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راهنمای کلی
شما در معرض جرم بودهاید

شکایت به پلیس

.تحقیقات مقدماتی
(تحقیقات مقدماتی پلیس)

مجرم ناشناس

مجرم شناخته شده

دادرسی

وصول غرامت

بیمه

غرامت آسیب وارده به قربانیان جرائم

پیشگفتار

ً
احتماال در برابر یک موقعیت غیرعادی قرار گرفتهاید که میتواند باعث نگرانی
اگر شما در معرض جرم بودهاید،
و نااطمینانی شما شود .آیا به پلیس شکایت شده است ،آیا یک رشته اقداماتی که چندین اداره دولتی در آن دخیل
هستند آغاز شده است؟ ممکن است دشوار باشد که بدانید به کجا بایستی مراجعه کنید تا بتوانید کمک بگیرید و یا
پاسخ پرسشهای خود را بگیرید .ما امیدواریم که با خواندن این نوشتار شما پاسخ برخی از پرسشهای خود را
بگیرید و بدانید که پاسخ دیگر پرسشهای خود را چگونه میتوانید دریافت کنید.
ما با این آغاز میکنیم که شرح دهیم شکایت یک جرم به پلیس چگونه انجام میشود ،پس از انجام شکایت چه رخ
میدهد و چه امکاناتی برای حمایت و کمک در اختیار شما هست.
سپس جریان دادرسی ،امکانات دریافت غرامت مالی برای آسیبهای وارده به شما به علت بروز جرم و امکان
اقدامات برای افزایش امنیت شما را شرح میدهیم.
در پایان درباره واکنشهای عادی ناشی از جرائم مینویسیم .یک واژه نامه و اطالعات درباره امکان تماس گرفتن
با سازمانهای خیریه و ادارات دولتی نیز در این نوشتار وجود دارد.
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شکایت به پلیس
بسیاری میپرسند که پس از شکایت به پلیس چه رخ میدهد .یک پرسش که دارای اهمیت مشابه است ،این میتواند
باشد که اگر شما یا دیگری در باره وقوع این جرم شکایت نکند ،چه رخ خواهد داد.
شکایت به پلیس غالباً ضروری است تا شما بتوانید از حقوق خود برخوردار شوید و از حفاظت برخوردار شوید.
ً
اصوال از شما میخواهند که به
هم شرکتهای بیمه و هم اداره قربانیان جرائم ()Brottsoffermyndigheten
پلیسشکایت کنید تا موضوع غرامت برای آسیبهای وارده به شما که ناشی از جرم هستند ،بررسی شود .اگر
شما در معرض یک جرم قرار گرفتهاید بهتر است که هر چه زودتر به پلیس شکایت کنید .این کار را میتوان در
نزدیکترین اداره پلیس ،از راه تلفن یا از راه اینترنت انجام داد.
پلیس و دادستان بر اساس شکایت شما ،درباره آغاز انجام تحقیقات مقدماتی تصمیم میگیرند.
پلیس و دادستان در بسیاری موارد میتوانند اطالعات مورد نیاز را به شما بدهند .ما در بخشهای بعدی این نوشتار
به این موضوع بازمیگردیم ،اما به طور فشرده موضوع چنین است که در وهله نخست پلیس و دادستان موظف
هستند که اطالعات زیر را به شما بدهند:
	•امکان دریافت غرامت و غرامت آسیب وارده به قربانیان جرائم،
	•دادستان غالباً موظف است در صورتی که شما بخواهید ،ترتیبی دهد تا موضوع دریافت غرامت در دادرسی
مربوط مربوط به جرم گنجانده شود،
	•قوانین مربوط به ممنوعیت مالقات ،دستیار خواهان و فرد یاری کننده،
	• امکان دریافت کمک حقوقی و مشاوره،
	• کدام ادارات و سازمانهای دولتی حمایت و کمک میدهند،
	•آیا تحقیقات مقدماتی مختومه اعالم میشود یا پرونده بسته میشود،
	•آیا اقامه دعوی خواهد شد یا نه.

تحقیقات مقدماتی
هنگامی که دادستان و دادگاه دالیلی در دست داشته باشند که بر اساس آن معتقد شوند جرمی رخ داده است ،تحقیقات
مقدماتی را آغاز خواهند کرد .در خالل تحقیقات مقدماتی ،فرد مظنون و افراد دیگر که بتوانند اطالعاتی ارائه
بدهند ،بازجوئی میشوند ،برای نمونه خود شما که در معرض جرم بودهاید و شاهدهای احتمالی بازجوئی میشوید.
مطالبی که در خالل تحقیقات مقدماتی گردآوری میشود ،غالباً در یک صورتجلسه تحقیقات مقدماتی گردآوری
میشود .پلیس امکانات الزم را در اختیار ندارد تا بتواند همه جرمهای روی داده را بیدرنگ بررسی کند .از اینرو
ممکن است مدتی طول بکشد تا بررسی الزم انجام شود .اگر از پلیس بپرسید ،به شما گفته میشود که پرونده شما
تقریباً چه هنگام بررسی خواهد شد.
شما که در معرض جرم بودهاید ،خواهان نامیده میشوید .شما به عنوان خواهان ممکن است بازجوئی شوید تا برای
پلیس یا دادستان بازگو کنید که در باره آن جرم چه میدانید .گاهی کافی است که شما دانستههای خود را تلفنی
بازگو کنید ،اما اگر شما برای یک بازجوئی حضوری نیز احضار شوید موظف هستید به آنجا بیائید .اگر شما بدون
دلیل موجه از بازجوئی غیبت کنید ،پلیس میتواند شما را برای بازجوئی ببرد .شما حق دارید یک فرد پشتیبان را
همراه خود ببرید .در بخش حمایت و کمک در این نوشتار میتوانید بیشتر در این باره بخوانید.
اگر شما به پلیس یا دادستان احضار شوید ،حق دارید بابت هزینههائی که برای آمدن به بازجوئی داشتهاید ،غرامت
دریافت کنید .این میتواند شامل هزینههای سفر و اقامت و هزینه از دست دادن درآمد و یا دیگر خسارتهای مالی
باشد .البته غرامت ناشی از از دست دادن درآمد محدود به مبلغ معینی است .برای درخواست دریافت اینچنین
غرامتها با پلیس تماس بگیرید.
برای درخواست دریافت غرامت بابت خسارتهائی که به علت بروز جرم به شما وارد شده است ،بایستی موضوع
را به پلیس یا دادستان که تحقیقات مقدماتی را رهبری میکند ،گزارش دهید .در بخش غرامت و دیگر خسارتها
در این نوشتار اطالعات بیشتری در این باره وجود دارد.

بستن پرونده
اگر دلیلی برای ادامه تحقیقات مقدماتی وجود نداشته باشد ،آن پرونده بسته میشود .این میتواند در صورتی روی
بدهد که آشکار شود که موضوع مربوط به یک اقدام مجرمانه نبوده است و یا به یک شخص مظنون نمیتوان
اشاره کرد .یک دلیل دیگر ممکن است این باشد که مبنائی برای ادامه تجسس وجود نداشته باشد ،به عبارت دیگر
ر ّدی برای پیگیری وجود ندارد .دانستن این موضوع مهم است که اگر شواهد جدیدی آشکار شود ،ممکن است
تحقیقات مقدماتی که پرونده آن بسته شده است ،دوباره مطرح شود.
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ً
معموال بایستی در
هرگاه دادستان و پلیس تصمیم بگیرند پرونده تحقیقات مقدماتی را ببندند ،شما به عنوان خواهان
این باره آگاه شوید .همین موضوع نیز هنگامی که دادستان تصمیم گرفته است تا تحقیقات مقدماتی آغاز نشود و یا
اقامه دعوی نشود ،نیز مصداق دارد.
اگر شما از تصمیم پلیس ناخشنود باشید میتوانید به دادستان مراجعه کنید و درخواست تجدیدنظر کنید .اگر از
تصمیمی که دادستان گرفته است ناخشنود باشید نیز میتوانید به نزدیکترین مقام باالتر دادستانی مراجعه کنید و
درخواست به اصطالح تجدیدنظر کنید .یک تحقیقات مقدماتی که پرونده آن بسته شده است اما نشان میدهد که شما
ً
احتماال در معرض جرم قرار گرفتهاید ،به شما حق میدهد که از طریق بیمه یا غرامت آسیب وارده به قربانیان
جرائم ،غرامت دریافت کنید.

کیفرخواست/اقامه دعوی ()Åtal
اگر دادستان معتقد باشد که تحقیقات مقدماتی نشان میدهد شواهد کافی وجود دارد تا دادگاه بتواند فرد مظنون را
محکوم کند ،بایستی کیفرخواست را ارائه دهد/اقامه دعوی کند .این سپس دادگاه خواهد بود که بر اساس آنچه که
در جلسه دادرسی در دادگاه مطرح میشود ،بایستی موضعگیری کند که آیا میتوان اثبات کرد که شخصی که علیه
او اقامه دعوی شده است ،آن جرم را مرتکب شده است یا نه .دادگاه همچنین بایستی تصمیم بگیرد که فرد مجرم
بایستی به چه جزائی ،یا به عبارت دیگر چه مجازاتی محکوم شود .دادگاه همزمان میتواند تعیین کند که شخص
مجرم بایستی چه غرامتی به شما بپردازد.

بستن پرونده توسط دادستان ()Åtalsunderlåtelse
با وجود آنکه ممکن است شواهد کافی وجود داشته باشد که بر اساس آن بتوان اقامه دعوی کرد و رأی محکومیت
صادر کرد ،دادستان در مواردی میتواند از اقامه دعوی خودداری کند و اعالم کند که به اصطالح آن پرونده بسته
شده است .این موضوع برای نمونه در مواردی صورت می گیرد که شخص مجرم اخیراً به علت ارتکاب به جرم
دیگری به یک مجازات محکوم شده باشد و جرم مورد نظر کنونی موجب تشدید مجازات نمیشود ،و یا در هنگامی
که فرد مجرم جوانی باشد که پیشینه جزائی نداشته باشد و اکنون یک جرم نه چندان جدی مرتکب شده است .بستن
پرونده توسط دادستان به این معناست که دادرسی انجام نخواهد شد .شما با این حال حق خواهید داشت به دلیل
خسارت وارده ،از طریق بیمه یا غرامت آسیب وارده به قربانیان جرائم ،غرامت دریافت کنید.

