضرار التي رتكب م

جوز للضحیة أن أنھ یھنانت تطالب بالتعویض. ومن الجدیر بالذكراعن األضرار الناجمة عن الجریمة وعما إذا ك

في حال تطالب  بالتعویض عن تكالیف ھا أن تطالب متلكات أو فقدان بعضھا، كذلك یمكنمعطب للبب تسبّالبالتعویض مثالً

.الناجم عن العنفالمعنويضرروالوالوجع بتعویض عن األلم و، األدویة وأجر الطبیب

جزء مكن البرھان على كمیة األضرار بواسطة عرض إیصاالت المصروفات تكبدتھا الضحیة بسبب الجریمة. وأوی یضاً

مطالبة ة لضحییحق لتأمین وتكالیف السفر المحتملة التي تتعلق بالتحقیق بالقضیة، إذ لالتي تأتي علی عاتقھ من تحمل ا

عن ذلك أیضاً.ھاالجریمة بتعویضرتكب م

ویجوز لمدعي النیابة العامة عرض مطالب التعویض عن األضرار للضحیة أمام المحكمة إذا كانت ھذه المطالب 

واضحة وتستند إلى أساس مبرر. فإذا أرادت الضحیة أن یقوم مدعي النیابة العامة بعرض مطالبھا بالتعویض، فیجب 

وإذا قرر مدعي النیابة العامة عدم عرض طلب الضحیة الشرطة عن ذلك أثناء التحقیق االبتدائي.علیھا إعالم

التعویض ھا بعرض طلبضحیة لجوز لالحال یتلكإبالغھا بذلك كتابیاً. وفي ، فیجب علیھ المحكمةأمام لتعویض با

.ھاالقیام بھذه المھمة بالنیابة عنغیر الضحیة لشخص آخریجوز . وابنفسھ

النظر في رفع التھمة

. ویعني من الشرطةبتدائي محضر التحقیق االاستالمھ بعد یقرر مدعي النیابة العامة رفع الدعوى أو االمتناع عن ذلك 

القضیة إلى المحكمة.أو عدم إحالة إحالة ذلك أنھ یقرر 



مل الصلح بخصوصھا، فیحق فإذا لم یكن ھناك من دلیل على حدوث جریمة أو كانت الجریمة ضئیلة األثر أو تم ع

ضیة من قبل علم من أسباب عدم رفع القیعلكونیویحق للضحیة أن متناع عن رفع الدعوى.لمدعي النیابة العامة اال

إذا كانت الضحیة قد أعلنت في التحقیق االبتدائي أنھا ترید معاقبة مرتكب الجریمة، فیحق لھا رفع و. مدعي النیابة العامة 

إذا امتنع مدعي النیابة العامة عن ذلك.الدعوى بنفسھا 

الصلح

د علی العوامل كمن المشتبھ بھ التأأیضاًویتطلب . قضیة بذلكالاطرفان عقد الصلح في القضایا الجنائیة إذا رضي كباإلم

نھاؤه إویمكن طوعي دائماًإجراء مجاني والصلح إن الرئیسیة لمجریات األحداث و إتمام الصلح وفقا لمصلحة الضحیة.

قضیة الجنائیة لمناقشة أطراف الإرشاد بتوجیھ ولون ھّؤموالمتطوعون وسطاء الصلح الویقوم .مرحلة كانتفي أي 

الوقائع واالتفاق على تعویض األضرار الناتجة عن الجریمة، كما یساعد ھؤالء الوسطاء أطراف القضیة في صیاغة عقد 

وفي حال تعویض مالي أو تعویض عمل. أو اتفاق سلوكي أو عتذارل اعلى شكلصلح أن یكون حل اویمكن لالصلح. ھذا، 

، ثم تـُعاد توصل أطراف القضیة إلى حل صلح، فیجب تحریر عقد كتابي بذلك حیث یقوم مكتب الصلح بمتابعة تنفیذه

بالقضیة الجنائیة خالصة وساطة الصلح إلى الشرطة و إلی مدعي النیابة العامة. ومن الجدیر بالذكر ھنا أنھ یجوز النظر 

لدى المحكمة حتى لو قام أطرافھا بعقد صلح بخصوصھا.

