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شخصی که به دادگاه فراخوانده میشود ممکن است دچار استرس شده
و احساس نگرانی کند ،شاید برای اولینبار است که او در دادگاهی
حضور مییابد .بنابراین اگر شخص آگاهیهای بیشتری در مورد
اینکه چه مسائلی پیش از دادرسی ،در جریان برگزاری و بعداز آن
اتفاق میافتد داشته باشد ،ممکن است احساس بهتری داشته باشد.
این بروشوردرمورد این است که یک جلسه دادرسی چگونه انجام
میگیرد و بایستی بعنوان اقدامی در جهت حمایت از شخص در آستانه
برپائی جلسات دادرسی تلقی شود.
این بروشوربخشهای مختلف یک دادرسی را شرح میدهد و
اینکه چه انتظاراتی از اشخاص حاضر در دادگاه میرود .آگاهیهای
بیشتر در مورد نحوه برگزاری یک دادرسی را میتوان در تارنمای
زیر یافتwww.rattegangsskolan.se :
در آنجا میتوان فیلمی را از یک دادگاه مشاهده نمود و سخنان
افرادی را شنید که دارای نقشهای مختلف بوده و در مورد وظائف
خود در طول دادرسی شرح میدهند.
در معرض جرم قرارگرفتن میتواند تجربه دشواری باشد.
آگاهیهای بیشتر در مورد کمک و حمایتهائی را که میتوان
دریافت نمود و اینکه کودکان از چه حقوقی برخوردارند در تارنمای
زیر قابل دسترسی میباشدwww.jagvillveta.se :

چرا این
بروشور
تهیه گردیده
است؟
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متهم

کسی که مظنون به ارتکاب جرم
میباشد را متهم مینامند.

دادگاه کیفرخواست را
بررسی میکند

دادگاه تصمیم میگیرد که آیا شخص
متهم بایستی بعلت ارتکاب جرم
محکوم گردد یا خیر

دادرسی اصلی

نام دیگری برای جلسه دادرسی

دادرسی چیست؟
دادرسی جلسهای است در یک دادگاه که در آن بررسی و تصمیم
گرفته میشود که آیا شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی
میباشد بایستی در مورد انجام آن جرم محکوم گردد یا خیر.
به این عمل بررسی کیفرخواست از سوی دادگاه میگویند .اگر
قاضیهای پرونده به این نتیجه برسند که متهم مرتکب آن جرم
گردیده ،آنها همچنین در مورد مجازات او نیز تصمیمگیری
میکنند.
در سوئد سه سطح مختلف از دادگاهها وجود دارند که در
موارد کیفری تصمیمگیری میکنند ،یعنی جرمی را که شخصی
مظنون به ارتکاب آن است مورد دادرسی قرار میدهند:
دادگاه نخستین یا بدوی
دادگاه استیناف
دیوان عالی کشور
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این بروشور در مورد جریان دادرسی در دادگاه نخستین
میباشد ،دادگاهی که برای نخستین بار جرمی را مورد بررسی
قرار میدهد .دادرسی در دادگاه استیناف و دیوان عالی کشور
تنها زمانی به جریان میافتد که شخص از رای صادره پس از
انجام دادرسی از سوی دادگاه نخستین شکایت کند.
جلسه دادگاه همچنین جلسه دادرسی اصلی نیز نامیده
میشود .اشخاصی که در پرونده کیفری بنوعی درگیر هستند،
مانند شاهد یا کسی که جرم درمورد او بوقوع پیوسته ،به دادگاه
فراخوانده میشوند تا در مورد واقعهای که دادرسی در آن مورد
جریان دارد ،توضیحات خود را ادا کنند.

مراحل دادرسی
شخصی که قربانی جرم گردیده (شاکی) یا شاهد وقوع جرم
بوده ممکناست به دادگاه فراخوانده شود .برای شخص نامهای
فرستاده میشود که فراخوان یا احضاریه نامیده میشود .دراین
فراخوان درج گردیده که شخص موظفاست که در جلسه
دادرسی حاضر شود .همه کسانی که به جلسه دادرسی فراخوانده
میشوند بایستی برای دادگاه نخستین ،جرم انجام گرفت ه را شرح
دهند.
پیش از برگزاری جلسه دادرسی ،پلیس یک تحقیقات
مقدماتی را بعمل آوردهاست .زمانیکه جرم در مورد یک کودک
انجام گرفته باشد ،مسئول انجام تحقیقاتمقدماتی یک دادستان
خواهد بود .طی انجام تحقیقات ابتدائی پلیس یا دادستان از فرد
مظنون بازپرسی بعمل آوردهاست .در بیشترمواقع پلیس از
اشخاص دیگری نیز که در مورد جرم آگاهیهائی دارند ،مانند
شاکی یا شهودی که شاهد عینی جرم بوده یا چیزی شنیدهاند،
بازجوئی نمودهاست.

هنگامیکه تحقیقات ابتدائی به سرانجام رسید ،دادستان
بایستی تصمیم بگیرد که آیا شخص مظنون به ارتکاب جرم باید
محاکمه شود یا خیر .اگر دادستان تشخیص دهد که مدارک کافی
برای آنکه دادگاه بتواند فرد مظنون را محکوم نماید در دسترس
میباشد برای او کیفرخواست صادر میکند .این به معنای آن
است که دادرسی انجام خواهد پذیرفت.

شاکی

کسی که در مورد او جرمی بوقوع
پیوسته باشد را در جریان دادرسی
شاکی میگویند.

تحقیقات مقدماتی

تحقیق پلیس در مورد جرم انجام
گرفته.

کیفرخواست

درخواستی است ازدادگاه از سوی
دادستان برای محکوم کردن فردی
بدلیل ارتکاب یک جرم.