مجازات جریمه نقدی ()Strafföreläggande
دادستان میتواند در مواردی که جرم مرتکب شده نه چندان جدی باشد و مجرم اعتراف به ارتکاب جرم کرده
است ،خود در باره مجازات جریمه نقدی تصمیم بگیرد ،به عبارت دیگر خود دادستان تصمیم دائر بر در باره
مجازات جریمه نقدی را صادر کند .در این صورت هیچ دادرسی انجام نمیشود اما با این وجود به موجب مجازات
جریمه نقدی ،مجرم میتواند ناچار شود که غرامت بپردازد.

اگر شخص مظنون زیر  ۱۵سال باشد
شخصی که زیر  ۱۵سال سن داشته باشد ،دارای سن کافی برای مشمول مجازات شدن نیست و نمیتوان علیه وی
اقامه دعوی کرد .یک شکایت به پلیس در چنین مواردی منجر به دادرسی نمیشود ،اما اداره خدمات اجتماعی از
موضوع آگاه میشود و میتواند تدابیری اتخاذ کند .پلیس نیز میتواند جرم را بررسی کند و به ابتکار خود یا به
خواسته اداره خدمات اجتماعی ،برای نمونه از افراد دخیل بازجوئی کند.
یک چنین بررسی که نشاندهنده بروز جرم است از این رو مهم است که قربانیان جرم حق خواهند داشت بر اساس
آن از غرامت آسیب وارده به قربانیان جرائم برخوردار شوند .حتی در مواردی که مجرم زیر  ۱۵سال باشد نیز
این منتفی نیست که مجرم موظف به پرداخت غرامت شود.

میانجیگری در هنگام بروز جرم
میانجیگری بدین معناست که قربانی جرم و مجرم در حضور یک میانجی بیطرف دیدار میکنند و درباره واقعه
جرم با هم گفتگو میکنند .در عمل انواع گوناگونی از میانجیگری رخ میدهد .در مواردی که مجرم زیر  ۲۱سال
سن داشته باشد ،کمون موظف است که امکان میانجیگری را عرضه کند.
یک شرط الزم برای میانجیگری آنست که اعتراف به جرم صورت گرفته شده باشد .افزون بر این بایستی هر دو
طرف نیز مایل به این کار باشند .میانجیگری بایستی منجر به یک قرارداد شود ،از جمله درباره چگونگی رفتار
در هنگام تماسهای احتمالی با یکدیگر در آینده ،چیزی که میتواند باعث امنیت و آرامش برای قربانی جرم باشد.
اما قرارداد درباره پرداخت غرامت مالی به علت خسارات وارده ممکن است منجر به بروز دشواریهائی شود ،به
ویژه اگر مبالغ عمدهای مطرح باشد و یا مبلغ مزبور مربوط به خسارات بدنی باشد .برای دریافت اطالعات درباره
چنین قراردادهائی با اداره قربانیان جرائم ( )Brottsoffermyndighetenتماس بگیرید.
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حمایت و کمک
مساعدت حقوقی ()Juridisk hjälp
دستیار خواهان ()Målsägandebiträde

در مورد برخی از انواع جرم ،قربانی جرم حق برخورداری از یک دستیار حقوقی دارد که به اصطالح دستیار
خواهان نامیده میشود .این موضوع به ویژه درباره جرائم جنسی و اعمال خشونت در مناسبات خصوصی مصداق
دارد اما در مورد جرائم دیگر در صورتی که نیازهای ویژه وجود داشته باشد نیز مصداق خواهد داشت .یک
دستیار خواهان میتواند به محض آغاز تحقیقات مقدماتی منصوب شود .اگر شما نظر بر این دارید که به یک
دستیار خواهان نیاز دارید ،بهتر است هر چه زودتر موضوع را با دادستان یا با پلیسی که مسئول تحقیقات مقدماتی
است در میان بگذارید .شما میتوانید موضوع مورد نظر خود را مستقیماً با دادگاه نیز در میان بگذارید.
این دادگاه است که تصمیم میگیرد که آیا شما حق برخورداری از دستیار خواهان را دارید یا نه و دادگاه سپس
دستیار خواهان را منصوب میکند .شما میتوانید پیشنهاد دهید که در این مورد به چه شخصی تمایل دارید .دستیار
خواهان که در بیشتر موارد یک وکیل است وظیفه دارد از منافع شما پاسداری کند و در خالل تحقیقات مقدماتی و
دادرسی به شما کمک و حمایت دهد .دستیار خواهان همچنین میتواند در هنگام اقامه دعوی و درخواست غرامت
نیز به شما یاری دهد .دستیار خواهان برای شما رایگان است .البته این مأموریت پس از دادرسی پایان مییابد و
دریافت غرامت ناشی از خسارت و دیگر غرامتها را در بر نمیگیرد.

نماینده ویژه برای کودکان ()Särskild företrädare för barn

اگر سرپرست یک کودک (غالباً پدر یا مادر) مظنون به جرم علیه کودک خود باشد ،آن کودک میتواند از یک
نماینده ویژه برخوردار شود .اگر کسی که مظنون به جرم باشد مناسبات خصوصی نزدیکی با سرپرست کودک
داشته باشد نیز این موضوع مصداق دارد .نماینده ویژه بایستی از حقوق کودک در مدت تحقیقات مقدماتی و
دادرسی پاسداری کند .یک وکیل ،یک وکیل مشاور حقوقدان در یک دفتر وکالت یا شخص دیگری به عنوان نماینده
ویژه منصوب میشود .افزون بر این شرط آنست که نماینده ویژه دارای دانش ،تجربه و ویژگیهای شخصیتی باشد
که وی را به گونه مشخص برای چنین مأموریتی مناسب کند.

حفاظت حقوقی ()Rättsskydd

از جمله در بیمه مسکن یک به اصطالح حفاظت حقوقی وجود دارد .این بدان منزله است که بیمه میتواند
هزینههای شما برای به کار گرفتن وکیل و مانند آن در صورت بروز دعوی در خصوص ادعای غرامت جبران
ً
معموال یک بیمه دربردارنده این شرط است که شما بایستی خود بخشی از خسارت وارده را تحمل کنید ،به
کند.
اصطالح هزینه شخصی بیمه .برای دریافت اطالعات بیشتر با شرکت بیمه تماس بگیرید.

مشاوره حقوقی ()Juridisk rådgivning

بر اساس قانون ( )rättshjälpslagenشما میتوانید در همه گونه دعویهای حقوقی از مشاوره حقوقی برخوردار
شوید .برای نمونه این موضوع میتواند شامل دعوی دریافت خسارت و هنگامی باشد که دادستان کمکی نمیکند و
یا در هنگام مذاکره با شرکت بیمه .شما میتوانید با یک دفتر وکالت که بر اساس قانون کمک حقوقی به شما یاری
میدهد ،تماس بگیرید .این مشاوره میتواند حداکثر به مدت دو ساعت و در ازای یک هزینه ثابت انجام گیرد .این
هزینه تقریباً  ۰۰۵۱کرون در هر ساعت است .با توجه به وضعیت مالی شما ،ممکن است هزینه پرداختی شما
کاهش یابد.

کمک حقوقی ()Rättshjälp

اگر شما بیمهای با حفاظت حقوقی نداشته باشید و نتوان پرونده شما را بر اساس مشاوره حقوقی آن حل و فصل
کرد ،میتوانید پس از بررسی نیازتان به کمک حقوقی ،از چنین کمکی برخوردار شوید .در این صورت دولت
بخشی از هزینههای وکیل شما را پرداخت خواهد کرد .شما همچنین میتوانید برای هزینههای مدارک ،سفرها،
اقامت و دیگر هزینهها نیز کمک دریافت کنید .اداره قربانیان جرائم ( ،)Brottsoffermyndighetenیک وکیل یا
دادگاه میتوانند درباره چگونگی دریافت کمک حقوقی به شما اطالعات دهند.

انواع دیگر مساعدت
اداره خدمات اجتماعی

اداره خدمات اجتماعی در هر کمون مسئولیت بزرگی در برابر قربانیان جرائم و خویشاوندان آنان دارد .این
مسئولیت در بند قانونی ویژهای درباره قربانیان جرائم ،فصل  ،۵بند  ۱۱قانون خدمات اجتماعی قید شده است و
مضمون آن چنین است:
"این در زمره وظایف کمیته خدمات اجتماعی است که اقداماتی انجام دهد تا افرادی که در معرض جرم بودهاند و
خویشاوندان آنان از مساعدت و کمک برخوردار شوند.
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کمیته خدمات اجتماعی بایستی توجه ویژهای داشته باشد که زنانی که از سوی نزدیکان خود در معرض خشونت یا
دیگر گونههای تعرض هستند یا بودهاند ،ممکن است نیاز به مساعدت و کمک داشته باشند تا بتوانند وضعیت خود
را تغییر دهند.
کمیته خدمات اجتماعی بایستی همچنین توجه داشته باشد که کودکانی که شاهد وقوع جرم یا دیگر گونههای تعرض
علیه نزدیکان بزرگسال خود بودهاند ،خود قربانی جرم هستند و ممکن است نیاز به مساعدت و کمک داشته باشند".
این کمک میتواند اشکال گوناگونی از جمله کمک روانشناسی یا حمایت اجتماعی و یا کمک مالی یا دیگر
کمکهای عملی داشته باشد.
گونههای دیگری از حمایت نیز وجود دارد ،برای نمونه مرکز حمایت ( )stödcentrumبرای قربانیان جوان
جرائم ،خانه کودک و مسکن محافظت شده .برای دریافت اطالعات بیشتر با کمون تماس بگیرید.