مؤسسة الصحة مكاتب الصلح المحلیة ومن یمكن الحصول على مزید من المعلومات عن الصلح من الشرطة ومن 

)www.thl.fi/sovittelu(عن طریق االنترنت من الرابط: والرفاھیة

المحاكمة

تتكون أطراف القضیة في المحاكمات من صاحب القضیة الذي ھو ضحیة الجریمة ومدعي النیابة العامة والمتھم المدعى 

وتبین المحكمة في دعوتھا فیما إذا لحضور المحاكمة، تقوم المحكمة عادة بدعوة كافة أطراف القضیة والشھودعلیھ. و

ویحق للمحكمة تأجیل المحاكمة إلى موعد الحق . المحكمةجلسة إلى شخصیاًعلى األطراف الحضور واجبكان من ال

إلى المحكمةأحد األطراف غیاب في حال  . المدعوة للحضور شخصیاً

مدعي النیابة العامة أو سكرتیره مع موظفي المحكمة االبتدائیة ومع قبل المحاكمة التحدث ویحق ألطراف القضیة 

ولكن أي بوجود مشاھدین من الجمھور، علنیةعادة تكون المحاكمات وذات الصلة بالمحاكمة. العملیة األمور ةومناقش

أو كلیاًإجراء المحاكمة النظر بالقضیة وجنسیةجرائم العلی سبیل المثال ال الحصر في دعاوى الیحق للمحكمة  جزئیاً

.یحق ألطراف القضیة طلبھ من قاضي المحكمةوھو مابدون مشاھدین من الجمھور أي في جلسات مغلقة،

http://www.thl.fi/sovittelu


لجلسة المحكمة،الحضور ضحیة الجریمة بالمحكمة ألزمت إذا  لقاء ذلك التكلیف عالوة یومیة لھا فیتم دفع شخصیاً

عن الحضور إلى المحكمة بدون الضحیة تخلفت وإذا خسارة الدخل. عن تكالیف السفر وباإلضافة إلى تعویض عن 

القانوني یمكن ذكر المرض الذي یمنع عذروكمثال عن البغرامة مالیة.ھا قانوني فیحق للمحكمة الحكم علیعذر(مانع)  

بتقریر طبي.من الحضوروالمدع وفي كافة األحوال یجب إعالم المحكمة عن موانع الحضور ، وھو ما یجب إثباتھ الحقاً

.في وقت مبكر

الدعاوى الجنائیة بشكل كتابي فقط حیث یقوم القاضي في ھذا اإلجراء بالفصل النظر في بعض جوز للمحكمة االبتدائیة ی

على المواد الكتابیة فقط، و ال تعقد جلسة محاكمة شفھیة لمداولة القضیة كما ال یتم دعوة في تلك الحال بالقضیة بناًء

أطراف القضیة للحضور إلى المحكمة.

وعلى كل حال یشترط تطبیق ھذا . نظر بمعظم الجرائم البسیطة والعادیةوعموماً، یتم في إجراء المداولة الكتابیة ال

المتھم بھ وقبولھ بالنظر بالقضیة بإجراء المداولة الكتابیة، كما یشترط رتكابھ الفعلعتراف المدعى علیھ باااإلجراء 

قبول ضحیة الجریمة  عرض طلبات التعویض في إجراء المداولة الكتابیةضحیة الجریمة یحق لھذا اإلجراء.بأیضاً

بشكل كتابي.الخاصة بھ،  وھو ما یتم أیضاً

ومن www.oikeus.fiموقع من اإلنترنت مثالًیمكن الحصول على مزید من المعلومات بخصوص المحاكمات من 

في موقع اإلنترنت التابع لوزارة العدل ة االبتدائیة" الموجود المحكمنظر بالدعوى الجنائیة بال"منشور وزارة العدل 

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

الحكم والطعن بھ

بالنطق بالحكم أو باإلعالن عن الیوم الذي سیصدر فیھ الحكم الحقاً. أما في تقوم المحكمة مباشرة عقب انتھاء الجلسة إما 

إجراء المداولة الكتابیة فترسل المحكمة الحكم لكل أطراف الدعوى.

