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وزارة العدل

معلومات عن حقوق ضحایا الجریمة

حصل على المعلومات بشأنھا من السلطات المختصة، تالجریمة أن ةیحق لضحیالتي األشیاء ھذا المنشور تلك يفُجمعت 
أن المعلومات قد تختلف حسب حاجة الضحیة أو ظروفھا الشخصیة أو طبیعة الجریمة. توجد معلومات االتصال  علماً

وروابط اإلنترنت لمزید من المعلومات في نھایة النشرة.

البالغ الجنائيتحریر.1

في أسرع وقت ممكن كي يلبالغ الجنائاقدیم على أن یتم تمن المھم أن تقوم ضحیة الجریمة بتبلیغ الشرطة عن الجریمة، 
بالغ جنائي. یمكن بالتعویضات تقدیَمكذلك تشترط المطالبةُالكشف عن الجریمة بشكل أسھل. للسلطات المختصة یتسنى 

تقدیم البالغ الجنائي مباشرة في مكان الجریمة أو في مركز الشرطة، كما یمكن عمل ذلك باإلنترنت أو بالھاتف عندما یتعلق 
عن البالغ الجنائي الذي قدمتھ.ةخطیشھادة أن تحصل على الجریمة األمر بالجرائم البسیطة. یحق لضحیة 

الجریمةدعم لضحایا .2

خدمات الرعایة االجتماعیة والصحیة كمناوبة الشؤون االجتماعیة أو إلى أو ةإلى مساعدة طبیالجریمة قد تحتاج ضحیة 
أن تستفید من ھذه الخدمات بنفس الشروط كالعمالء الجریمة العالج الطبي وإعادة التأھیل الجسدي والنفسي. یمكن لضحیة 

اآلخرین.

واستشاراٍتیعرض عدید من المنظمات طي مكتب مناوبة ضحایا الجریمة مساعدة قدم لضحایا الجریمة. یاًوتوجیھدعماً
في كافة ما یتعلق بالقضایا الجنائیة واإلجراءات القضائیة، كما یقدم اإلرشادات الجوھریة بشأن االستفادة من حقوق 

أن یحصلوا على الحمایة والدعم من بیوت األمان وعلى المساعدة على شكل بة یعالقة القرالیمكن لضحایا عنف الضحیة. 
خاصاًبعض البلدیات تقدمخدمة بالھاتف وخدمة مفتوحة. كذلك  ممن لھن للنساء لضحایا الجرائم الجنسیة واًمخصصدعماً

ھ مع بعض الشروط. وإذا أعطت فیلوا سجَّ ة، كما یوجد لضحایا االتجار بالبشر نظام مستقل یمكن للضحایا أن یُخلفیة ھجر
فیمكن للشرطة أو غیرھا من سلطات التحقیق األولي أن تُحیل معلومات االتصال بالضحیة إلى جھات الدعم  الضحیة إذناً

التي تتصل بالضحیة.

في مختلف مراحل النظر بالقضیة الجنائیة، خدمیمكن للضحیة أن تست مؤازراً للضحیة أن تسأل أي شخص ویحق شخصاً
لھا أنھ یمكن للضحیة أن تحصل تریده لیصبح مؤازراً من مكتب مناوبة على شخص مؤازر مدّرب لھذه المھمةمجاناً، علماً

. یُسمح للشخص المؤازر حضور جلسات االستجواب والمحاكمة، لكن یحق تقیید حضوره في بعض ضحایا الجریمة
الحاالت.

المعاونة القانونیة.3

مكن أن یكون یُ.والمحاكموفي االستجوابالبالغ الجنائيفي تقدیم انونیة فادة من معاونة قیحق لضحیة الجریمة االست
أو معاون عاماً قانونیاً أو معاوناً .في شؤون المقاضاةاًمجازاًالمعاون القانون محامیاً

من الدولة. وفي تلك الحال تـُدفع أتعاب المعاون انونیة عامةیمكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط الحصول على معاونة ق
أو جزئیاًأموال من انوني الق انونیة العامة أو بواسطة من مكتب المعاونة القانونیة طلب المعاونة القتُ. خزینة الدولة إما كلیاً



تب الشؤون القانونیة أن اتب المحاماة أو مكاكذلك یمكن للضحیة أن تلتمس من مك.خدمة المعامالت اإللكترونیة باإلنترنت
طلب المعاونة القانونیة نیابة عنھا.ت