فرد پشتیبان ()Stödperson

اگر شما به عنوان خواهان نظر دارید که به حمایت نیاز دارید ،برای نمونه در هنگام بازجوئی در خالل تحقیقات
مقدماتی و یا برای آنکه بتوانید با توان بیشتری در دادرسی شرکت کنید ،حق دارید یک فرد پشتیبان همراه با
خود داشته باشید .هیچ مانعی وجود ندارد که شما هم یک دستیار خواهان و هم یک فرد پشتیبان داشته باشید .شما
میتوانید شخصی را که پیش از این میشناسید برگزینید و یا به اداره خدمات اجتماعی ،به کشیک قربانیان جرائم
( )brottsofferjourerیا کشیک زنان ( )kvinnojourerکه ما در بخش های آینده این نوشتار بیان خواهیم کرد،
مراجعه کنید .یک فرد پشتیبان میتواند در کاهش نگرانی و عصبیت به شما یاری برساند .این نیز میتواند باارزش
باشد که بتوان با شخصی که در بازجوئی و دادرسی بوده است ،بحث کرد که در بازجوئی و دادرسی چه چیزی
رخ داده است .به همین ترتیب میتوان درباره عبارات و جملهبندیهای موجود در رأی دادگاه نیز بحث کرد .یک
فرد پشتیبان غرامتی از قوه قضائیه دریافت نمیکند.

مترجم

اگر شما به سوئدی سخن نمیگوئید ،در سخن گفتن دشواری دارید و یا دچار ضعف شدید شنوائی هستید ،حق دارید
در مدت بازجوئی نزد پلیس یا در خالل دادرسی از دستیار رایگان یا مترجم برخوردار شوید .همین موضوع
درباره تماس با ادارات دولتی ،برای نمونه اداره خدمات اجتماعی نیز مصداق خواهد داشت.

حمایت کننده شاهد ()Vittnesstöd

وظیفه حمایت کننده شاهد آنست که به شهود و خواهان کمک کند و به عنوان یک همنوع ،پیش و پس از دادرسی
در آنجا در کنار آنان باشد .منظور آنست که امنیت در فضای دادگاههای عمومی ،برای نمونه در سالن انتظار
افزایش یابد و در صورت نیاز توضیح دهد که یک دادرسی چگونه انجام میشود .البته افراد حمایت کننده شاهد
در عین حال حق ندارند درباره جرمی که موضوع دادرسی است ،موضعگیری کنند یا حتی درباره آن بحث کنند.
در اغلب دادگاهها ،افراد حمایت کننده میتوانند این امکان را بدهند که شاهدها یا قربانیان جرائم در هنگام انتظار،
در اتاق انتظار جداگانهای که ویژه فرد حمایت کننده است به سر ببرند .فعالیت افراد حمایت کننده امروزه در همه
دادگاههای بدوی و دادگاههای استیناف در سوئد وجود دارد .اداره قربانیان جرائم ()Brottsoffermyndigheten
همراه با اداره کل دادگاهها ( )Domstolsverketمسئولیت دارند تا فعالیتهای حمایت از شهود را اداره کنند.
این فعالیت خیریه است و غالباً توسط کشیک قربانیان جرائم اداره میشود و امور اداری آن در هر محل توسط
هماهنگ کننده امور حمایت از شهود انجام میشود .برای تماس با آنان میتوان از طریق دادگاه اقدام کرد.

حمایت از سوی سازمانهای خیریه ()Ideella organisationer
انجمنهای خیریهای وجود دارد که کوشش میکنند به افرادی که در معرض جرم بودهاند کمک و یاری برسانند.
بارزترین این انجمنها ،کشیک زنان ( )kvinnojourerو کشیک قربانیان جرائم ( )brottsofferjourerهستند
که در بسیاری از نقاط کشور وجود دارند .از این گذشته شمار فزایندهای از سازمانهای تخصصی قربانیان جرائم
وجود دارد .در دفترهای بزرگتر کشیک افرادی وجود دارد که استخدام شدهاند و دستمزد دریافت میکنند اما اغلب
ً
کامال رایگان و خیریه انجام میدهند .همه این دست اندرکاران وظیفه رازداری دارند.
کنشگران کار

کشیک قربانیان جرائم ()Brottsofferjourer

کشیک قربانیان جرائم با قربانیان همه گونه جرائم ،مانند ضرب و جرح ،دزدی در خانهها ،قاپیدن کیف ،مزاحمت،
دزدی از اشخاص و تهدید غیر قانونی کار میکند .در هنگام شکایت به پلیس ،بایستی قربانی جرم اطالعاتی درباره
اینگونه دفترهای کشیک موجود و دیگر فعالیتهای حمایتی دریافت کند .پلیس همچنان میپرسد که آیا قربانی
جرم مایل است که دفتر کشیک با وی تماس بگیرد .کشیک قربانیان جرائم میتواند کمک از سوی فرد پشتیبان را
عرضه کند و بسیاری از آنان نیز فعالیتهائی در زمینه حمایت از شهود نیز دارند .سازمان سراسری ،سازمان
سراسری کشیک قربانیان جرائم ( )Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJنام دارد.
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کشیک زنان ()Kvinnojourer

کشیک زنان حمایت عملی و روانشناختی به زنانی عرضه میکند که به اشکال گوناگون در معرض تعرض
بودهاند .شاید مهمترین حمایتی که کشیک زنان میتوانند به زنانی که در معرض ضرب و جرح و تهدید هستند
بدهد ،عرضه یک مسکن امن باشد .بسیاری از کشیکهای زنان مشاوره حقوقی نیز عرضه میکنند .دو سازمان
سراسری کشیک زنان وجود دارد :سازمان سراسری کشیک زنان و کشیک دختران در سوئد ( )ROKSو اتحادیه
سراسری کشیک زنان سوئد ( .)Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKRهم در  ROKSو هم در
 SKRشمار فزایندهای از کشیکها برای دختران و زنان جوان وجود دارد” .ترافم” ( )Terrafemیک کشیک
است برای زنان و دخترانی که مهاجر تبار هستند .این کشیک فعالیت سراسری خدمات کشیک تلفنی با هدف
حمایت و مشاورهدهی به بیش از  ۴۰زبان را انجام میدهد.

کشیک مردان ()Mansjourer

کشیک مردان هم به مردانی که در معرض ضرب و جرح بودهاند و هم به مردانی که خودشان نسبت به زنان
خشونت به خرج دادهاند کمک میکند .در موارد اخیر ،مردان میتوانند کمک بگیرند تا گرایشات تهاجمی خود را
کنترل کنند و به کاربرد خشونت پایان دهند.

فهرستی از سازمانهای خیریه یادشده و دیگر سازمانهای خیریه در بخش ”اطالعات برای تماس گرفتن” در این
نوشتار وجود دارد .سازمانهای سراسری میتوانند امکان تماس با انجمنهای محلی را برقرار کنند.

دادرسی
دادرسی یا جلسه دادرسی به این معناست که دادگاه دعوی حقوقی را در نشستی که جلسه دادرسی نام دارد ،بررسی
میکند .اگر درخواست غرامت کرده باشید ،آن موضوع نیز در جلسه دادرسی بررسی خواهد شد.

احضاریه
اگر دادستان بخواهد پرسشهائی درباره رخدادها از شما بپرسد ،یا اگر درخواست غرامت کردهاید ،ممکن است
شما به عنوان خواهان به دادرسی احضار شوید .اگر یک برگه احضاریه به جلسه دادرسی دریافت کردهاید ،مهم
است که در آنجا حاضر شوید.
برگه احضاریه را به دقت بخوانید .به ویژه توجه داشته باشید که اگر بیمار شوید یا اعتقاد داشته باشید که دالیل
موجهی برای نیامدن دارید ،باید پیش از دادرسی با دادگاه تماس بگیرید .در این صورت دادگاه به شما پاسخ خواهد
داد که آیا نیاز هست که شما به آنجا بیائید یا نه .برگه احضاریه تا هنگامی که شما پاسخ تازهای بگیرید معتبر است.
اگر شما نیائید و دلیل موجهی نیز نداشته باشید ،ناچار خواهید بود مبلغی بپردازید ،به اصطالح جریمه نقدی .این
نکته در برگه احضاریه قید شده است .حتی ممکن است شما توسط پلیس نیز به دادگاه آورده شوید.