أن ستئنافمحكمة االالنقض إلى شكوىبتدائیة بواسطة تقدیم الطعن بحكم المحكمة االطراف القضیة ویحق أل یة، علماً

بعض الحاالت إلى طلب إذن لمتابعة النظر بالقضیة لكي تسمح للمحكمة اإلستئنافیة بأخذ القضیة والنظر األمر یحتاج في 

بھا بشكل كامل.

ي على الحكم، فیجب علیھ اإلعالن عن اعتراضھ إلى المحكمة االبتدائیة خاللغیر راضفإذا كان أحد أطراف القضیة 

من تاریخ صدور الحكم، ومأسبوع واحد  ن ثم یجب على المعترض إیصال مذكرة شكوى االستئناف إلى المحكمة اعتباراً

http://www.oikeus.fi/
https://oikeus.fi/fi/
http://www.poliisi.fi/


من تاریخ صدور الحكمیوما 30خالل االبتدائیة  كملحق مع نص شكوى االستئناف إبرامحول . وتوجد تعلیمات اعتباراً

بتدائیة.المحكمة االالصادر عن الحكم

المساعدة والدعم

الدعمخدمات

المعالجةاإلجتماعیة،مناوبةخدمةمثلوالصحیة،االجتماعیةالرعایةخدماتمنغیرھاأوطبیةمساعدةالجریمةضحیةتحتاجقد

.اآلخرینكالعمالءالظروفنفسظلفيالخدماتھذهاستخدامحقللضحیة. والنفسيالبدنيالتأھیلإعادةوالمستشفىفي

صلةذاتالمساعداتأنواعجمیعتقدمالجریمةضحایامناوبةخدمة. للضحایاالتوجیھوالنصحوالدعمالمنظماتمنالعدیدتقدم

ضحایاوأن. الضحایاحقوقممارسةحیثمنجوھریةإرشاداتتقدیمإلیباإلضافة،اإلجرامیةالعملیةإجرائاتوبالجرائم

لضحایاالخاصالدعمالبلدیاتمواقعبعضفيتوجد.األماندورفيوالدعمالحمایةعلیالحصولنھمكیمالمقربینقبلمنالعنف

.المحددةالظروفالتحررمننھمكیممنظمةخاصةمساعداتأیضاًبالبشراالتجارولضحایا. المھاجراتللنساءوالجنسیةالجرائم

منالدعمتوفیرخدماتوالمعنیةللجھاتمعلوماتھاإرسالنھمكیماإلبتدائي،التحقیقلسلطاتوللشرطةاإلذنالضحیةاعتطتإذا

.أجلھا

www.oikeus.fi/tukipalvelutي:فاألساسیةالدعمخدماتمعلوماتعلىاالطالعیمكن

)الداعمالشخص(المؤازر

ما لمساعدتھ شخص، فیحق لھا أن تطلب تشعر بأنھا تحتاج إلى دعمإذا كانت الضحیة  مراحل النظر بالقضیةمختلففي اً

مثل ھذا الشخص المؤازر المؤھل لھذه المھمة من علی سبیل المثال ال الحصرخدمة على مجاناًویمكن الحصول الجنائیة.

