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 بھ عنوان قربانی یک جرم از چھ حقوقی برخوردار ھستم؟

 
ھیچ کس آمادگی این را ندارد کھ قربانی یک جرم شود. تفاوتی ندارد کھ در 

بری باشد و یا ضرب و جرح و یا جرم دیگری: وقتی آدم رابطھ با یک جیب
بواسطھ یک جرم مجروح شده یا برایش مزاحمت ایجاد شده است، پس از آن اغلب 

دھد کھ در این برگھ راھنما اطالعات کلی بھ شما می داند باید چھ کند.نمی
توانید درخواست کمک نمایید و از چھ حقوقی برخوردار این شرایط کجا می

 باشید.می
 

 تواند بھ من کمک کند؟چھ کسی می
دھند. در مراکز مشاوره مراکز کمک بھ قربانیان، مشاوره و مساعدت ارائھ می

باشند، کھ تجربیات فراوانی ای مشغول بھ کار مین آموزش دیدهزنان و مردا
دھند و ھای شما گوش میدر رابطھ با افرادی در شرایط شما دارند، بھ صحبت

توانند با توجھ بھ شدت مورد پیش آمده خواھند بھ شما کمک کنند. آنھا میمی
 ھای دیگری ھمچون کمک روانشناسی و یا درمانی فراھم کمک
 

  www.bmjv.deند. نمای
توانید بھ آنھا توانید اطالعات کلی در رابطھ با مراکزی کھ میدر اینجا می

مراجعھ کنید دریافت نمایید. از آن گذشتھ ھر اداره پلیس و یا جستجو در 
 کند. تواند بھ شما کمکمی gwww.odabs.orبانک اطالعاتی برای قربانیان جرم 

 
 توانم یک جرم را گزارش دھم؟چگونھ می
توانید بھ ھر اداره پلیسی مراجعھ خواھید جرمی را گزارش دھید، میاگر می

توانید پس از آن بھ نمایید. در صورتی کھ شکواییھ کیفری ارائھ دھید، نمی
راحتی آن را پس بگیرید، چراکھ مراجع مسئول پیگری (پلیس و دادستانی) 

 ای رسیدگی کنند.بایست بھ ھر جرم گزارش شدهاصوالً می
 

تنھا در مورد بعضی جرایم سطحی (ھمانند اھانت یا خسارت مالی) قربانی 
تواند در مورد پیگیری جرم تصمیم بگیرد. بھ ھمین دلیل این تخلفات، می
شوند: پیگیری جرم معموًال تنھا خوانده می )Antragsdelikteھای مورد تقاضا (جرم

گیرد، بنابراین تنھا در صورتی کھ شما بھ عنوان واست صورت میبا درخ
بایست در قربانی جرم، پیگرد آن را بصراحت اعالم دارید. این درخواست را می

 مدت سھ ماه پس از اطالع در مورد جرم و شخص مجرم ارائھ نمایید.
 

 اگر زبان آلمانی ندانم و یا تنھا بھ سختی آن را بفھمم چھ؟
شود. خواھید شکواییھ ارائھ دھید، بھ شما کمک میرد. وقتی میایرادی ندا

اگر شما بھ عنوان شاھد مورد بازپرسی قرار گیرید، حق برخورداری از یک 
 مترجم شفاھی را دارید. 

 
 توانم دریافت کنم؟چھ اطالعاتی در رابطھ با دادرسی کیفری را می

با  دادرسی کیفری  درصورتی کھ قربانی یک عمل خالف شده اید، در رابطھ
کنید. شما باید در ھمان ابتدا نزد ھمیشھ بھ خودی خود اطالعاتی دریافت نمی

پلیس بگویید کھ آیا تمایل دارید اطالعاتی دریافت نمایید و اگر چنین است 
 شوید:چھ اطالعاتی. اگر شما بخواھید، درباره موارد زیر مطلع می

 دارید.فت میتأیید کتبی مختصری از شکواییھ خود دریا •
اگر دادستانی پیگیری جرم را خاتمھ دھد، یعنی اقامھ دعوی در برابر  •