دادستان

باید ثابتکند متهم مرتکب جرم
شدهاست .دادستان جرم را تشریح
نموده وادله جرم یا مدارکاثبات
جرمرا بدادگاه ارائه مینماید.
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آیا شخص موظف است که در جلسه دادرسی شرکت
نماید؟
کسی که فراخوان دریافت نموده بایستی در دادگاه حضور یابد.
این موضوع اهمیت دارد زیرا دادگاه نخستین باید شرح واقعه
وهمه اظهارات را استماع نماید تا بتواند تصمیمگیری نماید .اگر
شخص بیمارشد یا به دلیل دیگرنمیتواند حاضر شود ،بایستی
مراتب را در فرصتی کافی پیش از برگزاری جلسه دادرسی ،به
دادگاه نخستین اطالع دهد .آنگاه دادگاه نخستین تصمیم میگیرد
که آیا دالیل آن شخص برای عدم حضور قابل قبول است یا
خیر.
عدم حضور در دادگاه بدون اطالع دادن در مورد آن،
ممکن است منجر به آن شود که شخص مجبوربه پرداخت پول،
باصطالح جریمه نقدی شود .اینکه چه مبلغی باید پرداخت
شود درفراخوان ذکر شدهاست .همین موضوع در مورد اینکه
شخصی در دادگاه حاضر نشده و دالیلی که برای این امر به
دادگاه نخستین اعالم کرده موجه بحساب نیاید نیز صدق میکند.
همچنین این خطر وجود دارد که اگر شخصی در جلسه دادرسی
حاضرنشود ،او را بوسیله پلیس به دادگاه بیاورند.
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شماره تلفن دادگاه نخستین در فراخوان یا احضاریه ذکر شده و
یا میتوان آنرا در تارنمای الکترونیکی زیر یافت:
www.domstol.se

چه کسانی در جلسه دادرسی حضور دارند؟
در طول برگزاری جلسه دادگاه چندین نفر در سالن حضور
دارند .در بیشتر مواقع این افراد:
قاضی و اعضاء هیئت منصفه
منشی دادگاه
دادستان
شاکی
متهم

در برخی موارد شاکی ازکمک یک وکیل استفاده میکند و متهم
در بیشتر مواقع یک وکیلمدافع برای کمک به خود در اختیار
دارد .عالوه برآن ممکن است شهود ،کارشناسان و مترجمین نیز
در دادرسی حضور داشته باشند.
در یک پرونده کیفری ،طرفین دعوی را شاکی و متهم
مینامند.

در یک پرونده کیفری قاضی و اعضاء هیئت منصفه قضاوت یا
داوری مینمایند.
در بیشتر مواقع چهارقاضی در جلسه دادگاه حضور دارند:
یک قاضی حقوقدان که ریاست دادگاه را برعهده دارد و سه
نفرعضو هیئت منصفه .رئیسدادگاه دادرسی را پیش میبرد
و وظیفه حفظ نظم را در سالن دادگاه برعهده دارد .در جریان
برگزاری دادگاه ،اعضاء هیئت منصفه فقط مطالب را میشنوند
اما پس از آن بهمراه رئیسدادگاه در مورد اینکه آیا دادگاه
نخستین باید متهم را به دلیل ارتکاب جرم محکوم کند یا خیر،
تصمیمگیری میکنند .در بعضی مواقع رئیسدادگاه شخصا
قضاوت میکند.
منشی دادگاه همه گفتهها و وقایع در طول دادرسی را یادداشت
میکند.
منشی دادگاه مسائلی را که در طول دادرسی اتفاق میافتد
یادداشت کرده و وظیفه راهاندازی و استفاده از دستگاههائی که
بازجوئیها را ضبط میکنند را نیز برعهده دارد.
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دادستان بایستی ثابت کند که متهم مرتکب جرم اعالم شده
گردیدهاست.
وظیفه دادستان این است که ثابت کند که متهم مرتکب جرم اعالم
شده گردیدهاست .دادستان همچنین باید جرم را برای دادگاه شرح
داده و مدارک اثبات کننده ارتکاب جرم را ارائه نماید.
شاکی کسی است که جرم در مورد او انجام گرفته است.
کسی که عمل مجرمانه در مورد او انجام گرفته را شاکی
مینامند.
متهم کسی است که مظنون به ارتکاب جرم است.
کسی که مظنون به ارتکاب عمل مجرمانه میباشد را متهم
مینامند.
وکیل شخص شاکی او را یاری میکند
کسی که جرم سنگینی در مورد او واقع گردیده ممکن است که
از سوی یکنفر که تحصیالتی در زمینه حقوق دارد و وکیل
شاکی نامیده میشود کمک و حمایت شود.
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وکیل مدافع به متهم یاری میرساند
شخص متهم ممکن است وکیلی داشته باشد که به او کمک کند تا
روایت او از جریانات و وقایع پیش آمده ،به دادگاه ارائه شود.
این شخص را وکیل مدافع یا در دادگاه بصورت خالصه مدافع
مینامند.
اشخاص دیگری نیز ممکن است در جریان دادرسی حاضر
باشند
در هنگام دادرسی ممکن است اشخاصی در جلسه حاضر شوند
تا برای دادن تصویرروشنی از واقعهای که اتفاق افتاده کمک
کنند .این اشخاص میتوانند شهود یا گواهانی باشند که شاهد
ماجرا بوده یا آنچه اتفاق افتاده را شنیدهاند .شاهد باید آنچه دیده
یا شنیده را برای دادگاه شرحداده و به پرسشهائی که هم از
سوی دادستان وهم از سوی وکیل مدافع پرسیده میشوند نیز
پاسخ دهد.
در برخی موارد اشخاص کارشناس یا خبره نیز درسالن
دادگاه حضور دارند .آنان کارشناسانی در زمینههای مختلف
میباشند ،بعنوان نمونه پزشکی که نظر خودرا درباره آسیبها

وصدمات مختلفی که به قربانی جرم وارد شده ابراز میدارد.
اگر شخصی نمیتواند به زبان سوئدی گفتگو کند ،مترجمی در
طول جلسه دادرسی حضور دارد.