الشخص المؤازر حاضرا أثناء اإلستجواب و ون كن أن یكیم.)Rikosuhripäivystys(مناوبة ضحایا الجریمة

في بعض الحاالت تقیید الحضور.  إالمة ، كالمحا

المعاونة القضائیة

ویحق .وفي االستجواب والمحاكمةوى للشرطةكشالم  یتقدفي ضائیةستفادة من معاونة قالالضحیة الجریمةیحق

من ممعاوناًون كیبشرط أن ، ون بمثابة محام خاص كللمعاون أن ی عاماً أو تب المعاونة القضائیة الحكوميكقضائیاً

كوكیل.إذن یحصل عل

https://oikeus.fi/fi/index/esitteet/josjoudutrikoksenuhriksi/tukipalveluidenyhteystiedot.html


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

أو جزئیاًخزینة منضائيالق لدخل الضحیةالدولة إما كلیاً ضائیة من مكتب المعاونة القضائیةالمعاونة القتطلب . طبقاً

تب كأخذ العون من مأیضاًللضحیة حقی. و)www.oikeus.fi/oikeusapu(الحكومي أو عن طریق خدمات اإلنترنت 

.ھاتب القانونیة من أجل طلب المعاونة القضائیة بدالكأوالمالمحامین

بتوضیح الظروف المادیة لمقدم الطلب، وتشمل المعاونة القضائیة فیما تشمل أعمال االستشارة ویق وم ھذا المكتب أوالً

والمعاونة أثناء المحاكمة. ھذا ویمكن االستفادة من خدمات المعاونة القضائیة في كافة مراحل القضیة.

محاكمة لمراحل التحقیق االبتدائي عین معاون أن تعند الضرورة للمحكمة جوزیدخل الضحیة،غض النظر عن وب

أتعاب یتم تسدید لك الحال ت. وفي الجنسیة أو جرائم العنف الخطیرةجرائم والمحاكمة لضحیة جرائم العنف العائلي أو ال

.من خزینة الدولةالمعاون

.www.oikeus.fi/oikeusapuیمكن االطالع على مزید من المعلومات في

الترجمة التحریریةالترجمة الشفھیة و

لكل شخص الحق في استخدام  لغة الفنلندیة أو السویدیة  أثناء التحقیق اإلبتدائي والمحاكمة.  ولمواطنوا قومیة سامي 

علی یتوجبوعند الضرورةاألمریفي استخدام لغتھم األم السامي.  وإذا إقتض، الحق سكنھممناطققلیم اضمن 

الترجمة الشفھیة.خدمة تدبیرالسلطات 

ویجب عند . في كافة األمور التي تتعلق بالبحث والتحقیق بالجریمةستعمال اللغة التي تتقنھا باضحیة سمح للیُ یجب أن 

الیف كتمان السر. وتقع تكالمترجم یعلتوجبیالتي تتقنھا الضحیة. الضرورة تدبیر ترجمة شفھیة بإحدى اللغات 

.عاتق السلطاتیالترجمة عل

إعطاءیحق،التحریریةالترجمةعدمالقانونیةالحمایةیتطلبعندما. األساسیةللوثائقتحریریةترجمةطلبللضحیةیحق

ترجمةعلىالحصولللضحیةاإلبتدائي یحقالتحقیقفي. لھاملخصأوالوثیقةمنجزئاللضحیةتترجموأحیانا. شفویاالترجمة

رفععدمحالةفيالعامنائبالمدعيلقرارتحریریةترجمةعلىالحصولللضحیةیحق. مال التحقیقكإلالنھائيلقرارلتحریریة

وأمورمة،كالمحاجلسةإنعقادانكموتوقیتحول مةكالمحقرارلبالغتحریریةترجمةعلىالحصولللضحیةیحق. الدعوى

.الضرورةعندبالقضیةمتعلقةأخرى

الضحیةحمایة

https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html
https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html


تدابیر الحمایة

احتیاجاتالسلطاتتقیّم. إضافيإیذاءلھاتسببالجنائیةاإلجراءاتأو،واالنتقامللترھیبالضحیةتتعرضقداألحیانبعضفي

معبالتعاونالتقییمویتم.الزمةوقائیةتدابیرعنفضال،مةكالمحاوجلساتاإلبتدائیةالتحقیقاتفيللضحیةالخاصةالحمایة