 دادگاه ننماید، شما مطلع خواھید شد.
اینکھ چھ زمانی و کجا دادرسی قضایی انجام خواھد شد و جرم عنوان  •

 شده علیھ خوانده، بھ اطالع شما خواھد رسید.
ھ آیا حکم تبرئھ یا کنید، اینکنتیجھ دادرسی قضایی را دریافت می •

 محکومیت صادر شده و یا دادرسی ختم شده است. 

http://www.bmjv.de/
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دارید کھ آیا فرد متھم یا محکوم در بازداشت شما اطالعاتی دریافت می •
 باشد.می

شود کھ آیا متھم ممنوعیت برقراری ارتباط با بھ شما اطالع داده می •
 شما را دریافت کرده است.

درخواست دریافت اطالعات یا کپی از توانید در ھر مورد عالوه بر آن می
 کروکی تواند پس از یک سانحھ رانندگی مثالً پرونده نمایید. این امر می

تصادف باشد، کھ شما برای دریافت خسارت و یا غرامت بھ آن نیاز دارید. 
اگر شما شاکی جنبی نباشید (توضیح بیشتر در این مورد در ادامھ متن)، 

را عنوان کنید، یعنی توضیح دھید کھ بھ چھ علت بایست علت درخواست خود می
شما بھ این اطالعات پرونده نیاز دارید. استثنا نیز در این مورد ممکن است 

 وجود داشتھ باشد.
 

 اظھارات شما بھ عنوان شاھد
اگر شما قربانی یک جرم شده اید، بھ عنوان شاھد برای رسیدگی بھ پرونده 

شید. معموالً شما اظھارات خود را نزد پلیس باای برخوردار میاز اھمیت ویژه
بایست بعدًا در دادگاه نیز شھادت دھید. کنید. در موارد بسیاری میمطرح می

تنھا در موارد استثنایی مثالً اگر شما با متھم ازدواج کرده باشید و یا با 
توانید از عنوان ھرگونھ اظھاری خودداری کنید، او خویشاوند باشید، می

 ن مجبور نیستید چیزی بگویید.بنابرای
  

بایست نام و نشانی خود را بگویید. استثنا در بازپرسی خود می اما در
ای وجود داشتھ باشد. این در صورتی توان قائل شد کھ خطر ویژهمواردی می

خواھید شھادت دھید، شخصی شما را خواھد بود کھ بھ عنوان مثال چون شما می
ه باشد. در آن حالت مجبور نیستید آدرس شخصی بھ اعمال خشونت تھدید کرد

توانید نشانی را اعالم دارید کھ بواسطھ آن خود را اعالم کنید. در عوض می
تواند بھ عنوان مثال، نشانی یک مرکز باشید. این نشانی میقابل دسترس می

 کمک بھ قربانیان باشد، کھ شما با آن در ارتباط ھستید.
 

را مطرح کردن، قطعًا برای شما وضعیت استثنایی  بھ عنوان شاھد اظھاراتی
توانید برای بازپرسی تواند بسیار ناخوشایند باشد. از این رو میاست کھ می

تواند از اقوام باشد و یا یک شخصی را ھمراه خود بیاورید. این فرد می
دوست. این شخص اجازه دارد حین بازپرسی حضور داشتھ باشد و تنھا در موارد 

توانید در صورت تمایل یک وکیل شما اجازه حضور ندارد. البتھ می اییاستثن
را ھمراھی کند. در موارد خاص حتی ممکن است برای مدت بازجویی بھ ھزینھ 

کنید کھ برای دولت از یک وکیل برای یاری بھ شما بھره برد. اگر تصور می
نیاز دارید، بازپرسی توسط پلیس، دادستانی و یا دادگاه بھ چنین پشتیبانی 

دھد در این زمینھ پیش از بازپرسی شخصی کھ شما را مورد بازپرسی قرار می
 مورد پرسش قرار دھید. 