دادرسی
قاضی ،دادستان و شخص مظنون که اکنون خواهنده نامیده میشود در جلسه دادرسی حضور خواهند داشت.
ً
معموال از چهار قاضی ،شامل یک قاضی حقوقدان و سه عضو هیئت داوری ،به اصطالح قاضیهای
دادگاه
غیرحرفهای که توسط احزاب سیاسی منصوب شدهاند ،تشکیل شده است .از این گذشته یک نگارنده صورتجلسه
ً
معموال در جلسه دادرسی حضور دارند ،وکیل مدافع،
وجود دارد که در استخدام دادگاه است .افراد دیگری که
خواهان و شهود هستند .شما که در معرض جرم بودهاید و خواهان نامیده میشوید ،میتوانید یک دستیار خواهان
( )målsägandebiträdeداشته باشید .وی یک حقوقدان است و در خالل جلسه دادرسی و پیش از آن به شما
کمک میکند .در صورت نیاز بایستی یک مترجم نیز در آنجا باشد و شما حق دارید که از یک فرد پشتیبان
( )stödpersonنیز همراه خود داشته باشید.
از آنجا که جلسه دادرسی غالباً علنی است ،اشخاص دیگر نیز میتوانند به عنوان شنونده در آنجا حضور یابند.
افراد پشتیبان و شنوندهها حق ندارند در مدت دادرسی سخن بگویند .اگر نکات بسیار حساسی در جلسه دادرسی
مطرح شود ،دادگاه میتواند تصمیم بگیرد که تنها برخی اشخاص معین حق دارند در سالن دادگاه باقی بمانند.
ً
معموال در این صورت گفته میشود که جلسه دادرسی پشت درهای بسته انجام میشود.
در جلسه دادرسی ،دادگاه به صورت شفاهی چیزهائی که در آن پرونده قضائی دارای اهمیت هست را مرور
میکند .دادستان گزارش میدهد که به نظر وی آن جرم چگونه روی داده است .نام این کار گزارش مرافعه یا بیان
دعوی است .سپس خواهان بازجوئی میشود .پس از آن شخص مظنون بازجوئی میشود و در پایان اگر شهودی
وجود داشته باشد ،آنان نیز بازجوئی میشوند .شما به عنوان خواهان در کنار دادستان در سالن دادگاه مینشینید.
اگر شما در مدت دادرسی پرسشی دارید ،باید از دادستان و یا اگر یک دستیار خواهان دارید ،از وی بپرسید .اگر
درخواست غرامت کردهاید ،این موضوع نیز مطرح خواهد شد .به بخش غرامت در این نوشتار مراجعه کنید.
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ً
معموال چنین است که نخست شما با زبان خود بیان میکنید که چه رخ داده است .سپس دادستان
در هنگام بازجوئی
و وکیل شخص متهم نیز پرسشهائی از شما میکنند .قاضی نیز ممکن است پرسشهای تکمیلی از شما بپرسد .در
ً
معموال وارد جزئیات میشوند ،چیزی که غالباً ضروری است ،آنست که دادستان بتواند ثابت کند
بازجوئی از متهم
یک جرم رخ داده است .از اینرو مهم است که شما به تفصیل بیان کنید که چه به یاد میآورید و چه چیزی از سر
گذراندهاید ،حتی اگر فکر میکنید که این کار طاقتفرسا باشد.
ممکن است روبروشدن با فرد متهم دشوار باشد و در مواردی نیز ممکن است ترسآور باشد .اگر شما گمان میکنید
یا جرأت ندارید همه چیز را در حضور متهم بیان کنید ،بهتر است در فرصت مناسب پیش از جلسه دادرسی
موضوع را به دادگاه ،دادستان یا دستیار خواهان اطالع دهید .دادگاه میتواند برای نمونه تصمیم بگیرد که هنگامی
که شما بازجوئی میشوید ،شخص متهم در اتاق دیگری باشد .البته متهم حق دارد از راه بلندگو به بازجوئی شما
گوش دهد .اگر شما از یک شنونده حاضر در جلسه دادرسی ترس داشته باشید ،دادگاه میتواند تصمیم بگیرد که
هنگامی که شما بازجوئی میشوید ،آن شخص از سالن دادگاه بیرون برود.
سالن دادگاه
قاضی ،نگارنده صورتجلسه و اعضای هیئت داوری
ً
احتماال
دادستان و خواهان و
دستیار یا فرد پشتیبان
()stödperson

شخص متهم
و وکیل وی

شهود احتمالی در
هنگام بازجوئی

شنوندههای احتمالی

رأی دادگاه ()Domen
پس از پایان جلسه دادرسی بایستی دادگاه درباره پرونده رأی صادر کند .گاهی اوقات پس از مذاکرات ،رأی
شفاهی اعالم میشود که بیدرنگ پس از جلسه دادرسی صورت میگیرد .غالباً بایستی تا دو هفته صبر کرد تا رأی
دادگاه صادر شود و در موارد استثنائی نیز این مدت بیشتر طول میکشد .دادگاه اطالع میدهد که رأی دادگاه کی
صادر میشود .در آن روز شما میتوانید به دفتر دادگاه تلفن بزنید و پی ببرید که رأی صادره دادگاه چیست .اگر
درخواست دریافت غرامت نیز داده باشید ،به طور اتوماتیک و بدون هزینه یک نسخه از رأی کتبی دادگاه را از
راه پستی دریافت خواهید کرد .در موارد دیگر بایستی تمایل خود را برای دریافت کتبی دادگاه ،به دادستان یا دادگاه
اعالم کنید.

فرجامخواهی ()Överklagande
هر یک از طرفین که از رأی دادگاه ناراضی باشد میتواند از آن رأی در دادگاه استیناف فرجامخواهی کند.
اطالعات درباره چگونگی انجام این کار در رأی دادگاه قید شده است .در برخی موارد نیاز به مجوز بررسی هست
تا دادگاه استیناف بتواند پرونده را بررسی کند .اگر از رأی دادگاه فرجامخواهی شود ،غالباً یک جلسه دادرسی
جدید در دادگاه استیناف انجام میشود .در برخی موارد ممکن است دادگاه استیناف بدون برگزاری جلسه دادرسی،
پرونده را فیصله دهد.
ً
اصوال از رأی دادگاه استیناف در دیوان عالی فرجامخواهی کرد .البته دیوان عالی صرفاً آن پروندههائی
میتوان
رابررسی میکند که بررسی آنها ضروری است زیرا آنها نقش راهنما دارند ،به عبارت دیگر ”هنجارساز”
( )prejudikatباشند ،و یا آنکه دالیل ویژهای وجود داشته باشد که آن پروندهها بررسی شوند ،برای نمونه اگر
ً
عمال دادگاه استیناف غالباً آخرین
دادگاه بدوی یا دادگاه استیناف مرتکب یک اشتباه فاحش شده باشند .از اینرو
مرجع است.
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هزینهها و از دست دادن درآمد به علت شرکت در دادرسی
اگر شما به درخواست دادستان به جلسه دادرسی احضار شدهاید ،حق دارید بابت هزینههائی که برای آمدن به آنجا
داشتهاید ،غرامت دریافت کنید .گاهی رئیس دادگاه پس از پایان بازجوئی از شما میپرسد که آیا شما درخواست
دریافت غرامت دارید .البته این عادیتر است که موضوع دریافت غرامت ،پس از دادرسی و در دفتر دادگاه
مطرح میشود .شما میتوانید غرامت دریافت کنید و همچنین میتوانید بدانید چه مبلغی به شما تعلق میگیرد .آن
مبلغ بیدرنگ در دفتر دادگاه به شما پرداخت میشود .در مورد مبلغهای باال ،امکان پیش پرداخت وجود دارد.
برای اطالعات بیشتر با دفتر دادگاه تماس بگیرید.

دیگر هزینههای ناشی از دادرسی
اگر دادستان درخواست غرامت شما را منظور ندارد و شما فاقد یک دستیار خواهان ()målsägandebiträde
باشید ،خودتان میتوانید درخواست غرامت را مطرح کنید .اگر هزینههائی برای این کار دارید ،برای نمونه وکیل
یا مدارک ،حق دارید برای هزینههای دادرسی به آن منظور از متهم درخواست غرامت کنید.
اگر متهم محکوم به پرداخت غرامت درخواستی شما بشود ،مقررات اصلی آنست که وی بایستی هزینههای
دادرسی شما را نیز بپردازد.

برای دریافت اطالعات بیشتر درباره چگونگی انجام دادرسی ،اینکه یک سالن دادگاه چگونه
است و همچنین بسیاری نکات دیگر ،میتوانید به مدرسه دادرسی در وبگاه اداره قربانیان جرائم
( )Brottsoffermyndighetenبه این آدرس مراجعه کنید www.rattegangsskolan.se :در آنجا فیلم
یک دادرسی نیز وجود دارد که دیدن آن میتواند برای آمادهسازی مناسب باشد .مدرسه دادرسی به زبان
سوئدی و انگلیسی است.

غرامت آسیب وارده و دیگر غرامتها
�
()Skadestånd och annan ersättning

ً
اصوال موظف است که آن آسیبهائی را که به علت بروز جرم روی داده است
کسی که مرتکب یک جرم میشود،
را جبران کند .این غرامت آسیب وارده نام دارد .اگر شما بیمه داشته باشید ،ممکن است بیمه بخشی از آسیبهای
شما را جبران کند.اگر شخص مجرم توانائی پرداخت غرامت آسیب وارده را نداشته باشد ،و شما نیز فاقد بیمهای
ً
کامال بپوشاند ،میتوانید در برخی موارد از دولت غرامت مالی
باشید که آن آسیبها را
( )ekonomisk kompensationیا به اصطالح غرامت آسیب وارده به قربانیان جرائم
( )brottsskadeersättningدریافت کنید.

غرامت آسیب وارده ()Skadestånd
درخواست کردن غرامت

ً
اصوال شما میتوانید بابت همه آسیبهائی که در رابطه با جرم به شما وارد شده است ،درخواست غرامت
ً
معموال همزمان با موضعگیری در برابر مجرم بودن یا نبودن متهم ،درباره درخواست غرامت نیز
کنید .دادگاه
موضعگیری میکند .این خود شخص آسیب دیده است که بایستی درخواست غرامت از کسی که جرم را مرتکب
شده و آسیب را وارد کرده است ،بکند .برای تسهیل این کار ،در صورتی که شما چنین درخواستی داشتهاید،
بایستی دادستان درخواست غرامت شما را آماده کند و آنرا در جلسه دادرسی مطرح کند .استثناء تنها در مورد
آنگونه درخواست غرامت مصداق دارد که الزمه تحقیقات گسترده باشد و یا آن درخواست بتواند آشکارا ناوارد
باشد ،به عبارت دیگر یا رابطهای با آن جرم نداشته باشد و یا غرامت درخواستی بسیار باالتر از حد معمول در
وضعیتهای مشابه باشد.
اگر شما بخواهید برای آسیبهای وارده به خودتان که ناشی از ارتکاب جرم هستند ،غرامت دریافت کنید ،بهتر
است موضوع را در همان هنگام بازجوئی پلیس درمیان نهید .اگر مایل هستید دادستان در زمینه غرامت نیز به شما
کمک کند ،بهتر است این نکته را نیز بگوئید.
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دریافتکردن غرامت

اینکه دادگاه حکم کرده است که متهم به شما خسارت پرداخت کند ،به این معنا نیست که آن پولها به طور
اتوماتیک به شما پرداخت شود .غالباً چنین است که شخص مجرم توانائی پرداخت آن مبلغ را ندارد و یا نمیخواهد
آنرا داوطلبانه بپردازد .شما میتوانید از اداره اجرائیات برای به اجرا گذاشتن درخواست غرامت خود کمک
بگیرید.
دادگاه به طور اتوماتیک یک نسخه از رأی دادگاه را به اداره اجرائیات میفرستد ،که پس از مدتی از طریق نامه با
شما تماس میگیرد و میپرسد که آیا شما برای اجرا گذاشتن درخواست غرامت خود به کمک نیاز دارید یا نه .اگر
مایل به دریافت کمک باشید ،فرمی را که برای شما فرستاده شده است را پر میکنید و برای اداره اجرائیات بازپس
میفرستید و آنان وضعیت مالی مجرم را بررسی میکنند .اگر آشکار شود که وی دارائیهائی قابل وصول یا درآمد
قابل وصول دارد ،اداره اجرائیات ترتیبی خواهد داد که شما غرامت خود را دریافت کنید .کمک دریافتی از اداره
اجرائیات هیچ هزینهای برای شما ندارد.