آیا همگان میتوانند به جلسه دادرسی آمده و به
مطالب گوش بدهند؟
جلسات دادرسی معموال علنی میباشند .این بمعنای آن است
که هرکس مایل باشد میتواند به سالن دادگاه آمده و به دادرسی
گوش بدهد .اگر در جریان دادرسی مسائل و وقایع حساس و
ویژهای مورد بررسی قرارگیرند یا اگر شخص مورد بازجوئی
زیر پانزدهسال سن داشته باشد ،ممکن است که دادگاه بدوی
تصمیم بگیرد که تنها افراد مشخصی در سالن دادگاه باقی بمانند.
به این عمل برگزاری دادگاه پشت درهای بسته میگویند .افرادی
که در طول برگزاری دادگاه در آنجا نشسته و به دادرسی گوش
میدهند را شنونده مینامند.

اگر کسی از فرد متهم میترسد
اگر فرد شاکی یا شاهد از مواجه شدن با متهم واهمه دارد
میتواند در اتاقی جداگانه پیش از آغاز جلسه دادرسی منتظر
بماند .اگر شرح دادن آنچه رخ داده در حضورمتهم درسالن
دادگاه دشوار است ،ممکناست که دادگاه بدوی تصمیم بگیرد
که متهم درطول بازجوئی شاکی جلسه را ترک نماید .در
اینصورت متهم ازطریق بلندگو بازجوئی را میشنود .به این
امراستماع میگویند.
اگر شخص جرات نکند همه آنچه رخ داده را هنگامیکه
متهم در سالن دادگاه حضور دارد بازگو کند ،این حائز اهمیت
است که برای بازگو کردن آنچه مطرح نشده با دادگاه بدوی
ظرف مدت کوتاهی تماس بگیرد.

دادگاه علنی

هرکس مایل باشد میتواند وارد سالن
دادگاه شده و به دادرسی گوش دهد.

درهای بسته

تصمیمی که به موجب آن تنها افراد
مشخصی میتوانند در سالن دادگاه
باقی بمانند.
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غرامت
سه نوع مختلف غرامت وجود دارد که شخصی که عمل
مجرمانه برعلیه او انجام گرفته میتواند دریافت نماید:
خسارت
غرامت از سوی بیمه
غرامت بابت خسارات ناشی از جرم

در این بخش مطالبی میآید درمورد اینکه هرکدام ازغرامتهای
مختلف به چه معنا بوده و ازسوی چه مرجعی پرداخته میشوند.
خسارت
کسی که عمل مجرمانه در مورد او انجام گرفته (شاکی) ممکن
است حق دریافت خسارت داشتهباشد .خسارت پولی است که
از سوی شخصی که بدلیل ارتکاب جرم محکوم شدهاست به
شاکی پرداخت میشود .برای آنکه شاکی بتواند خسارت دریافت
نماید بایستی حداکثر تا زمان برگزاری جلسه دادرسی یا در
هنگام برگزاری آن ادعای خسارت نماید .این دادستان است که
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باید برای شاکی تشریح کند که چه مبلغ پول را میتواند بعنوان
خسارت درخواست کند .همچنین این دادستان است که بایستی
درصورت تمایل شاکی ادعای خسارت را درجریان برگزاری
دادرسی اعالم نماید .اگر کسیکه عمل مجرمانه در مورد او
انجام گرفته دارای وکیل باشد این وظیفه وکیل شاکی است که او
را ازمبلغ قابل درخواست مطلع نموده و ادعای خسارت را در
دادگاه مطرح نماید.
اداره اجرائیات میتواند برای وصول خسارت کمک کند
اگر دادگاه رای به پرداخت خسارت دهد ،نسخهای از رای دادگاه
برای اداره اجرائیات فرستاده میشود که این اداره بعداز مدتی از
طریق نامه با فرد شاکی تماس میگیرد .آنها از شاکی میپرسند که
آیا برای وصول خسارت به کمک نیاز دارد .اگر شخص نیاز به
کمک داشته باشد ،فرم تکمیلشدهای را برای اداره اجرائیات ارسال
میکند .اداره اجرائیات این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد
که آیا فرد مجرم توانائی پرداخت دارد .اگر مجرم قادر به پرداخت
باشد ،اداره اجرائیات اقدامات الزم را بعمل میآورد تا خسارت
پرداخته شود .این موضوع اهمیت دارد که کمک ارائهشده از سوی
اداره اجرائیات پذیرفته شود تا بتوان غرامت خسارات ناشی از
جرم را از سازمان حمایت از قربانیان جرم دریافت نمود.

کمک از سوی اداره اجرائیات بجز در مواردی بسیار نادر،
رایگان است .اگر از اداره اجرائیات با شخص تماس گرفته نشد
میتواند خود او با آنان تماس بگیرد .شماره تلفن آنها از این
قرار است٠٧٧١٧٣٧٣٠٠ :
غرامت از سوی بیمه
اگر شخصی که بدلیل ارتکاب جرم در دادگاه محکوم شده
توانائی پرداخت خسارت را نداشتهباشد ،ممکن است شاکی
علیرغم این موضوع حق دریافت غرامت از سوی یک شرکت
بیمه را داشتهباشد .نام این نوع غرامت ،غرامت ازسوی بیمه
میباشد .شخص شاکی میتواند جهت پیگیری دریافت غرامت
از سوی بیمه ،با شرکت بیمه خودش تماس بگیرد.
غرامت ناشی از خسارات جرم
اگر شخصی که بدلیل ارتکاب جرم محکوم شده توانائی پرداخت
خسارت را نداشتهباشد و هیچ شرکت بیمهای نیزغرامتی پرداخت
ننماید ،در برخی موارد میتوان از دولت غرامت دریافت نمود
که به آن غرامت ناشی از خسارات جرم میگویند .فرد شاکی
میتواند از سازمان حمایت از قربانیان جرم درخواست دریافت
غرامت ناشی از خسارات جرم نماید.