 
 ینابیتشپ و یھارمھ ھئارا ناکما ،دنشاب یسنج میارج ای و زیمآتنوشخ مرج کی ینابرق ناناوجون ای ناکدوک ھک یتروص رد
 دارفا ھک یدراوم رد .دوشیم ھتفگ یسرداد یط رد یعامتجا یناور تعیاشم نآ ھب ھک دراد دوجو یسرداد لحارم مامت رد یاهژیو
 یارب نآ تفایرد ناکما دنشاب ھتشاد زاین ینابیتشپ نینچ ھب و دنشاب نیگنس یسنج میارج ای و زیمآتنوشخ میارج ینابرق لاسگرزب
 ای و سیلپ دزن .تسا ناگیار ینابرق یارب ،دشاب هدش دییأت هاگداد یوس زا ھک ینامز یعامتجا یناور تعیاشم .دراد دوجو زین اھنآ
 زین تنرتنیا رد .دنراذگب امش رایتخا رد یرتشیب تاعالطا دنناوتیم اھنآ .دینک وج و سرپ ھطبار نیا رد ناینابرق ھب کمک زکرم
 "psychosoziale Prozessbegleitung" تمسق رد اجنآ و www.bmjv.de/opferschutz  ھب ھعجارم اب دیناوتیم

 .دینک تفایرد یسرداد یط یعامتجا یناور ینابیتشپ هرابرد یدایز تاعالطا
 

 توانم بھ عنوان شاکی جنبی در جریان دادرسی باشم؟آیا می
توانید شاکی جنبی در پرونده اگر شما قربانی جرایم مشخصی شده باشید، می

د: تجاوز، باشدادرسی باشید. این جرایم بھ عنوان مثال شامل این موارد می
سوء استفاده جنسی، اقدام بھ قتل یا انجام تخلفی کھ موجب کشتھ شدن یکی 
از بستگان نزدیک شده باشد. در این موارد شما از حقوق خاصی برخوردار 

توانید بر خالف دیگر شاھدان در تمام جلسھ باشید. بھ عنوان مثال میمی
 دادگاه حضور داشتھ باشید.

  
 گیرد؟را بھ عھده می چھ کسی ھزینھ وکیل من
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طلبید، امکان دارد این امر مخارجی برای شما در وقتی از یک وکیل یاری می
بایست او ھزینھ پی داشتھ باشد. در صورتی کھ متھم (خوانده) محکوم شود، می

ا بر عھده گیرد. البتھ ھمھ متھمین در شرایطی نیستند کھ وکیل شما ر
بتوانند این مخارج را واقعًا پرداخت کنند. برای ھمین ممکن است کھ مجبور 

 باشید شخصًا این ھزینھ را تقبل کنید.
  

توانید نزد دادگاه وکیلی بھ ھزینھ دولت تقاضا در موارد استثنایی می
آمیز یا جرایم جنسی و یا یم سنگین خشونتکنید. بھ عنوان مثال در مورد جرا

اگر یکی از بستگان نزدیک مثالً فرزندان، والدین و یا ھمسر بواسطھ یک جرم 
فوت شده باشند، این امر صادق خواھد بود. در این حالت فرقی نمیکند کھ 

 شما توانایی پرداخت داشتھ باشید یا خیر. 
 

ھت مشاوره حقوقی درخواست توانید نزد دادگاه جدر موارد دیگر نیز می
مساعدت مالی نمایید. این درصورتی خواھد بود کھ شما درآمد کمی داشتھ و 

 حق شرکت در دادرسی بھ عنوان شاکی جنبی را داشتھ باشید. 
 

 غرامت و خسارت درد و رنج
اید یا مایل ھستید خسارت درد و رنج دریافت شما بواسطھ یک جرم خسارت دیده

واھید در دادرسی بھ این مورد رسیدگی شود؟ معموًال امکان خنمایید؟ شما می
). (Adhäsionsverfahrenگویند پذیر است (بھ آن ادعاھای مدنی ناشی از جرم می

بایست یک درخواست تنظیم کنید. ھمراه با اعالم جرم برای این امر می
 توانید این کار را انجام دھید.می
   

د دارد کھ در دادرسی دیگری، یعنی نھ در البتھ این راه نیز برای شما وجو
دادگاه کیفری بلکھ در دادگاه مدنی خواستار دریافت غرامت یا خسارت درد و 

توانید در صورتی کھ درآمد کمی دارید جھت رنج شوید. در اینجا نیز می
 مشاوره حقوقی نزد دادگاه درخواست مساعدت مالی نمایید.