بیمه
حتی اگر شخص مجرم ناشناس باشد و شکایت به پلیس نتواند منجر به اقامه دعوی و رأی دادگاه شود ،این امکان
وجود دارد که شما غرامت دریافت کنید .همچنین اگر متهم محکوم شود اما نتواند غرامت بپردازد نیز همین
موضوع مصداق دارد.
بسیاری از مردم دارای نوعی بیمه هستند که خسارات ناشی از جرم را جبران میکند .بیمه مسکن شما میتواند
در صورت دزدی یا حتی در صورت حمله شخصی مانند ضرب و جرح و تجاوز نیز به شما غرامت بپردازد.
بسیاری دارای بیمه حوادث نیز هستند ،برای نمونه از طریق سندیکای خود و آن بیمه نیز در صورت آسیب ناشی
از جرم به شما غرامت پرداخت میشود .بسیاری از افرادی که در استخدام هستند مشمول بیمه بازار کار هستند که
اگر آسیبهای ناشی از کار رخ دهد ،به آنان غرامت میپردازد.
در شرایط موجود در بسیاری از انواع بیمه ،این شرط نیز وجود دارد که خود شما بایستی بخشی از مبلغ آسیب
وارده را بپردازید .شرایط دیگر نیز ممکن است انواع گوناگونی از محدودیتهائی برای دریافت غرامت منظور
کنند .شرکت بیمه شما میتواند درباره شرایط بیمهنامه شخص شما اطالعات بیشتری به شما بدهد .این مهم است که
شما هر چه زودتر پس از وقوع جرم ،آسیب وارده را به شرکت بیمه خود گزارش دهید.

غرامت آسیب وارده به قربانیان جرائم

غالباً این امکان وجود داراد که غرامتی را که شما حق دریافت آنرا دارید ،از شخص مجرم دریافت نکنید ،یا
به این دلیل که وی شناسائی نشده است و یا به این دلیل که وی توانائی پرداخت خسارت را ندارد .اگر شما نیز
ً
کامال جبران کند ،در برخی موارد میتوانید از دولت غرامت
بیمهای نداشته باشید که خسارت وارده به شما را
دریافت کنید .اینگونهغرامت ”غرامت آسیب وارده به قربانیان جرائم” نام دارد و توسط اداره قربانیان جرائم
( )Brottsoffermyndighetenبررسی و تصویب میشود.
برای آنکه دریافت غرامت آسیب وارده به قربانیان جرائم ،در هنگامی که مجرم ناشناس است نیز ممکن باشد،
ضروری است که یک بررسی وجود داشته باشد ،برای نمونه بایستی یک بررسی پلیس وجود داشته باشد که نشان
دهد شما در معرض جرم بودهاید و در واقع یک سانحه برای شما روی نداده است .بایستی از آن جرم به پلیس
ً
اصوال ضروری است که یک
شکایت شود .اگر شخصی که مظنون به ارتکاب جرم است شناسائی شده باشد،
حکم محکومیت یا برگه جریمه نقدی وجود داشته باشد .اگر شما در سوئد زندگی میکنید ،حتی در صورتی که
جرم مربوطه در خارج از کشور رخ داده باشد نیز حق دارید غرامت آسیب وارده به قربانیان جرائم دریافت کنید.
درست مانند شرکتهای بیمه ،در این مورد نیز شما بایستی بخشی از غرامت آسیب وارده را خودتان بپردازید.

آسیبهای شخصی

در وهله نخست آسیبهای وارده به شخص خودتان جبران میشود .هم آسیبهای روانی و هم آسیبهای بدنی که به
علت بروز جرم به شما وارد شده است .این آسیبها ممکن است برای نمونه چنین باشد:
	•هزینههای درمانی ،گفتگودرمانی و دیگر هزینهها در رابطه با آسیب مورد نظر،
	•درآمد از دست رفته،
	•درد و رنج ،برای نمونه تحمل درد یا ناراحتی در مدت بیماری،
	•آسیبهای دائم ،برای نمونه از دست دادن دندانهای سالم ،کاهش بینائی و شنوائی.
اگر شما آسیب شخصی دیده باشید ،میتوانید بابت آسیب به پوشاک ،عینک ،دندان مصنوعی یا چیزهای مانند آن که
در هنگام وقوع جرم همراه داشتهاید نیز غرامت دریافت کنید.
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اهانت

 این حق هنگامی.برخی جرمها متضمن آنست که شما حق خواهید داشت بابت اهانت نیز غرامت دریافت کنید
 زندگی خصوصی شما،وجود دارد که اعتقاد بر آن باشد که جرم مزبور یک توهین جدی به تمامیت شخصی شما
. حق دریافت غرامت بابت اهانت را به شما میدهد، بیشترین موارد تعرضات جنسی.و حرمت انسانی شما باشد
، تهدید غیر قانونی، )hemfridsbrott( در مورد ضرب و جرح و همچنین در مورد جرم سلب آرامش در خانه
.سرقت مسلحانه و نقض ممنوعیت مالقات نیز غالباً همین موضع مصداق دارد

)Sak- och rena förmögenhetsskador( آسیبهای وارده به اموال و اشیاء

 از جمله در هنگام،امکان دریافت غرامت ناشی از آسیب وارده به قربانیان جرائم در هنگام بروز آسیب به اشیاء
 ممکن است چنین. بسیار محدود است، برای نمونه در هنگام کالهبرداری،دزدی و یا آسیب وارده به اموال و اشیاء
غرامت ناشی از اینگونه آسیبها را تنها هنگامی دریافت کرد که مجرم در هنگام ارتکاب جرم در ندامتگاه اداره
 چنین آسیبی بایستی. برخی خانههای ویژه برای مراقبت از جوانان معتاد یا در بازداشتگاه بوده است،کل زندانها
 غرامت آسیبهای وارده به اموال و اشیاء در مواردی.برای نمونه در هنگام فرار یا مرخصی روی داده باشد
 تنها در صورتی پرداخت میشود که شرایط رقتبار، یا ناشناس باشد،که مجرم در زمره چنین گروههائی نباشد
 برای نمونه آنکه شما یا خانوادهتان به علت بروز آسیب جدی امکان نداشته باشید امرار،دیگری وجود داشته باشد
.معاش کنید

کودکانی که شاهد وقوع جرم بودهاند

کودکی که شاهد وقوع جرمی بوده است که به نظر میرسد امنیت و اعتماد وی به اطرافیان نزدیک را خدشهدار
 به این ترتیب دولت مسئولیت ویژهای. میتواند از حق دریافت غرامت ناشی از وقوع جرم برخوردار شود،میکند
برای پرداخت غرامت به کودکانی که شاهد وقوع جرم جدی علیه یکی از نزدیکان خود بودهاند برعهده گرفته
. حتی اگر آن کودک حق دریافت غرامت از شخص مجرم را نداشته باشد،است
 اصطالح "شاهد" به این معناست که. سال باشد۸۱  کسی است که در هنگام وقوع جرم زیر،منظور از کودک
 نمونههای مورد نظر این.آن کودک در وهله نخست دیده باشد یا شنیده باشد که یک اقدام مجرمانه رخ داده باشد
مقررات آنست که برای نمونه یک کودک شاهد بوده باشد که یکی از والدین او از سوی والد یا والده یا یکی دیگر
 یک مورد دیگر میتواند تعرض به یکی از خواهران و.از نزدیکان آن کودک ضرب و جرح یا تهدید شده باشد
 بر اساس مجموع شرایط، اینکه کدام نوع جرم حق دریافت غرامت را به همراه دارد.برادران آن کودک نیز باشد
.پیرامون هر مورد مشخص تعیین و قضاوت میشود

درخواست

.برای دریافت غرامت ناشی از وقوع جرم ضروری است که یک درخواست کتبی با فرم ویژه انجام شود
 طبق اصل کلی.) سفارش دادBrottsoffermyndigheten( این فرم را میتوان از اداره قربانیان جرائم
بایستی چنین درخواستی ظرف دو سال پس از تاریخ پایان یافتن روند قضائی به اداره قربانیان جرائم
 این برای نمونه بدان معناست که شما دو سال از تاریخی که.) تسلیم شده باشدBrottsoffermyndigheten(
. فرصت دارید تا اقدام کنید،حکم صادره از دادگاه الزم االجرست و یا از تاریخی که مختومه اعالم شده است
 بایستی درخواست مزبور ظرف دو سال از تاریخ وقوع جرم،اگر هیچگونه تحقیقات مقدماتی انجام نگرفته باشد
 در برخی موارد ممکن است یک درخواست را با وجود آنکه دیرتر از موعد مقرر تسلیم شده باشد.تسلیم شود
 این استثناء در وهله نخست در مورد کودکانی است که کمکی برای پاسداری از حق خود برای.نیز بررسی کرد
.دریافت غرامت دریافت نکردهاند
 با پلیس یا،برای دریافت اطالعات بیشتر درباره غرامت و غرامت ناشی از وقوع جرم با اداره قربانیان جرائم
 برای دریافت کمک یا فرم درخواست کتبی میتوانید با دفاتر امور کشیک زنان و امور.دادستان تماس بگیرید
. فرم درخواست به زبان سوئدی و انگلیسی وجود دارد.کشیک مردان تماس بگیرید
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Plusgiro-/Personkontonummer (om du vill få ev. ersättning insatt på konto)