آگاهیهای بیشتر را میتوان در این تارنما یافت:
www.brottsoffermyndigheten.se

–:
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شخص حمایتکننده از
شاهد

شخصی که به پرسشها پاسخ داده و
روند دادرسی را توضیح میدهد.

حمایت و یاری در
طول برگزاری دادگاه
شخص حمایتکننده از شاهد
کسی که گواه یا شاهد بوده یا قربانی جرم شدهاست میتواند از
سوی یک نفرکمک و پشتیبانی دریافت کند که به پرسشهایش
پاسخ داده و برایش توضیحدهد که مراحل دادرسی چگونه است
و او را برای یافتن مکانهائی که باید به آنها در دادگاه بدوی
مراجعه کند ،یاری برساند .این اشخاص را حمایتکنندگان
شهود مینامند .همه کسانی که بعنوان پشتیبان شاهد انجام وظیفه
میکنند ،دورههای آموزشی ویژهای را گذراندهاند که به آنها
برای ارائه کمک و حمایت مهارت بخشیدهاست .حمایتکنندگان
شهود یک پیمان رازداری را امضاء نمودهاند .این بمعنای آن
است که آنها سوگند یادکردهاند که مطالبی که شهود یا قربانیان
جرم برای آنان تعریف کنند را برای شخص دیگری بازگو
ننمایند .اشخاص حامی شاهد بایستی به بسیاری از پرسشها
پاسخ داده و میتوانند تشریح کنند که جلسه دادگاه به چه شکل
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برگزار میشود .اما آنها اجازه ندارند بگویند که شاکی یا شاهد
در هنگام برپائی دادگاه چه مطالبی را باید بگوید.
در بیشتر دادگاههای نخستین اتاقهای انتظارویژهای را برای
شاکی و گواهان درنظر گرفتهاند .به آنها اتاق حمایت از شاهد
گفته میشود .در آنجا شخص میتواند بدون آنکه مجبور به
مواجه شدن با کسان دیگری که قراراست در دادرسی شرکت
نمایند گردد ،بنشیند ومنتظربماند.

شخص پشتیبان یا حمایتکننده
فرد شاکی میتواند بهمراه خود شخص دیگری را هم بیاورد
که در طول جلسه دادرسی بتواند او را حمایت کند ،بعنوان
مثال یکی از اعضای خانواده یا یک دوست .به این شخص فرد
پشتیبان یا حمایتکننده میگویند .بهمراه داشتن یک فرد پشتیبان
میتواند به شخص احساس امنیت بیشتر داده و از نگرانی او
بکاهد .شخص پشتیبان همچنین میتواند یکنفر از سازمان تامین
اجتماعی یا سازمانی غیرانتفاعی باشد.
شخص پشتیبان اجازه ندارد در طول برگزاری دادگاه
صحبت کند و تنها باید بعنوان حمایت در کنار شاکی حضور
داشتهباشد .فرد پشتیبان برای حضور در دادگاه نخستین پولی
دریافت نمیکند.

وکیل شخص شاکی

نماینده ویژه برای کودکان

فرد شاکی حق برخورداری از کمک حقوقی در مورد برخی
جرائ م را دارد .نمونه این جرمها جرائم جنسی و ضربوشتم
میباشد .این کمک ،شخصی است که وکیل شاکی نامیده میشود.
وظیفه وکیل شاکی آن است که درهنگام انجام تحقیقات مقدماتی
ازسوی پلیس وهمچنین انجام دادرسی به فرد شاکی کمک و
پشتیبانی ارائه دهد.
وکیل فرد شاکی در بیشتراوقات وکیلی است که به رایگان
به او کمک میکند .در صورت تمایل ،شخص میتواند از همان
آغاز تحقیقات از سوی پلیس وکیل شاکی داشته باشد .کسی
که مایل به در اختیار گرفتن یک وکیل شاکی میباشد باید این
موضوع را به پلیس ،دادستان یا دادگاه نخستین اعالم کند.

کودکان زیر  ١٨سال میتوانند ،و در بیشتر موارد نیازمند آن
هستند که در طول برگزاری جلسه دادرسی کسی به آنان کمک
کند .در بیشتر مواقع این وکیل شاکی است که به کودک کمک
میکند .در مواردی که یکی از سرپرستان کودک (غالبا یکی از
والدین) مظنون به ارتکاب جرم باشد ،یا اگر فرد مظنون رابطه
نزدیکی با پدر یا مادر کودک دارد ،ممکن است که برای کودک
نماینده ویژهای درنظر گرفتهشود.
نماینده ویژه تعیینشده به کودک کمک میکند تا از حقوق
خود در هنگام انجام تحقیقات مقدماتی و برگزاری دادگاه دفاع
کند .این نماینده ویژه میتواند تصمیم بگیرد که آیا بعنوان مثال
باید کودک از سوی یک پزشک مورد معاینه قرارگیرد ،یا اینکه
کودک را برای انجام بازجوئی نزد پلیس بیاورد و به کودک
برای درخواست دریافت غرامت در دادگاه یاری رساند.
این نماینده ویژه ممکن است یک وکیل ،یک حقوقدان یا فرد
دیگری باشد که دارای دانش و مهارت ویژهای باشد.

کودک

همه کسانی که زیر ١٨سال سن دارند.

سرپرست کودک

شخص یا اشخاصی که برای کودک
تصمیمگیری میکنند ،یا بمعنای دیگر
مسئولیت حقوقی او را برعهده دارند.
این شخص یا اشخاص در بیشتر
مواقع یکی یا هردو والدین کودک
میباشند.
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جای نشستن افراد
حاضر در جلسه
دادرسی در سالن
دادگاه کجاست؟
بیشتر سالنهای دادگاهها شبیه هم هستند و کسانی که در دادرسی
شرکت میکنند نیز همواره درجاهای مشخصی مینشینند .دراین
تصویرمیتوان محل نشستن افراد مختلف را در یک دادگاه دید و
اینکه چگونه تجهیزات و اثاثیه سالن مانند صندلیها و مانند آن
غالبا قرارداده شدهاند.