إذا كان األمر یتعلق بالعنف ضمن عالقة القریبین أو بجریمة محاكمة للاًیجوز للمحكمة أن تعین معاون مؤازراً وشخصاً
أموال . وفي تلك الحال یتم تسدید أتعاب المعاون من أو حریة الضحیةصحةجنسیة أو جریمة أخرى موجھ ضد حیاة أو 

.بغض النظر عن دخل الضحیةخزینة الدولة

حمایة الضحیة.4

جزائیة، لذلك یجدر بالضحیة أن تعلم الاإلجراءات قد تتعرض الضحیة للترھیب أو للثأر أو لمعاناة إضافیة ناجمة عن 
إجراءات في الضحیة للحمایة في التحقیق األولي وفي المحاكمة والسلطات عن المسألة، حیث تقوم السلطات بتقدیر حاجة

للضحیةوالظروف الشخصیة خصائص الع األخذ بعین االعتبار عمل التقدیر بالتعاون مع الضحیة مالحمایة الالزمة. یتم 
ونوع الجریمة.

ؤیة أو بواسطة دائرة تلفزیونیة الرن وراء ستار یحجب یمكن في محاكمات بعض القضایا أن یتم االستماع إلى الضحیة م
ل استجواب الضحیة بالفیدیو وأن ، كما یمكن في بعض الحاالت أن یُسجَّ مغلقة أو بدون حضور المتھم أو جمھور في الجلسة

سنة من العمر.18یُستعمل التسجیل كدلیل في المحاكمة عندما تكون الضحیة تحت سن 

بدون لحاالت وبموجب بعض الشروط أن تنظر بالقضیة في جلسة مغلقةولغرض حمایة الضحیة یمكن للمحكمة في بعض ا
سري. كذلك یمكن للضحیة أن تلتمس ذلك من بشكل األجزاء المھمة من مستندات المحاكمة حضور جمھور وأن تأمر بحفظ 

لجنسیة مثالً.المحكمة. وإضافة إلى ذلك یمكن للمحكمة أن تأمر بكتمان ھویة الضحیة قید السریة في حاالت الجرائم ا

تدابیر المحاكمة والحمایة حسب كل حالة على حدة مع األخذ بعین االعتبار عدم تقیید حقوق الدفاع،  ً تقدر المحكمة دائما
سابقاً.عمولوبالتالي قد یشذ حكم المحكمة عن التقدیر الم

أن وفي حاالت الخطر الداھم یمكن للضحیة أن تطلب إخفاء معلومات االتصال بھا أو حظر االتصال بھا لدواعي األمن أو 
األمر من السلطات ااألمر باالبتعاد أو حتى تبدیل الرقم الوطني. یمكنكم الحصول على مزید من المعلومات عن ھذتطلب 

ل شخص محمي بقرار االبتعاد إلى دولة أخرى من دول االتحاد األوروبي إذا انتقوالمختصة أو من جھات خدمات الدعم. 
وشعر أنھ یحتاج إلى الحمایة ھناك أیضاً، فیمكنھ أن یطلب من المحكمة التي أصدرت األمر باالبتعاد أن تصدر أمر ابتعاد 

أوروبي.

التعویضات.5

بتعویضھا عن األضرار التي سببھا. یجب على الضحیة یحق للضحیة أن تطالب في سیاق العملیة الجزائیة بأن یُلزم الجاني
أن تعلن عن األضرار في التحقیق األولي أو في جلسة المحاكمة على أبعد حد وعما إذا كانت تطالب الجاني بالتعویض. 

في حال التسبّب بعطب  كذلك ،لممتلكاتأو فقدان اومن الجدیر بالذكر ھنا أنھ یجوز للضحیة أن تطالب بالتعویض مثالً
في األلم والوجع وما یسفر عن العنف من تعویض عالیمكنھا أن تطالب بالتعویض عن تكالیف األدویة وأجر الطبیب وب

بعض األحیان عن المعاناة النفسیة أیضاً.

إذا كانت ھذه المطالب واضحة نیابة عن الضحیة مطالب التعویض عن األضرار أن یتولىیجوز لمدعي النیابة العامة 
وفي تلك الحال یكون ومشفوعة بإثبات كتابي ُمرسل إلى مدعي النیابة العامة كفاتورة أو إیصال أو بیان آخر عن المطالب.