 
 از چھ حقوق دیگری برخوردار ھستم؟

آمیز بھ سالمتی شما آسیب رسیده است؟ در آن صورت بواسطھ یک جرم خشونت
ھای دولتی بھره مند توانید طبق قانون جبران خسارت قربانیان از کمکمی

شوید، مثًال اگر در رابطھ با درمان پزشکی یا روانشناسی، وسایل کمکی 
کسر درآمد)  (ھمچون عصا، صندلی چرخدار) یا خدمات بازنشستگی (مثًال جبران

 توانید نزد پلیس ارائھ دھید.باشد. یک درخواست کوتاه می
  

توانید نزد گرایانھ یا اقدامات تروریستی ھستید، می اگر قربانی حمالت افراط
دادگستری فدرال تقاضای کمک مالی نمایید. آنجا از ھمھ شرایط و روند آن 

 www.bundesjustizamt.deیابید: اطالع می
 

بھ عنوان قربانی خشونت خانگی طبق قانون محافظت در برابر خشونت از حقوق 
توانید نزد دادگاه خانواده دیگری نیز برخوردار ھستید. بھ عنوان مثال می

تواند تحت درخواست ممنوعیت برقراری ارتباط مجرم با خود شوید. دادگاه می
ھ شما اجازه دھد، منزل مسکونی کھ تا بھ حال با متھم بطور شرایط خاصی ب

ھای اید را بھ تنھایی استفاده کنید. تقاضانامھمشترک در آن سکونت داشتھ
توانید بطور کتبی و یا بطور حضوری نزد دادگاه عمومی مورد نیاز را می

 ارائھ دھید. نیازی نیست یک وکیل را برای انجام این امر مأمور کنید.
  

 میانجیگری میان مجرم و قربانی چیست؟
کند تا شود کھ پیش از ھر چیز بھ قربانی یک جرم کمک میبھ روندی گفتھ می

ای متفاوت از دادرسی معمول بر ظلمی کھ بھ او شده است غلبھ کند. بھ گونھ
ھا و جراحاتی بایست بطور کامًال مشخص و مستقیم بررسی کند چھ آسیبمجرم می

خالف او بھ قربانی وارد آمده است. این موضوع ممکن است مربوط بواسطھ عمل 
ھای مادی باشد کھ بواسطھ جرم  بھ قربانی وارد آمده است، یا بھ آسیب

ھایی باشد کھ بھ دلیل جرم ایجاد شده اند. ھا و ترسصدمات روحی، ناراحتی
د و گیرمیانجیگری میان مجرم و قربانی ھرگز برخالف میل قربانی صورت نمی

اگر انجام شود، تنھا در صورتی کھ مجرم بطور جدی بخواھد مسئولیت عمل خود 
را بر عھده بگیرد. در موارد مناسب میانجیگری میان مجرم و قربانی 

http://www.bundesjustizamt.de/
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تواند بھ غلبھ فعاالنھ کشمکش درونی قربانی و ایجاد مجدد صلح حقوقی می
م این کار منجر شود. بھ ھمین دلیل اغلب دادستانی یا پلیس مشوق انجا

باشند. البتھ جزو دادرسی کیفری اصلی نبوده و خارج از دادرسی اصلی می
شود. مراکز خاصی برای این منظور وجود دارد کھ افراد میانجیگر انجام می
 گیرند.ای بکار میکارآزموده

 
اطالعات بیشتر درباره میانجیگری میان مجرم و قربانی و مراکزی کھ در 

دھند، در اینترنت خواھید یافت، بھ عنوان را انجام می نزدیکی شما این کار
 toa.de-www.bagو یا  servicebuero.de/konfliktschlichter-www.toa مثال

 
  ترنتبروشورھا و اطالعات بیشتر در این

اطالعات در رابطھ با حمایت قربانی را در وبگاه وزارت دادگستری فدرال و 
ھای ھر ) خواھید یافت. در آنجا بھ لینک وبگاهBMJVحمایت از مصرف کننده (

ھا (ھمراه با اطالعات مراکز کمک بھ قربانیان در محل) و لینک یک از ایالت
دسترسی  www.bmjv.de/opferschutzآنالین برای قربانیان جرایم یا-بانک اطالعاتی

 دارید.
 