سالن دادگاه
میز دادستان (از چپ به راست):
وکیل شاکی
شاکی
دادستان

میز قاضی (از چپ به راست):
عضو هیئت منصفه
عضو هیئت منصفه
رئیس دادگاه
منشی دادگاه
عضو هیئت منصفه

میز شاهد:
گواه یا شاهد

میز وکیل مدافع (از چپ به راست):
وکیل مدافع
متهم

محل نشستن شنوندگان
(در صورت حضور آنها)
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دادرسی اصلی

جلسه دادگاه دادرسی اصلی نیز
نامیده میشود.

فقدان صالحیت

بمعنای آن است که این خطر وجود
دارد که دادستان یا یکی از قاضیها
بیطرف نباشند ،بعنوان مثال یکی از
آنها ممکن است با یکی از کسانی
که در پرونده درگیر هستند ،رابطه
خویشاوندی داشته باشد.
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یک جلسه دادرسی
چگونه پیش میرود؟
در اینجا شرح داده میشود که چگونه یک دادرسی در دادگاه
نخستین انجام میپذیرد ،ازهنگامی که شخص وارد دادگاه
نخستین میشود تا زمانیکه ختم دادرسی اعالم میشود.
هنگامی که شخص وارد دادگاه بدوی میشود
هنگامیکه شخص وارد دادگاه نخستین میشود در قسمت
ورودی دادگاه اطالعاتی مییابد که نشان میدهد جلسه دادرسی
در کدام سالن برگزار خواهدشد .نیازی به اعالم ورود به میز
پذیرش نیست و شخص باید در اتاق انتظار منتظربماند تا اینکه
از بلندگوها اعالم شود که زمان آغاز دادرسی فرارسیده است.
شهود در برخی موارد بایستی درزمان دیگری غیراز زمان
آغاز دادرسی به دادگاه نخستین بیایند .زمان تعیینشده برای
حضور آنان در فراخوان درج شدهاست.
هنگامیکه دادرسی آغاز میشود رئیس دادگاه این موضوع
را کنترل میکند که همه کسانی که بایستی در جلسه حضور

یابند ،در سالن حاضرند .در بعضی مواقع بازجوئی یا استماع از
طریق تلفن و ارتباط ویدئویی انجام میگیرد و در اینگونه موارد
شخصی که مورد بازجوئی یا استماع قرار میگیرد الزم نیست
در محل حاضر باشد .اگر قرار بر این باشد که شخص از طریق
تلفن یا ارتباط ویدئویی در جلسه حاضر شود ،این موضوع در
فراخوانی که از سوی دادگاه نخستین ارسال شده نوشته شدهاست.
زمانیکه همه درسالن درجای خود قرار گرفتند ،رئیس
دادگاه میپرسد آیا کسی هست که این عقیده را داشته باشد که
دارسی اصلی نباید آغاز شود .در بیشتر موارد مانعی وجود
ندارد و دادرسی میتواند آغاز شود.
آیا میتوان جلسه دادگاه را لغو کرد؟
اگر شخصی در دادگاه حاضر نشود ممکن است که جلسه دادرسی
لغو شود .اگر اینگونه شود دادرسی به روز دیگری موکول
شده و برای شخص فراخوان دیگری برای شرکت در آن ارسال
خواهدشد .دادرسی ممکن است درصورتی که خطر بوجود آمدن
یک وضعیت فقدان صالحیت نیزبروز کند ،لغو شود.

دادگاه آغاز بکار میکند
هنگامیکه دادرسی آغاز میشود رئیس دادگاه از دادستان
میخواهد که دادخواستی را که برای دادگاه بدوی ارسال شده
قرائت نماید .پس از قرائت دادخواست ،دادستان ادعانامهاش
را مطرح مینماید یعنی درخواست میکند که فرد متهم به دلیل
ارتکاب جرائمی که شرح داده خواهدشد ،محکوم گردد .اگر
شاکی درخواست دریافت خسارت نموده باشد ،دادستان ،وکیل
شاکی یا خود شاکی شخصا اعالم میکنند که چه میزان خسارت
درخواست میشود.
پسازآن رئیس دادگاه از متهم میپرسد که آیا به ارتکاب
جرم اعتراف میکند یا آنرا انکار میکند .همچنین رئیس دادگاه
ازمتهم میپرسد که اگر رای به محکومیت او صادر گردید،
آیا حاضر به پرداخت خسارت میباشد .به این امرموافقت
(پذیرفتن) یا مخالفت (سرباز زدن از) مسئولیت پرداخت
خسارت میگویند .سپس رئیس دادگاه میپرسد که آیا متهم
مطلبی برای گفتن در مورد مبلغ درخواستی از سوی شاکی
بعنوان خسارت دارد یا خیر.

بعداز آن دادستان گزارش مرافعه را ارائه میدهد .این به معنای
آن است که دادستان جرم انجام گرفته را شرح میدهد و این
موضوع که از نظر او این عمل به چه شکل انجام گرفتهاست.
دادستان همزمان استناد به مدارک یا اسنادی میکند که داللت
بر ارتکاب جرم از سوی متهم دارند .در برخی موارد پیش
میآید که دادستان مدارک کتبی را قرائت میکند ،بعنوان مثال
گواهی پزشکی که آسیبها یا صدمات را شرح میدهند .بعداز
گزارش مرافعه از سوی دادستان معموال وکیل مدافع نظرات
خود را پیرامون آنچه دادستان درشرح وقایع پیش آمده گفته،
اعالم میکند.

دادخواست

دادخواست تشریح جرمی است که به
تشخیص دادستان فرد متهم مرتکب
شدهاست.

درخواست کردن

اعالم آنچه درخواست میشود.

رد کردن یا انکارکردن

اعتراضکردن یا اعالم مخالفت علیه
چیزی.