إذا كانت المحكمة قد كلفت الجاني بدفع تعویض، فیمكن االتفاق معھ على ترتیبات الدفع أو وبضرر مادي. ذا صلة األمر 
التحصیل.إحالة استیفاء التعویضات عن طریق مكتب 



یحق لضحیة جرائم العنف والجرائم الجنسیة أن تحصل على تعویض من أموال خزینة الدولة عن الضرر وبشكل رئیسي 
الذي عانتھ، ویتم طلب التعویض من مكتب خزینة الدولة ویتم دفعھ عن األضرار الشخصیة والمعاناة بشكل رئیسي. 

لمحكمة، فیجب على إلى اأحیلت القضیة وللحصول على التعویض یجب على الضحیة أن تبلغ الشرطة عن الجریمة. وإذا 
الضحیة أن تطالب الجاني بالتعویض لدى المحكمة أیضاً. وفي بعض الحاالت یمكن الحصول على تعویضات من شركة 

.(كیال)التأمین أو من مؤسسة الضمان االجتماعي

ال خزینة الدولة على تعویض عن عیت الضحیة للمثول أمام المحكمة لغرض حل القضیة، فیحق لھا أن تحصل من أموإذا ُد
عن تكالیف السفر یومي وتعویضٌ التكالیف الناجمة عن حضورھا جلسة المحكمة، كذلك یمكن أن یُدفع للضحیة بدلٌ 

والخسارة المادیة.

لمستنداتالخطیة لترجمة الالترجمة الشفویة و.6

البالند استعمال ولي وفي المحاكمة، كذلك یحق لمواطني یحق لكل فرد أن یستعمل اللغة الفنلندیة أو السویدیة في التحقیق األ
، ویجب على السلطات المختصة أن تؤمن الترجمة الشفویة عند الضرورة. وإضافة لذلك یجب أن أي لغة سامي،لغتھم األم

الكشف عن في كافة أوضاع یُسمح لضحیة الجریمة التي تتكلم لغة أخرى أن تستعمل تلك اللغة التي تعرفھا على أفضل وجھ
، ویجب على السلطات المختصة أن تؤمن للضحیة ترجمة شفویة إلى إحدى اللغات التي تعرفھا الضحیة. ویجب الجریمة

على السلطات المختصة أن تتولى مسألة تأمین الترجمة الشفویة في التحقیق األولي وفي المحاكمات حتى إذا كانت لغة 
ضروریة بسبب إعاقة في الحواس أو النطق. ومما یجدر بالذكر ھنا الشفویة مة الضحیة ھي لغة اإلشارة أو إذا كانت الترج

أن المترجم الشفوي ُملزم بواجب كتمان السر. تدفع الدولة أجر المترجم الشفوي.

إذا  أیضاً ً یمكن للضحیة أن تطلب ترجمة خطیة عن األجزاء الرئیسیة من المستندات، ویمكن إعطاء ھذه الترجمة شفویا
صیانة حقوق الضحیة ال تشترط ترجمة المستندات خطیاً. وفي بعض الحاالت یمكن عمل ترجمة خطیة عن جزء من كانت 

.منھامقتطفالمستندات أو عن 

للبالغ الجنائي وعن قرار إنھاء التحقیق األولي وعن ةخطیالشھادة الیحق للضحیة أن تحصل على ترجمة خطیة عن 
المستند الذي لھ أھمیة جوھریة بالنسبة للقضیة. ویمكن للضحیة أن تحصل من مكتب مدعي النیابة العامة على ترجمة خطیة 

عن قرار االمتناع عن االدعاء.

والتبلیغات ذات الصلة بزمان ومكان ویمكن للضحیة أن تحصل من المحكمة على ترجمة خطیة عن الحكم واإلشعارات 
.الذي لھ أھمیة جوھریة بالنسبة للقضیةالجلسة وعن المستند 

في القضایا الجنائیةالصلحوساطة .7

وإضافة لذلك یُشترط أن یؤید المشتبھ بھ (الظنین) یحق عقد الصلح في القضایا الجنائیة إذا رضي طرفا القضیة بذلك. 
دائماًطوعي والصلح إجراء مجاني قائع وأن یكون الصلح یصب في مصلحة الضحیة. إن األمور الرئیسیة من سیر الو

ویمكن إنھاؤه في أي مرحلة كانت. ویقوم وسطاء الصلح المتطوعون والمؤھّلون بتوجیھ وإرشاد أطراف القضیة الجنائیة 
على ھذه الخدمة لدى كافة مكاتب . یمكن الحصول لمناقشة الوقائع واالتفاق على تعویض األضرار الناتجة عن الجریمة

وساطة الصلح في كل أنحاء البالد.