.الجریمةطبیعةومالبساتللضحیةالشخصیةالخصائصاالعتبارفياًآخذالضحیة

أذىأيتسببالأنھاأوملحوظبشكلاإلجراءاتاستكمالیعیقلنذلككانإذااإلبتدائیةالتحقیقاتفيوقائیةتدابیرتخاذإیجوز

نفسقبلمناإلستجوابإجراءطلبأیضاًنكالمممن.مسبقالھامخططاماكنفياإلستجوابیتمالوسائلكإحدىو.آخر

.الجنسنفسمنمحققاًأیضاًیطلبواأنلضحایایحقاألشخاص،نفسأوالشخص

اإلستجوابونكتأو،األنظارعنمحجوبةالحاالت،بعضفيتكون،أناإلستجوابحالفيالجریمةلضحیةیحقالمحاكمةفي

إستجوابالحاالتبعضفيأیضاًوویجوز. الجماھیرحضورعدمأوالمتھمحضوردونمنأو، بالفیدیواألتصالطریقعن

أقل منالضحیةكانتإذاالحصرالالمثالسبیلعلىالمحاكمةفيكدلیلیستخدمالتسجیلوفیدیوي،تسجیلطریقعنالضحیة

.سنة18

ویحق.الجماھیرحضوردونمنالقضیةإستمرار جلسات،معینةظروفظلفيللمحكمةیحقالضحیة،خصوصیةلحمایة

الحاالتبعضفي. المحكمةمن األمرھذاطلبفيالحقللضحیةو. الالزمبالقدروالحكمالوثائقسریةبإبقاءاألمركذلكللمحكمة

.الجنسیةالجرائمفيالمثال،سبیلعلىالحاالتھذهمثل، وسریةالضحیةھویةتظلبأنأمرإعطاءللمحكمةیحق

. الدفاعبحقاإلخاللعدماالعتباربعیناًآخذالمحاكمةلحمایةوالتدابیرالترتیباتفيالمحكمةتنظرسوفأخریإلیحالةومن

.اًسابقالمستعرضةالتقیماتمعالمحكمةقرارتختلفقدلذلك

األمر باالبتعاد أي منع االقتراب

أحس شخص أنھ مھدد أو معرض للمضایقة، فیجوز لھ أن یطلب أمرالشخص الذي یھدده باالبتعاد عنھ أي عدم إذا 

االقتراب منھ، وھو ما تقرره المحكمة االبتدائیة. وفي الحاالت المستعجلة یجوز للضحیة أن یطلب من الشرطة األمر 

باالبتعاد المؤقت الساري المفعول فوراً. ومن  المھم في ھذه األحوال أن تحتفظ الضحیة بكافة األدلة الممكنة ذات الصلة 

بالتھدید.

بحاجة ھإنأحسضمن حدود االتحاد األوروبي ویدولة أخریإذا أراد الشخص المحمي بقرار منع االقتراب التنقل عل

.افة الدول اإلتحاد األوروبيكلحصول على أمر اإلبتعاد ساري المفعول في لطلب قدیم تھ، یمكنأیضاًالحمایة ھناك یإل

www.oikeus.fiوwww.poliisi.fiیمكن الحصول على مزید من المعلومات عن األمر باالبتعاد في شبكة اإلنترنت 

أخرىأمور

https://www.poliisi.fi/
https://oikeus.fi/fi/index.html


وأسمھابتغیرحتیأو،بھااإلتصالمعلوماتوھویتھاللتسترعلىإلتماسبطلبالتقدمللضحیةیحقالخطورةشدیدةحاالتفي

.الضحایادعمخدماتمنأو، السلطاتمنالمعلوماتمنالمزیدأخذنكیم. الشخصيرقمھا

مةكالمحقراراتنسخة منعلیالحصولبطلبالتقدممعینة،ظروفظلوفي،للضحیةیحقالخطورةشدیدةجرائمبعضفي