گزارش مرافعه

دادستان با ذکر جزئیات جرم
انجامگرفته را شرح میدهد و اینکه
بنظر او این عمل چگونه انجام
گرفتهاست.
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بازپرسی از شاکی
اکنون زمان بازجوئی ازشاکی است .شاکی باید شرح دهد که چه
اتفاقاتی روی داده و او در معرض چه مسائلی قرارگرفتهاست.
شاکی در طول بازپرسی سرجای خود و نشسته در کنار دادستان
باقی میماند .این بازجوئی هم بصورت صوتی و هم تصویری
ضبط میشود ،اما آنچه در طول دادرسی ضبط میشود هرگز
در بیرون دادگاه نشان داده نخواهدشد.
مورد بازجوئی قرارگرفتن میتواند دشوار باشد
بازجوئی از شاکی ممکن است با ذکرجزئیات همراه باشد .این
موضوع ضرورت دارد تا دادستان بتواند ثابت کند که آنچه رخ
داده عملی مجرمانه است .رئیس دادگاه مراقب است تا دادستان،
وکیل مدافع یا وکیل شاکی تنها پرسشهائی را مطرح نمایند که
در ارتباط با جرم انجام گرفتهباشد .اگر شخص درمورد پاسخ
یک سوال مطمئن نیست ،آنچه اتفاق افتاده را بخاطر نمیآورد یا
اگر موضوعی را نمیخواهد پاسخ دهد ،میتواند این موضوع را
به رئیس دادگاه بگوید .اگر شرایط بیشازحد دشوارشود ،شخص
میتواند از رئیس دادگاه تقاضای تنفس یا استراحت کند.
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پیشاز آغاز بازپرسی چه اتفاقی میافتد؟
بسیاری ازکسانی که میخواهند در مورد جرم صحبت کنند،
بایستی پیشاز آغاز بازپرسی سوگند یاد نمایند .این بمعنای
آن است که شخص متعهد میشود که همه حقیقت را بگوید و
هیچچیزرا مخفی نگه نداشته و چیزی را هم برآن نیافزاید .شاکی
نیازی به ادای سوگند ندارد .این موضوع را معموال رئیس
دادگاه پیشاز آغاز بازپرسی بیان میکند .اما با وجود آنکه
شاکی نیازی به ادای سوگند ندارد این موضوع همچنان حائز
اهمیت است که اظهارات شخص برپایه حقیقت باشد .رئیس
دادگاه همچنین این موضوع را خاطرنشان میکند که این دادستان
است که درخواست انجام بازپرسی را نمودهاست .پس از ان
دادستان میتواند بازجوئی را آغازنماید.
دادستان پرسشهائی را مطرح میکند
دادستان معموال ازشاکی درخواست میکند که به بیان خود
واقعهای که رخ داده را تعریف کند .سپس دادستان پرسشهائی
را مطرح میکند .هدف دادستان ازطرح این پرسشها در درجه
نخست این است که تاجائی که امکان دارد در مورد جرم انجام
گرفته اطالعات بیشتری بدست بیاید.

شاکی حق دارد که یادداشتهائی را با خود همراه بیاورد
شاکی حق دارد که برای کمک به یادآوری در امر تشریح آنچه
اتفاق افتاده ،با خود یادداشتهای کوتاهی همراه بیاورد.این
یادداشتها میتواند کلماتی کلیدی برای بخاطر آوردن حوادث
یا تاریخهای مهم باشد .شخص اجازه ندارد آنچه میخواهد
تعریف کند را از روی یک متن نوشته شده برای دادگاه بخواند
و قاضیها حق دارند که از او بخواهند دستنوشتههایش را به
آنها بدهد تا این موضوع را کنترل نمایند که شاکی همه ماوقع
را از روی نوشته نخوانده است.

قرار میگیرد .وکیلمدافع به این دلیل اینکار را میکند که بتوان
جزئیات را در مورد آنچه فرد شاکی تعریف کرده یکبار دیگر
هم کنترل نمود.

ادای سوگند

متعهدشدن در بیان حقیقت.

بازپرسی به پایان میرسد
در پایان رئیسدادگاه ،وکیل شاکی و دادستان اجازه دارند که
پرسشهای بیشتری را مطرح نمایند .هنگامیکه همه پرسشهای
خودرا مطرح نمودند رئیسدادگاه ختم بازجوئی را اعالم میکند.

وکیل مدافع نیز پرسشهائی را مطرح مینماید
وکیل مدافع یا فرد متهم بعداز آن میتوانند پرسشهائی را از
شاکی بپرسند .پرسشهای آنان نیز به پرسشهای دادستان
شباهت دارد اما هدف دیگری را دنبال میکند .نقش وکیلمدافع
آن است که این موضوع که متهم مرتکب جرم شده را زیر
سوال ببرد یا اینکه مجازات یا حکم احتمالی برای متهم بعلت
ارتکاب جرم را سبکتر یا مالیمتر کند .به همین دلیل امکان
دارد که از شاکی در مورد مسائلی پرسیده شود که پیشاز آن
به آنها پاسخ دادهاست .این امر ممکن است به شخص این
احساس را بدهد که اظهارات او برای بار دوم مورد کنکاش
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دادرسی ادامه مییابد
اگر فرد شاکی نمیخواهد درادامه جلسه دادگاه حضورداشته
باشد ،میتواند این موضوع را به رئیسدادگاه اعالم کند .اما
شاید بهترباشد که شخص بماند و برای دانستن آنکه چه اتفاقاتی
در سالن دادگاه میافتد ،همه جریان دادرسی را دنبال کند .این
موضوع میتواند به کنار آمدن با آنچه رخ داده موثر بوده و
همچنین به فهمیدن رای صادره از سوی دادگاه نیز کمک کند.
در برخی موارد اینگونه است که شخص باید در سالن باقی
بماند تا به پرسشهای بیشتری در مراحل پایانی دادرسی پاسخ
بگوید.
پساز بازجوئی از فرد شاکی از اشخاص دیگری نیز
بازجوئی بعمل میآید تا تصویر بازهم روشنتری از آنچه روی
داده و اینکه هرکدام از طرفین دعوی چه کردهاند ،بدست بیاید.
بازجوئی از متهم
بازجوئی از متهم نیز بطورکلی به همان روشی پیش میرود
که بازجوئی از شاکی انجام میگیرد .تفاوت در آن است که
این رئیسدادگاه است که بازجوئی را آغاز میکند و از متهم
میخواهد که روایت خود را از آنچه روی داده ،تعریف کند.
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ریسدادگاه ممکن است که پرسشهائی را نیز مطرح کند.
سپس نوبت به دادستان میرسد .هنگامیکه دادستان پرسشهای
موردنظر خودرا از متهم پرسید ،وکیلمدافع ادامه میدهد.
بازپرسی از گواهان
هنگامیکه بازپرسی از متهم به پایان رسید زمان بازپرسی از
شهود احتمالی است .هربار یک شاهد به داخل سالن فرخوانده
میشود و به پرسشها پاسخ میدهد.
وقتی شاهد به صحن دادگاه وارد میشود بایستی به جایگاهی
در برابر قاضیها برود .نخستین کاری که انجام میدهد آن
است که ادای سوگند نماید ،یعنی تعهدبدهد که حقیقت را بگوید.
رئیسدادگاه عبارات سوگند را قرائت کرده و گواه پساز او
تکرار میکند:

" من(در اینجا گواه نام خودرا ذکر میکند) به شرف و
وجدان خود سوگند خورده و اطمینان میدهم که همه حقیقت
را بگویم و هیچچیزرا پنهان ننمایم ،بر آن چیزی نیافزایم یا
تغییرندهم".
شهادت دادن بعداز ادای سوگند بمعنای آناست که شخص
بایستی حقیقت را بیان نماید .اگر شخص دروغ بگوید ممکن
است بعلت ارتکاب جرمی بنام سوگند شکنی محکوم گردد.
رئیسدادگاه اهمیت بیان حقیقت و بیان همه آنچه که شخص
میداند را برای گواه توضیح میدهد .بعداز ادای سوگند،
گواه میتواند بنشیند .بیشتر شهود موظف به شهادت دادن
بوده و بایستی سوگند ادا نمایند .پیش از ادای سوگند توسط
گواه ،رئیسدادگاه این موضوع را کنترل مینماید که آیا او
با شاکی یا متهم رابطه خویشاوندی نزدیک دارد یا خیر.
در بعضی موارد ،بعنوان مثال هنگامیکه شاهد ،فرزند فرد
متهم میباشد ،او مجبور به شهادت دادن نیست .بستگان
نزدیک متهم که میپذیرند که شهادت بدهند ،نباید سوگند ادا
نمایند.

معموال این دادستان است که درخواست بازپرسی از شهود
نمودهاست و به همین دلیل این اوست است که بازجوئی را آغاز
میکند .اگر بازپرسی به درخواست متهم انجام میگیرد ،این
وکیلمدافع است که شروع به پرسیدن پرسشهای موردنظرخود
ازشاهد مینماید.

سوگندشکنی

بمعنای آن است که شخص ممکن
است در صورت شهادت دروغ
محاکمه شود.

بازپرسی از کارشناسان
بازپرسی از افراد کارشناس معموال پس از بازپرسی از گواهان
انجام میگیرد.
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خصوصیات وشرح حال یا
احواالت شخصیه

بمعنای آن است که مسائل شخصی
پیرامون وضعیت کلی فرد متهم مانند
وضعیت اقتصادی او مورد بررسی
قرار میگیرد.

مدارک و اسناد کتبی
ممکن است مدارک کتبی گوناگونی مانند گواهیپزشکی ،پرینت
یا رونوشت ازحساب بانکی ویا نامه در دست باشد که بایستی
در دادگاه نشان دادهشوند .مدارک کتبی معموال قبل یا بعداز
بازپرسی از شهود ارائه میشوند.
وضعیت عمومی شخصی متهم
هنگامیکه بازجوئیها به پایان رسیده و مدارک کتبی به رٶیت
دادگاه رسید ،دادرسی با بررسی آنچه احواالت شخصیه متهم
نامیده میشود و عبارت است از زندگی فرد متهم ،ادامه مییابد.
این امر از سوی دادگاهنخستین به این دلیل انجام میگیرد تا
بتواند در مرحله بعد مجازاتی را که باید برای فرد مظنون در
صورتیکه رای به محکومیت او داده شد ،تعیین نماید.
یکی از قاضیها آنچه را که دادگاهنخستین از پیشینه فرد
متهم میداند را بیان میکند .قاضی مذکور بعنوان مثال از
تحصیالت ،پیشه و خانواده و محل زندگی و مسکن او اطالعاتی
بدست میدهد .در برخی مواقع تحقیقات ویژهای در مورد متهم
ت در مورد شخص او
انجام گرفتهاست .این امرمیتواند تحقیقا 
یا نتیجه معایناتروانی بر روی او از سوی روانپزشکی قانونی
باشد .قاضی این موارد را نیز بیان میکند .سپس متهم در مورد

24

وضعیت اقتصادی خود صحبت میکند بعنوان مثال از درآمدها
و بدهکاریهای خود .اگر دادگاه بدوی به این نتیجه برسد که
بایستی متهم را به پرداخت جریمههای نقدی محکوم نمود ،آگاهی
از وضعیت اقتصادی متهم اهمیت دارد .اما وضعیت اقتصادی
متهم در مورد خسارت نقشی نخواهد داشت.
در بعضی موارد پدرومادرمتهم یا دیگرانی که او را بخوبی
میشناسند در سالندادگاه حضور دارند .در مواردی ممکن است
که از آنها خواسته شود که آنچه از وضعیت شخصی متهم
میدانند را بیان نمایند.