Telefa
x
090
-17
83 53

VÅRDNADSHAVARE

OMBUD

STÄLLFÖRETRÄDARE

VÅRDNADSHAVARE 2 (vid gemensam vårdnad)
Namn

2. VÅRDNADSHAVARE, OMBUD etc.
Vid gemensam vårdnad ska uppgifter
om båda vårdnadshavarna lämnas. Om
du företräds av ombud, t.ex. en advokat,
vid ansökan om brottsskadeersättning
ska fullmakt i original som visar dennes
behörighet att företräda dig bifogas. Om
det t.ex. finns både vårdnadshavare och
ombud kan information om detta lämnas
under ”ytterligare upplysningar” på ansökans sista sida.
Företrädare för dödsbo ska bifoga
dödsboanmälan eller bouppteckning samt
fullmakt i original från samtliga dödsbodelägare.

Adress

Postadress (postnummer och ortnamn)
Telefon (inkl. riktnummer)

Postadress (postnummer och ortnamn)
Fax (inkl. riktnummer)

Telefon (inkl. riktnummer)

5. UPPGIFTER OM DOMSTOLSPRÖVNING
Här ska du ange om ärendet har prövats i
domstol och i sådana fall i vilken tingsrätt
eller hovrätt. Har Högsta domstolen prövat ärendet – sätt ett kryss i rutan.
Ett målnummer börjar oftast på B eller T.
Exempel på hur ett målnummer kan se
ut: B 1432-05. Finns en dom måste du
bifoga hela domen, annars blir handläggningstiden för ditt ärende betydligt längre.
Kom också ihåg att bifoga bevis om att
domen vunnit laga kraft.

Mobiltelefon

Klientmedelskonto

LÄS BIFOGAT INFORMATIONSBLAD NOGA VID IFYLLANDET AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN!

3. BROTTET Brottsskadeersättning lämnas endast för skador som uppkommit till följd av brott.
Vilket datum och på vilken ort inträffade brottet?
Kort beskrivning av brottet

4. POLISANMÄLAN
Har brottet polisanmälts?

Ja

Polisanmälans diarienummer (K-nummer): KPolismyndighet och distrikt:

Nej

Ange skälen under ”Ytterligare upplysningar”, se ansökans sista sida

5. UPPGIFTER OM DOMSTOLSPRÖVNING Bifoga kopia av fullständig dom med bilagor samt bevis om laga kraft.
Ingen domstolsprövning
Tingsrättens namn

datum

Målnummer
Målnummer

Hovrättens namn

datum

Målnummer

Högsta domstolen
Brottsoffermyndigheten
Storgatan 49
Box 470, 901 09 UMEÅ

Telefon
090-70 82 00

Telefax
090-17 83 53

datum
E-post och hemsida
registrator@brottsoffermyndigheten.se
www.brottsoffermyndigheten.se
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4. POLISANMÄLAN
En förutsättning för att ansökan om
brottsskadeersättning ska tas upp är
nästan alltid att en polisanmälan gjorts.
Om dom finns behöver inte kopia på
polisanmälan bifogas. Finns ingen dom
- bifoga alltid polisanmälan. Exempel
på hur polisens diarienummer kan se ut:
K63790-04
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6. SKADEVÅLLARES BETALNINGSFÖRMÅGA
Om skadevållare är känd kan ersättning
endast lämnas om han/hon/de inte kan
betala ett skadestånd och detta måste
styrkas. Har domstolen fastställt skadeståndsskyldighet ska redovisning från
kronofogdemyndigheten avseende samtliga
skadevållare bifogas.

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Belopp

kr

Brottsskadeersättning utgår inte om någon försäkring kan täcka skadan helt.

Egen fastighet

Boendeförhållande vid skadetillfället
Fanns det då någon annan vuxen
skriven på samma adress?
Obs! I det fall ni var skrivna på samma adress kan
make/makas, sambos eller föräldrars försäkringar
gälla vid Din skada. Uppge därför även dennes/deras personnummer samt eventuellt medlemskap i
fackförbund.

Ja

Bostadsrätt

Annat

Nej
Personnr.

Namn

Fackförbund

Personnr.

Namn

Fackförbund

Fanns vid skadetillfället någon av nedan nämnda försäkringar?
Glöm inte make/makas, sambos eller föräldrars försäkringar.
Ja

Nej

Skada
anmäld

Utbetalt belopp

Försäkringsbolag

Hemförsäkring

kr

Olycksfallsförsäkring (enskild)

kr

Olycksfallsförsäkring (via facklig tillhörighet)

kr

Arbetsmarknadsförsäkringar (AFA)

kr

Annan försäkring (rese-, liv-, förenings-, företags- osv.)

8. UPPGIFTER OM SJUKVÅRD OCH SJUKSKRIVNINGSTID
Här ska du fylla i namn på sjukhus,
vårdcentraler, privatläkare, psykologer,
tandläkare osv. som eventuellt besökts.
Kom ihåg att i sådana fall även uppge den
klinik/avdelning som varit aktuell. Här ska
även uppgifter om ev. sjukskrivningstid
lämnas. Kom ihåg att bifoga ev. sjukskrivningsintyg.

datum
E-p
ost
reg
istratooch he
ww
r@ ms
w.b
rottso brottsoida
ffer
ffer
myndi myndi
ghe

Ja

Har Du ansökt om utmätning hos kronofogdemyndigheten?
Har kronofogdemyndigheten lämnat redovisning?
Har Du fått ersättning från skadevållare eller via kronofogden?

7. FÖRSÄKRINGSSITUATIONEN

datum

ghe
ten.se ten

.se

11

kr

Var Du medlem i fackförbund vid skadetillfället?

Vilket förbund?

Inträffade skadan i arbetet eller resa till/från arbetet?

Om ja, företagets org.nr:

Om arbetsskada: var arbetsgivaren ansluten till AFA?

Om ja, är skadan anmäld?

Har ersättning erhållits från någon annan?

Från vem?

Ja

Nej

8. UPPGIFTER OM SJUKVÅRD OCH SJUKSKRIVNINGSTID M.M.
Har Du sökt sjukvård till följd av
brottet? T.ex. sjukhus, vårdcentral,
privatläkare, psykolog, tandläkare osv.

Nej

Ja, en gång

Två gånger

Vårdinrättning/-ar
Klinik/avdelning
Vårdinrättningens adress
Sjukskrivningstid
(bifoga sjukintyg)

Ej sjukskriven
Sjukskriven fr.o.m.

t.o.m.

Inlagd på sjukhus fr.o.m.

t.o.m.

Försäkringskassa vid skadetillfället (lokalkontor)

Flera gånger

7. FÖRSÄKRINGSSITUATIONEN
Det är viktigt att du fyller i denna del av
ansökan med samtliga uppgifter om dina
försäkringar vid skadetillfället. Brottsskadeersättning lämnas inte för den del av
skadan som täcks av försäkring. Om du har
en hem-, olycksfalls- eller annan försäkring
måste skadan först anmälas till försäkringsbolaget och beslut från försäkringsbolag ska bifogas ansökan. Om skadan
inträffat på arbetet eller vid resa till eller
från arbetet måste skadan anmälas till
AFA (Arbetsmarknadsförsäkringar) eller
annan företagsförsäkring. Om det är osäkert om arbetsgivaren är ansluten till AFA
eller annan företagsförsäkring – fråga arbetsgivaren. I de fall där du är skriven på
samma adress som exempelvis din sambo,
maka/make eller förälder kan dennes försäkring gälla även övriga i hushållet. Kom
därför ihåg att uppge sambo, maka/makes
eller förälders namn och personnummer
om ni bodde ihop vid skadetillfället. Uppge
även sambo, maka/make eller förälders ev.
medlemskap i fackförbund och kontrollera
med det aktuella fackförbundet om du omfattades av deras försäkring.

حفاظت از شخص شما
منظور از برخی اقدامات آنست که امنیت افراد مورد تهدید افزایش یابد .برای آنکه چنین اقداماتی مؤثر واقع شود،
ممکن است اهمیت داشته باشد که در وهله نخست با مشورت پلیس و یا همچنین از جمله نمایندگان اداره خدمات
اجتماعی و دبستان برنامهریزی شود .پلیس و اداره مالیات نیز میتوانند مشاوره عملی درباره چگونگی افزایش
امنیت روزمره خود به شما بدهند.