.السجنمنالخروجبعدأیضاًوأحیانا،السجنمنالھروبحالةفيأو،التحقیقذمةعلىاإلفراجأوالسجنحالةفي

العامالمدعينائبإبالغأواإلبتدائي،التحقیقسلطاتإبالغفیجب علیھا،قرارات بالإعالمھایتمأنفيترغبالضحیةكانتإذا

.المسألةھذە حولالتفاصیلمنمزیداتقدماألوليالتحقیقسلطة. القضیةدراسةأثناء

التعویضات

تعویض األضرار

المحكمة مرتكب الجریمة بدفع تعویضات، فیمكن االتفاق معھ على ترتیبات الدفع أو إحالة استیفاء تلك إذا ألزمت

التي یمكن الحصول علیھا -التعویضات إلى مكتب التحصیل العام. ترسل المحكمة نسخة عن الحل الذي توصلت إلیھ 

من دیوان المحكمة  ي یعطي تعلیمات أدق عن طریقة طلب مع طلب التحصیل إلى مكتب التحصیل الذ-مجاناً

التعویضات.  

أو من شركات التأمین أو من مؤسسة )valtiokonttori(الحصول على التعویضات من مكتب خزینة الدولةكما یمكن

توضیح ھذه یجب ، ولذلك تحصیل التعویضات من حالة ألخرىإمكانیات . وتختلف )Kelaالتأمینات االجتماعیة كیال (

.وطریقة تحصیلھا في كل حالة على حدةالتعویضات

التعویضات المدفوعة من خزینة الدولة

وتدفع یحق لضحیة الجریمة أن تحصل على تعویض من خزینة الدولة عن األضرار الناجمة عن الجریمة المرتكبة. 

من خزینة الدولة التعویضات في المقام األول علی أساس االضرار الشخصي ونتیجة للمعاناة . التعویضات المدفوعة

	تب خزینة الدولة ملزم بصرفھا.كتأتي بناءا على قانون األضرار الجنائیة وإن م

مة، كمن أجل الحصول على تعویضات لضحیة الجریمة یجب إبالغ الشرطة عن الجریمة. وإذا تناولت األمر في المح

قرار التعویض في غضون یجب تطبیقیجب علی ضحیة جریـمة عرض طلب التعویضات علی مرتكب الجریمة.

م النھائي المتعلق بالتعویضات في القضیة.  وإذا ولم تناقش قضیة التعویضات  أمام  كثالث سنوات من إصدارالح

تتوصللمإذاحتی،أیضاًمة فیجب أن یتم التعویض خالل عشر سنوات من حدوث الجریمة. یمكن طلب التعویض كالمح

	. المحكمةمنقراربدونالدولةخزینةمكتبمنالتعویضعلىالحصولفیمكنالنھائي،مكإصدارالحإلیمةكالمح



إلى المعاییرالمنصوص علیھا في قانون التعویضات،  قانون األضرارالجنائیة إنمن حیث المبدأ، تحدد التعویض استناداً

تب خزینة الدولة ومن الممكن أن یختلف قرار مكیختلف في بعض النواحي عما ینص القانون تعویض األضرار. 

م. كتب أسباب عدم التقید بالحكفسوف یفسرالمك، وعند حدوث ذلبالتعویض عن التعویض الذي أمرت بھ المحكمة

ینبغي التنویھ إلى أن التعویض من خزینة الدولة ھو إجراء ثانوي تحسم منھ كافة التعویضات األخرى التي سبق وحصلت 

آخر أو بموجب تأمین آخر، كذلك یحسم منھ ذلك التعویض الذي دفعھ مرتكب أو ستحصل علیھا الضحیة بموجب قانون 

الجریمة للضحیة. وعلى كل حال، یحق للضحیة طلب التعویض مباشرة من مكتب خزانة الدولة حتى لو لم یكن قد حاول 

تحصیل مستحقاتھ أوال من مرتكب الجریمة.