القضیةفي الصلة بالنظر المعلومات ذات.8

على طلبھا، یحق لضحیة الجریمة أن تحصل على المعلومات ذات الصلة بالنظر في القضیة وبزمان ومكان المحاكمة  بناًء
لذلك یحق للضحیة أن تحصل على المعلومات عن قرار إنھاء التحقیق واألحكام الصادرة بشأن القضیة الجنائیة. وإضافة 

األولي من قبل سلطات التحقیق األولي وعن قرار مدعي النیابة العامة باالمتناع عن االدعاء.

على ذمة التحقیق حتجز معلومات عن إطالق سراح السجین أو الم.9

على طلبھا،  عن إطالق سراح السجین أو المحتجز على إشعار حصل على یحق لضحیة بعض الجرائم الخطیرة أن تبناًء
وإذا كانت الضحیة ترغب بموجب شروط معینة. بشكل آخرنذمة التحقیق وعن حاالت الھروب وعن مغادرة السج

ذكر ذلك لسلطة التحقیق األولي أو لمدعي النیابة العامة. تعطي سلطة تالمعني، فیجب علیھا أن اإلشعاربالحصول على 
قیق األولي معلومات أدق عن ھذا الموضوع.التح

یسفر  عن ضرر على حیاة أو صحة السجین أو المحتجز على ذمة التحقیق.اإلشعاریشترط الحصول على المعلومات أالّ

معلومات أخرى.10

وضعیة الضحیة في التحقیق األولي

ستجواب. یجب على ذات الصلة باالصاحب القضیة وواجبات تعطي سلطة التحقیق األولي معلومات أدق عن حقوق 
أن تتحدث بصدق عن الجریمة واألضرار المحتملة. الضحیة مثالً

سلطة مختصةإجراءات الشكوى ضد 

بشكل خاطئ أو أنھا أھملت تسلطة مختصة إذا رأت أن تلك السلطة قد تصرفإجراءاتیمكن للضحیة أن تشتكي ضد 
إما إلى تُمھامھا.  أو إلى السلطة األعلى.تصرفت بشكل خاطئ نفس السلطة التي ترى الضحیة أنھا إدارةرفع الشكوى خطیاً

إلى مدعي عموم ، وذلك بواسطة رفع شكوى یحق للضحیة أن تشتكي ضد قرار مدعي النیابة العامة باالمتناع عن االدعاء
الشكوى إلى مدعي عموم الدولة العام الذي یتمتع بحق إعادة النظر بتقدیر االتھام. كذلك یحق للضحیة أن ترفعالدولة العام 

ضد القرارات أو اإلجراءات األخرى الصادرة عن مدعي النیابة العامة والتي ترى الضحیة أنھا خاطئة.

إلى مندوب البرلمان للشؤون الحقوقیة أو إلى مستشار ضد إجراءات سلطة مختصةكذلك یحق للضحیة أن ترفع الشكوى 
.للشؤون الحقوقیةمجلس الوزراء

اإلجراءات في حال تعرض الضحیة للجریمة في غیر بلد سكناه

یمكن للضحیة أن تحصل على دعم وإرشادات من خدمة دعم ضحایا الجریمة حتى لو حدثت الجریمة في دولة أخرى.

ط واألولي، وبموجب شرإذا تعرضت الضحیة إلى جریمة في دولة أخرى من دول االتحاد األوروبي فیمكن لسلطة التحقیق 
معینة، أن تُحیل التحقیق الذي باشرت بھ إلى سلطة دولة االتحاد األوروبي األخرى. یشترط نقل البالغ الجنائي أن تكون

تقدر السلطات تمكن من تقدیم البالغ الجنائي في البلد الذي تم فیھ ارتكاب الفعل. كذلك الجریمة خطیرة أو أن الضحیة لم ت
البالغ الجنائي إلى خارج االتحاد األوروبي في الجرائم الخطیرة.كانیة نقلالمختصة في إم

معلومات االتصال ذات الصلة بالموضوع:
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