 ھای زیر خواھید یافت:دیگر اطالعات مفید را در دفترچھ
 "اطالعات پایھ برای قربانیان"  -
 "من حقوقی دارم" -
 "حمایت بیشتر در موارد خشونت خانگی" -
 "کمک ھزینھ برای دادگاه یا مشاوره" -

 )w.bmjv.de/publikationenww وبگاه (در
 آمیز" "کمک برای قربانیان جرایم خشونت -

 www.bmas.de 
 

 سفارش محصوالت منتشر شده
 www.bmjv.de  در اینترنت:

  Publikationsversand der Bundesregierung   طریق پست: از
  Postfach 48 10 09, 18132 Rostock 

 )030( 27 10 218 272 1) فکس: 030( 1 272 272 18تلفن: 
 

http://www.toa-servicebuero.de/konfliktschlichter
http://www.bag-toa.de/
http://www.bmjv.de/opferschutz
http://www.bmjv.de/publikationen
http://www.bmas.de/
http://www.bmjv.de/
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 پیوستی اطالعیھ نیدرزاکسن در مورد حقوق مجروحین و خسارت دیدگان در جریان کیفری
 
 

مشابھ در نیدرزاکسن مربوط بھ بنیاد کمک بھ قربانیان در نیدرزاکسن در خدمت قربانیان دفاتر کمک بھ قربانیان جرم  و موارد 
 جرم می باشند.  

 
 دفاتر کمک بھ قربانیان مشخصاً کمک ھای ذیل را ارائھ میکنند:

ادگاه ھا، اجتماعی و مشاوره، راھنمائی در مورد امکانات امداد و مشاوره بیشتر، ھمراھی در مراجعھ بھ د -سرپرستی روانی
 ادارات، وکال و پزشکان و ھمچنین حمایت در رابطھ با تقاضانامھ ھا.

 بعالوه قربانیان اطالعاتی در مورد کمک ھا و حقوق مالی دریافت میکنند.  
 

 دفاتر کمک بھ قربانیان در شھرھای ذیل  مستقر ھستند:
بورگ، اولدنبورگ، اوسنابروک، شتاده و فردن.آوریش، برآونشوایگ، بوکھ بورگ، گوتینگن، ھانوور، ھیلدسھایم، لونھ   

 
 دفتر نزدیک بھ خود با آدرس، کارمند مسئول و اوقات مراجعھ را در نشانی اینترنتی ذیل پیدا میکنید:

www.opferhilfe.niedersachsen.de 
 

با دفتر انجمن وایسر رینگ (انجمن ثبت شده) استان نیدرزاکسن با نشانی اینترنتی ذیل   بنیاد کمک بھ قربانیان نیدرزاکسن
(www.weisser-ring.de).ھمکاری  نزدیک دارد 

 
ھم میکند. معلومات  روحیات شناس اجتماعی کھ شما را درجریان محاکماتی ھمراھی میکند، در صورت ضرورت کمک ھمھ جانبھ

 درین خصوص میتوانید در صفحھ انترنتی ذیل مالحظھ نمایید:
www.mj.niedersachsen.de (Suchwort: psychosoziale Prozessbegleitung). 

 
در باره امنیت تان و ھمراه تان مشاھده کنید.ھمچنان میتوانید در صفحھ انترنتی ذیل معلومات عمومی و معلومات اساسی   

 www.opferschutz-niedersachsen.de. 

http://www.opferhilfe.niedersachsen.de/
http://www.weisser-ring.de)/
http://www.mj.niedersachsen.de/
http://www.opferschutz-niedersachsen.de/