نسخة عن الحل 	خزینة الدولة، وترفق بالطلب المالحق التالیة:تطلب التعویضات التي تدفع من أموال الدولة من مكتب 

الذي توصلت إلیھ المحكمة، ومحضر تحقیق الشرطة االبتدائي و مستندات التقاریر الطبیة أو تقاریر توضیحیة أخری 

تب موثوقة تؤكد جسامة األضرار، ویمكن الحصول على استمارات طلب التعویض وعلی المزید من المعلومات حول مك

	خزینة الدولة من موقع اإلنترنت
)www.valtiokonttori.fi(

االتصالمعلومات

ومیةكالخدمات الح

الشرطة:

www.poliisi.fi112بـإتصل: العاجلةالحاالت- . اًإلكترونیویكالشتقدیموالجریمة،لضحایامعلومات.

112: العامالطوارئرقم

www.112.fi

:القضائیةالسلطة

www.oikeus.fiاإلتصالعناوین. الجبایةھیئاتالقانونیة،والمساعدةالعامة،النیابةوأعضاءالمحاكمعنمعلومات

اإلستمارات،اإلستشاریةالمعامالت،المحلیةباإلدارات

تب المساعدات القانونیة:كالمساعدة القانونیة، م

www.oikeus.fi/oikeusapuخدمةو،االتصالمعلوماتوالقانونیةالمساعدةطلبوالقانونیةالمساعدةحولمعلومات

.أیضاًاإللكترونیةالمعامالت

http://www.valtiokonttori.fi/
https://www.poliisi.fi/
http://www.112.fi/
https://oikeus.fi/fi/
https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html


:الدولةخزینةمكتب

www.valtiokonttori.fiالحصولوالتعویضطلبیفیةكوالدولةأموالمنالجنائيالضررعنالتعویضبشأنمعلومات

.0295502736الھاتفالھاتف،وعبراًإلكترونیالعمالءخدمة. الطلبإستماراتعلى

اتب الصلح:كم

www.thl.fi/sovitteluالصلحبمكتبلإلتصال. والمدنیةالجنائیةالقضایافيالصلحعنمعلومات.

اإلجتماعیة:خدمات الرعایة الصحیة و 

sotepalvelutstm.fi/الخدماتإستخدامحقللضحیة. البلدیاتمجالسفيالصحیةوالرعایةاالجتماعیةالخدماتعنمعلومات

.اآلخرینالزبائنكماالشروطنفستحت

)turvakoti(خدمات بیوت األمان 

www.thl.fi/turvakotipalvelutوالتھدید،والعنفمنعانواالذینحمایةانیةكإمواألمانبیوتخدماتعنمعلومت

رعایةضمنیعملمنھمبعض.الساعةمدارعلىاألوقاتجمیعفياآلمنبالبیتاالتصالباإلمكان. العنفإنھاءفيمساعتدھم

.المنظماترعایةضمنآخرالمحلیة وبعضالسلطات

:بالبشراالتجارلضحایاالمساعدةآلیة

www.humantrafficking.fi/helpاالستقبالمركز. الحالةمنوالخروجبالبشر،االتجارلضحایاالمساعدةآلیةعنمعلوات

0295463177: ھاتف،Joutsenoیوتسینو

منظماتمن قبل الالرعایةخدمات

الجریمةضحایامناوبةخدمة

www.riku.fi

فيالضحایاحقوقلممارسةوالمشورةالمساعدةتقدیم. الضحیةمنالمقربونووالشھودالجریمةضحایالجمیعالدعمتقدیم

المحلیةالخدمات.اإلنترنتطریقعنالدعم. بالھاتفالقانونیةاالستشارات. البالدمستویعلیھاتفيخط. الجنائیةاإلجراءات