ممنوعیت مالقات
با اعمال ممنوعیت مالقات هدف آنست که از بروز برخی موقعیتها که می تواند منجر به جهتگیری خطرناک
شود ،پیشگیری شود .ممنوعیت مالقات به این دلیل پدید آمده است و از آن استفاده شده است که در وهله نخست از
زنانی که در معرض تهدید و آزار و اذیت از سوی همسر یا همزی پیشین خود هستند ،و نیز از کودکان و دیگر
افرادی که در معرض تهدید و آزار بودهاند ،حفاظت شود .ممنوعیت مالقات به این منزله است که کسی که تهدید
میکند و آزار و اذیت میکند از مالقات با شما ،راه افتادن در پی شما و یا تماس گرفتن با شما به اشکال دیگر،
مانند نامهنگاری ،فرستادن پیامک ،مکالمه تلفنی یا تماس از راه دوستان با شما منع میشود .این ممنوعیت میتواند
ً
معموال در آنجا
گسترش یابد و شامل ممنوعیت حضور در نزدیکی مسکن ،محل کار یا جاهای دیگری که شما
هستید نیز بشود.
ممنوعیت مالقات ممکن است حتی در مورد کسی که با فرد تهدید شده زندگی میکند نیز اعمال شود .برای اعمال
چنین ممنوعیتی که با هدف بیرون راندن فرد تهدیدگر از مسکن مشترک صورت میگیرد ،ضروری است که
خطر جدی برای بروز جرم نسبت به زندگی ،تندرستی ،آزادی و آرامش آن همزی تهدید شده وجود داشته باشد.
این دادستان است که درباره صدور ممنوعیت مالقات تصمیم میگیرد .اگر دادستان چنین تصمیمی را صادر نکند،
شما میتوانید درخواست کنید که دادگاه در این مورد تصمیم بگیرد .کسی که ممنوعیت مالقات را نقض کند ،ممکن
است محکوم به حداکثر یک سال زندان شود.

وظیفه اطالعدهی
اگر کسی شما را در معرض جرم قرار داده و مجازات زندان خود را سپری میکند یا در بخش درمان روانی
اجباری به سر میبرد ،مسئوالن زندان یا بخش درمان روانی موظف اند درباره مرخصی ،فرار ،تغییر زندان یا
بخش درمان روانی یا آزادی وی به شما اطالعات دهند .از شما به عنوان خواهان بایستی پرسیده شود که آیا مایل
به دریافت چنین اطالعاتی هستید.

اطالعات شخصی محافظت شده
اگر شما نیاز دارید که به علت احساس تهدید یا دیگر گونههای آزار و اذیت آدرس مخفی داشته باشید ،میتوانید از
بررسی ویژه محرمانه کردن آدرس ،به اصطالح ( )spärrmarkeringدر بایگانی اداره ثبت احوال برخوردار
شوید .این به اصطالح ”نشانه مسدودکردن” در دیگر ادارات دولتی نیز که اطالعات خود را از اداره ثبت احوال
دریافت میکنند ،مانند اداره بایگانی اطالعات خودرو و گواهینامه رانندگی نیز اعمال میشود .روش دیگری برای
محافظت از اطالعات شخصی آنست که یک شخص تهدید شده که نقل مکان کرده یا در صدد نقل مکان است،
همچنان در آدرس پیشین خود نامنویسی شده باشد ،به اصطالح ”نامنویسی پیشین” ( .)kvarskrivningدرخواست
”نشانه مسدودکردن” آدرس یا ”نامنویسی پیشین” در اداره محلی مالیات ،آنجا که شما نامنویسی شدهاید ،انجام
میشود .این نیز مهم است که شما در هنگام تماس با ادارات دولتی بگوئید که اطالعات شخصی شما محافظت شده
است .شما همچنین باید در تماس با سازمانها ،شرکتها و دیگران بسیار بااحتیاط باشید.

تغییر نام
یک تدبیر دیگر برای افزایش حفاظت ،تفییر نام است .تغییر نام خانوادگی به نام خانوادگی یکی از والدین را
میتوان با ارائه درخواست به اداره مالیات انجام داد .تغییر نام خانوادگی به یک نام خانوادگی دیگر مستلزم
دریافت مجوز از اداره کل ثبت کشور و حق امتیازات ( )Patent- och registreringsverketاست.

بسته ایمنی
برخی در برابر آنچنان تهدید جدی قرار گرفتهاند که ممکن است ضروری باشد از یک بسته ایمنی استفاده کنند .این
بسته شامل تلفن همراه و سیستمآژیر خطر است و اداره پلیس محلی پس از بررسی ویژه میتواند آنرا به افرادی که
بدان نیاز دارند ،امانت دهد.
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اطالعات شخصی ساختگی
در صورتی که خطر جدی متوجه جان ،سالمت یا آزادی کسی وجود داشته باشد ،و اگر به نظر برسد که دیگر
تدابیر حفاظتی اثر مطلوب نداشته باشد ،استفاده از اطالعات شخصی ساختگی مجاز شمرده خواهد شد .درخواست
استفاده از اطالعات شخصی ساختگی به اداره کل پلیس داده میشود.

واکنش قربانیان جرائم

در معرض جرم قرارگرفتن ،غالباً یک رشته پیآمدهای منفی در بر دارد .این پیآمدها ممکن است ضررهای مالی،
آسیبهای بدنی ،واکنشهای روانی و ناگواریها و پیآمدهای اجتماعی باشد .این پیآمدها غالباً بسیاری دشواریهای
عملی را در پی دارد .میزان و چگونگی واکنش بستگی به فرد دارد و بستگی به عوامل گوناگونی دارد .چیزی که
روی داده است ،رابطه شما با شخص مجرم ،موقعیت اجتماعی شما و نوع شخصیت شما برخی از عواملی هستند
بر چگونگی واکنش شما اثر دارد.
حتی اگر جرم مزبور باعث خسارات مالی یا آسیبهای بدنی شده باشد نیز تقریباً همیشه اثرات روانی که ناشی از
اهانت عمدی یا آسیب وارده است ،دشوارترین پیآمدها برای قربانیان جرم هستند .واکنشهای ناشی از جرائم جنسی
ً
معموال جدیتر از واکنشهای ناشی از جرائم خشونتبار که به نوبه خود باعث واکنشهای جدیتری نسبت به
جرائم مربوط به اموال هستند.
احساس گناه و شرم نسبت به آنچه که روی داده است بسیار رایج است ،اگر چه در واقع این مجرم است که
مسئولیت آنچه را که روی داده است برعهده دارد .احساس خشم نسبت به مجرم و احساس نفرت و تمایل به انتقام
نیز عادی است .مهم است که این احساسات به گونهای بیان شود و برای نمونه درباره آنها با کسی گفتگو شود.
این میتواند کمک کند که افکار انسان یک ساختار بیابد و درک آنچه که روی داده است آسانتر شود .این نیز
غیرعادی نیست که قربانیان جرم با انواع گوناگون دفاع روانی با آن اضطرابی که در پی جرم مورد نظر روی
داده است مواجه شوند ،از جمله این سازوکارها ،انکار یا واپس زدن آن خاطرهها از ضمیر ناخودآگاه و فرونشاندن
آن احساسات است ،چیزی که از لحاظ روانی طاقتفرساست .سپس به یاد آوردن دوباره آنچه که ”بایستی فراموش
شود” نیز روند طاقتفرسائی است که نیاز به گذشت زمان دارد.
هر فردی به شیوه خود واکنش نشان میدهد .یک جرم واحد ،با توجه به موقعیت کلی زندگی هر فرد ،باعث بروز
واکنشهای گوناگون میشود و این تفاوتها بستگی به تجارب پیشین از اهانت و خشونت دارد .برای نمونه کسی
که برای بار دوم در معرض دزدی مسلحانه قرارگرفته است ،نسبت به کسی که پیش از آن در معرض چنین
جرمی نبوده است ،بیشتر در برابر این خطر قرار دارد که دچار بحران عمیقتری شود ،به ویژه اگر پیآمدهای
نخستین دزدی مسلحانه حل و فصل نشده باشد .اینگونه تکرارها غالباً حل و فصل مناسب این پیآمدها را دشوار
میکند و شخص قربانی را فرسودهتر و دردمندتر میکند.
تعرض در مناسبات خصوصی ،برای نمونه نقض جدی آرامش زنان یا تعرضات جنسی و تعرض یکی از والدین
به کودکان از اینرو بسیار جدیتر تلقی میشود زیرا چنین اقدام مجرمانهای غالباً تکرار میشود .اینکه چنین
جرمهائی غالباً در محیط خانواده روی میدهد به این معناست که شخصی که قربانی جرم است دیگر فاقد یک خانه
امن است .اینکه چنین جرمی از سوی کسی صورت میگیرد که قربانی جرم هم از جنبه عاطفی و هم از جنبه
اجتماعی و مالی به فرد مجرم وابسته است ،به دشواری موضوع میافزاید .تغییر متناوب بین خشونت و محبت
در چنین مناسباتی غالباً پیوندهای عاطفی قوی اما خردکنندهای پدید میآورد .این خطر بزرگ نیز وجود دارد که
قربانی جرم و مجرم آن واقعه مجرمانه رخ داده را کوچکتر جلوهدهند .یک الگوی معمولی دیگر نیز آنست که
شخص مجرم گناه هرچه بیشتری را بر گردن قربانی جرم قرار میدهد که گویا این شخص قربانی جرم است که
باعث تحریک کردن و بروز جرم و تعرض بوده است .برای کسی که در معرض جرم در مناسبات خصوصی
بوده است ،غالباً ضروری است که فارغ از مزاحمت شخص مجرم ،افکار خود را جمعوجور کند و تعرضات
مزبور را شرح دهد تا بتواند وضعیت خود را تغییر دهد.
نیاز همه افراد به حمایت و کمک از اطرافیان یکسان نیست .در بسیاری از موارد گذشته از کمک حقوقی نیاز به
گونهای حمایت شخصی نیز هست .اگر شما به حمایت و کمک نیاز داشته باشید ،میتوانید با اداره خدمات اجتماعی
در کمون خود یا با یکی از سازمانهای خیریه که در این نوشتار معرفی شده است ،تماس بگیرید.
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اطالعات برای تماس گرفتن
سازمانهای خیریه
حق کودکان در جامعه ،بریس Barnens Rätt I Samhället, BRIS
تلفن کمک به کودکان۰۲۰۰ - ۲۳۰ ۲۳۰ :
تلفن سازمان ”حق کودکان در جامعه” برای بزرگساالن۰۷۷ - ۱۵۰ ۵۰ ۵۰ :
info@bris.se
www.bris.se
کشیک قربانیان جرائم Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ
تلفن اضطراری۰۲۰۰ - ۲۱ ۲۰ ۱٩ :
boj.riks@boj.se
www.boj.se
انجمن خویشاوندان کودکانی که مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفتهاندATSUB ،
info@atsub.se
www.atsub.se
انجمن سراسری علیه تعرضات جنسیHOPP ،
info@hopp.org
www.hopp.org
مرکز سراسری برای مردان (از جمله با اطالعات برای تماس گرفتن با کشیک محلی مردان)
info@rikskriscentraforman.se
www.rikskriscentraforman.se
انجمن سراسری حقوق همجنسگرایان ،دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان،
امور اضطراری RFSL
تلفن اضطراری۰۲۰ - ۳۴ ۱۳ ۱۶ :
boj@rfsl.se
www.rfsl.se
انجمن سراسری کشیک زنان ( )kvinnojourerو کشیک دختران ( )tjejjourerدر سوند ROKS
info@roks.se
www.roks.se
سازمان سراسری مراکز حمایتی علیه زنای با محارمRsci ،
تلفن اضطراری۰۸ - ۶٩۶ ۰۰ ٩۵ :
rsci@swipnet.se
www.rsci.nu
جایگاه سراسری خویشاوندان قربانیان خشونتRAV ،
rav@rav.se
www.rav.se
نجات کودکان Rädda Barnen
info@rb.se
www.rb.se
صلیب سرخ سوئد Svenska Röda Korset
info@redcross.se
www.redcross.se
انجمن سراسری کشیک زنان سوئد Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR
info@kvinnojour.com
www.kvinnojour.com
ترافم ( )Terrafemکشیک زنان و دخترانی که مهاجر تبار هستند ،به شماری از زبانهای بیگانه
تلفن اضطراری۰۲۰ - ۲۵ ۰۱ ۰۱ :
info@terrafem.org
www.terrafem.org
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ادارات دولتی و دیگر اقدامات
پلیس
تلفن۱۱۴ ۱۴ :
در موارد اضطراری با شماره  ۱۱۲تماس بگیرید.
www.polisen.se
کمونها و شوراهای استانی سوئد Sveriges kommuner och landsting
118 82 Stockholm
تلفن۰۸ - ۴۵۲ ۷۰ ۰۰ :
نمابر۰۸ - ۴۵۲ ۷۰ ۵۰ :
info@skl.se
( www.skl.seاز طریق پیوند کمونها و شوراهای استانی میتوانید به اداره خدمات اجتماعی در کمون خود
دسترسی یابید)
مرکز ملی برای آرامش زنان Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK
www.nck.uu.se
 NCKیک مرکز حمایت تلفنی نیز دارد ،خط آرامش زنان Kvinnofridslinjen
تلفن اضطراری۰۲۰ - ۵۰ ۵۰ ۵۰ :
www.kvinnofridslinjen.se
دادستانی Åklagarmyndigheten
Box 5553, 114 85 Stockholm
تلفن۰۸ - ۴۵۳ ۶۶ ۰۰ :
نمابر۰۸ - ۴۵۳ ۶۶ ٩٩ :
registrator.riksaklagaren@aklagare.se
www.aklagare.se
اداره کل دادگاهها Domstolsverket
551 81 Jönköping
تلفن۰۳۶ - ۱۵ ۵۳ ۰۰ :
نمابر۰۳۶ - ۱۶ ۵۷ ۲۱ :
domstolsverket@domstol.se
www.dom.se
اداره اجرائیات Kronofogden
بخش پاسخ به مراجعان ،تلفن۰۷۷۱ - ۷۳ ۷۳ ۰۰ :
kronofogdemyndigheten@kronofogden.se
www.kronofogden.se
اداره کمکهای حقوقی Rättshjälpsmyndigheten
Box 853
851 24 Sundsvall
تلفن۰۶۰ - ۱۳ ۴۶ ۰۰ :
نمابر۰۶۰ - ۱۳ ۴۶ ۰۴ :
registrator@rhm.dom.se
www.rattshjalp.se
اداره مالیات Skatteverket
تلفن۰۷۷۱ - ۷۷۸ ۷۷۸ :
( www.skatteverket.seدر پیوند ”تماس با ما” اطالعات تماس با اداره مالیات محلی وجود دارد)
گونههای دیگری از حمایت نیز وجود دارد ،برای نمونه مرکز حمایت از قربانیان جوان جرائم ،خانه کودک و
خانههای محافظت شده .برای دریافت اطالعات بیشتر با کمون تماس بگیرید.
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اداره قربانیان جرائم ()Brottsoffermyndigheten
در سه عرصه سراسری دارای مسئولیت است:

غرامت آسیب وارده به قربانیان جرائم ()Brottsskadeersättning
آیا در معرض جرم قرار گرفتهاید؟ به ویژه اگر دچار آسیب شخصی شده باشید ،میتوانید از طریق اداره قربانیان
جرائم غرامت مالی دریافت کنید .در این صورت یک شرط الزم آنست که شخصی که مرتکب آن جرم شده است،
خود توانائی پرداخت غرامت را نداشته باشد .شرط الزم دیگر آنست که بیمه معینی که آسیب پیش آمده را بپوشاند،
وجود نداشته باشد .حتی اگر مجرم ناشناس باشد نیز شما از حق دریافت غرامت برخوردار هستید .یک نوع ویژه
غرامت آسیب وارده به قربانیان جرائم نیز برای کودکانی که شاهد اعمال خشونت نسبت به یکی از نزدیکان خود
بودهاند نیز وجود دارد.

صندوق قربانیان جرائم
صندوق قربانیان جرائم بایستی از پروژههای گوناگونی که معطوف به قربانیان جرائم هستند و پژوهش درباره
قربانیان جرائم حمایت کند .دارائیهای این صندوق عمدتاً از محل هزینههای  ۵۰۰کرونی که هر فرد مجرم و
محکوم به مجازات زندان بایستی بپردازد ،تأمین میشود .این صندوق هدایا و موقوفات اهدائی را نیز میپذیرد .این
صندوق هر سال در مجموع بیش از  ۳۰میلیون کرون توزیع میکند .درخواست کمک بایستی حداکثر تا تاریخ ۱
آوریل و همچنین  ۱اکتبر واگذار شود.

مرکز دانش ()Kunskapscentrum
اداره قربانیان جرائم ( )Brottsoffermyndighetenاطالعات و نتایج پژوهشها را گردآوری میکند و انتشار
میدهد تا از این راه با قربانیان جرائم برخورد و رفتار بهتری صورت گیرد .این اطالعات در وهله نخست
معطوف به ادارات دولتی ،سازمانهای خیریه و قربانیان جرائم است .اداره قربانیان جرائم بازآموزیها و
سمینارهائی نیز تشکیل میدهد تا از این راه نتایج پژوهشها و تجارب عملی کار با قربانیان جرائم را انتشار دهد.

اداره قربانیان جرائم

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
Box 470, 901 09 Umeå
تلفن ۰٩۰ - ۷٩ ۸۲ ۰۰ :نمابر۰٩۰ - ۱۷ ۸۳ ۵۳ :
registrator@brottsoffermyndigheten.se
www.brottsoffermyndigheten.se
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واژه نامه
برگه مجازات جریمه Strafföreläggande
دادستان میتواند در مواردی که جرائم کوچکی روی داده باشد ،خود مجازات را تعیین کند.
بستن پرونده توسط دادستان Åtalsunderlåtelse
تصمیم دادستان مبنی بر اینکه اقامه دعوی نکند ،برای نمونه به دلیل صغر سن مجرم.
تحقیقات مقدماتی Förundersökning
بررسی پیرامون جرم رخ داده ،که زیر نظر پلیس یا دادستان انجام میشود.
جرم Brott
اقدامی که بر اساس قانون مجازات در پی خواهد داشت.
خواهان Målsägande
کسی که در معرض جرم قرار گرفته یا به علت یک جرم آسیب دیده است ،در طول مدت درجریان بودن پرونده
حقوقی خواهان نامیده میشود.
دادرسی اساسی در دادگاه Huvudförhandling
نیز نامیده میشود gnågettär.مذاکرات شفاهی در دادگاه و پیش از تعیین تکلیف یک پرونده،
دادستان Åklagare
حقوقدانی که تحقیقات مقدماتی را رهبری میکند و نماینده دولت در هنگام دادرسی است.
دادگاه Domstol
یک ادراه دولتی که از جمله در دعاوی کیفری رأی صادر میکند .دادگاههای عمومی :دادگاه عمومی (مرجع
بدوی) ،دادگاه استیناف (مرجع ثانوی) ،دیوان عالی کشور (باالترین مرجع)
دستیار خواهان Målsägandebiträde
یک دستیار حقوقی برای حمایت از کسی که در معرض جرائم جدی قرار گرفته است .دولت دستمزد دستیار
خواهان را میپردازد.
دعوی کیفری Brottmål
جرمی که در دادگاه بررسی میشود.
فرجامخواهی Överklagande
درخواست بررسی مجدد پرونده در یک مرجع باالتر (به دادگاهها در باال نگاه کنید) ،در مواردی که شخص از
رأی صادره راضی نباشد.
کیفرخواست Åtal
درخواستی از سوی دادستان ،یا یک شخص حقیقی ،تا دادگاه شخص خاصی را به علت ارتکاب به یک یا چند جرم
معین محکوم کند.
متهم Tilltalad
کسی که علیه وی اقامه دعوی شده است در هنگام دادرسی متهم نامیده میشود.
مجازات Påföljd
مجازاتی که دولت برای جرم تعیین میکند .جریمه نقدی ،زندان ،حکم تعلیقی (محکومیت مشروط) ،مجازات تحت
نظر بودن و اعمال مراقبت ویژه از نمونههای مجازات هستند.
میانجیگری Medling
قربانی جرم و مجرم در حضور یک میانجی بیطرف با هم دیدار میکنند و درباره جرم مزبور گقتگو میکنند.
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