.الشخصیةالمساندةلقیام بل

116006: المساعدةھاتف-

.0800161177: بالھاتفالقانونیةالستشارات-

اآلمنةوالبیوتاألولیةالبیوتاتحاد

www.ensijaturvakotienliitto.fi

التغلبأجلمندعمإلیبحاجةھموالذینالتھدید،أوالعنفواجھواوالذینالمقربةالعالقاتلذويأوللعائلةاآلمنالبیتخدمة

العائليالعنفنتیجةالناجمةللحالةحلإیجادتدعمخارجیةخدماتتقدیم. إلقامتھممؤقتمكانعنفضالًالعنف،أعمالعلى

http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI
http://www.thl.fi/sovittelu
http://stm.fi/sotepalvelut
https://www.thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/apu-ja-maararahat/turvakotipalvelut
http://www.humantrafficking.fi/help/arabiaksi
http://www.riku.fi/fi/etusivu/
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/


أومجامیعضمنالعنفأعمالحولمھنییناشخاصمعالمحادثةطریقعنالمساعدة،ھاتفیةاستشارات.  األزمةمنوالخروج

.مدعومةنكس

اإلنترنتشبكةعلىاألمانبیوت

www.turvakoti.net

.العنفاعمالاألطرافجمیعلمساعدةاآلمنةوالبیوتاألولیةالبیوتاتحادانترنتخدمة

(Tukinainen) توكیناینینالمساندةالمرأةاالغتصابألزماتمركز

www.tukinainen.fi

المتضررة،لألطرافاإلستفادةوسوءالجنسيبالعنفالمتعلقةالمسائلفيالمعاملةسوءأو/ والجنسيالعنففيوالتوجیھالدعم

.أیضاًاالنترنتعلىاإلرشادخدماتوتوجد. ذویھمعنفضال

800978990:األزماتھاتف-

080097895:المحاميمناوبةھاتف-

مونیكانساءتحادإ

www.monikanaiset.fi

بعدةالمساعدة. العنفواجھواالذینالمھاجرینالنساءولألطفالآمننكسخدمةوقانونیةإرشادات،البسیطةاالمورخدمات

.الشخصيالدعمخدمةذلكفيبمامختلفة،لغات

096922304: المساعدةھاتف-

.بالیومساعة24ویعمل0456396274مونیكانساءإلتحادMonaاآلمنالبیتھاتفرقم-

:خط النساء نایستن لینیا

www.naistenlinja.fi

الھاتفوعبراإلنترنتشبكةعلىمعلومات.  العنفاستعمالمنیخفنالالتيالفتیاتوللنساءوالدعمالمشورةتقدیم-

080002400

HUOMAھّوما- قتلجریمةضحایاءأقرباجمعیة

www.huoma.fi

.0504012230الھاتفقتلجریمةضحایاألقرباءالمقارنالدعم

النفسیةللصحةالفنلندیةالجمعیة

www.mielenterveysseura.fi

.الحیاةأزماتمساعدة

010195202الھاتف.األزماتھاتف-

https://www.turvakoti.net/site/
http://www.tukinainen.fi/
https://monikanaiset.fi/
https://www.naistenlinja.fi/
http://www.huoma.fi/
http://www.mielenterveysseura.fi/fi


االنترنتعلىاألزماتمركز

www.tukinet.net

.الیومیةالحیاةأزماتحلفيالمساعدة

- منظمة سوفانتو Suvanto بار السنكاألمن من أجل

www.suvantory.fi

العنف ضدھم.ولمسنینلمعاملةوءبخصوص سالقانونیة،المشورةوتقدیممقارنالدعمالومساعدةال

080006776المساعدةھاتف/SUVANTOخط-

ھلسنكيبَْعثَة

www.helsinkimissio.fi

.السنوكباروالعوائلالشبابأزماتفيوالمساعدةالدعم

.0453410583للشبابالطوارئھاتف

.)9- 5الساعةصباحكل(0453410504الھاتفالسن،لكبارالھاتفخدمات -

https://www.tukinet.net/
http://www.suvantory.fi/
http://www.helsinkimissio.fi/