جمعبندیها
در پایان جلسه دادگاه از دادرسی جمعبندی بعمل میآید.
ابتدا دادستان شروع میکند .جمعبندی دادستان را اظهارات
نهائی یا ایراد نطق نهائی مینامند .در آن نطق دادستان آنچه
را که متهم بدلیل ارتکاب آنها تحت پیگردقانونی قرارگرفته را
مرور میکند ،آنچه را که از طریق بازجوئی و مدارک دیگر
بدست آمده را شرح داده و جمعبندی میکند .دادستان همچنین
مجازاتی را که برای متهم بایستی درنظر گرفتهشود را پیشنهاد
میکند ،که به آن کیفر نیزمیگویند.
وکیل شاکی نیز حق دارد نقطهنظرات خودرا در مورد
خسارت جمعبندی نماید.
پساز آن وکیلمدافع دفاعیه نهائی خودرا ایراد مینماید.
نطق او به اظهاراتنهائی دادستان شباهت دارد ،اما برپایه نگاه
به موضوع از زاویه دید متهم استوار است.
هنگامیکه جمعبندی وکیلمدافع به پایان رسید ،رئیسدادگاه
از متهم میپرسد که ایا مطلبی برای اضافهکردن دارد .پساز
آن ،جمعبندیها به پایان میرسد.

غرامت برای هزینههای پیشآمده در طول دادرسی
شاکی ،متهم یا شاهد ممکن است بابت هزینههائی که برای
شرکت در دادگاه متحملشدهاند غرامت دریافت نمایند .بعنوان
مثال ممکن است آنها برای آمدن به دادگاه وبرگشتن بلیط
اتوبوس پرداختکردهباشند .اگر شخص از مسافتی طوالنی
برای شرکت درجلسه دادگاهنخستین آمدهباشد ،هزینه مسکن و
غذا نیز در جریان برگزاری دادرسی به او پرداخت خواهدشد.
این غرامت را در میز پذیرش یا رسپشن داگاه میتوان
گرفت .در فراخوان دادگاه این موضوع خاطرنشان شدهاست که
میتوان غرامت را پیشاپیش هم دریافتنمود.
در پایان دادرسی ،وکیلمدافع و وکیلشاکی خواهان دریافت
دستمزد بابت انجام وظائف محوله خود میشوند .استفاده از
وکیلشاکی و نماینده ویژه همواره برای قربانیان جرائم رایگان
میباشد.

اظهارات نهائی یا نطق
نهائی

دادستان ،وکیلمدافع و وکیلشاکی
دادرسی را جمعبندی میکنند.

کیفر

مجازاتی است که تشخیص داده
میشود متناسب با جرم انجام گرفته
باشد ،اگر دادگاه بدوی به این نتیجه
برسد که فرد متهم گناهکار بوده
و بایستی رای به محکومیت او
دادهشود .انواع گوناگونی از مجازات
وجود دارد از جمله زندان ،جریم ه
و دارالتادیب یا مکانهای ویژه
نوجوانان بزهکار.
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مذاکره یا بحث

نشست قاضیها با یکدیگر برای
بررسی همه آنچه که در جلسه
دادرسی ارائه گردیده وتصمیمگیری
درمورد اینکه چگونه باید قضاوت
نمایند.
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دادرسی به پایان
میرسد
هنگامیکه رئیسدادگاه ختم دادرسی اصلی را اعالم میکند،
جلسه دادرسی به پایان رسیدهاست .پساز آن رئیسدادگاه
اعالم میکند که چه زمانی رای دادگاه صادر خواهدشد .رای
دادگاه ممکن است مستقیما و همان موقع و یا در زمانی دیگر
اعالمشود .در هردو صورت ،همیشه قاضیها جلسه مذاکره یا
بحثی را با یکدیگر قبل از اعالم رای خواهند داشت.
جلسه مذاکره یا بحث ،نشستی است که در آن قاضیها همه
آنچه که در طول دادرسی ارائه گردیده را بررسی مینمایند
و در مورد اینکه چه حکمی باید صادر شود تصمیمگیری
مینمایند .فرد متهم یا به جرم ارتکاب جرم محکوم میشود و
یا ازانجام آن تبرئه میشود .اگر متهم تبرئه شود میگویند که
کیفرخواست رد شدهاست.

اگر رای مستقیما صادر گردد
در برخی موارد دادگاه نخستین رای خودرا مستقیما صادر
میکند .در اینگونه مواقع رئیسدادگاه اعالم میکند که یک
نشست مذاکره و بحث خصوصی برگزارخواهدشد .دراین نشست
تنها قاضیها و کسی که تنظیم صورتجلسه دادگاه را برعهده
داشته شرکت میکنند .همه کسان دیگری که در جلسه دادرسی
حضورداشتهاند و شنوندگان بایستی صحندادگاه را ترک نمایند
و دراتاق انتظار یا اتاق ویژه حمایت از شهود به انتظار بمانند.
هنگامیکه قاضیها نشست مذاکره و بحث را به پایان ببرند
در بلندگوها این امراطالع دادهمیشود .رای در سالن دادگاه
قرائت میشود به اینصورت که رئیسدادگاه اعالم میکند که
دادگاه بدوی به چه نتیجهای رسیده و چه حکمی صادرشدهاست.
اگر دادگاه نخستین متهم را محکوم نماید ،رئیسدادگاه کیفر
درنظرگرفتهشده (مجازات) وهمچنین رای دادگاه نخستین در
مورد خسارت را اعالم میکند.

سپس رئیسدادگاه از جلسه بحث و مذاکره قاضیها یک
جمعبندی ارائه میدهد ،یعنی شرح میدهد که چگونه آنها به
این نتیجه رسیدهاند .در پایان رئیسدادگاه در مورد نحوه شکایت
یا درخواست استیناف از رای دادگاه توضیح میدهد .هنگامیکه
رای اعالم گردید ،دادرسی به پایان رسیده و زمان آن رسیده که
همه سالن دادگاه را ترک نمایند .باوجود آنکه رئیسدادگاه رای
دادگاه را اعالم نموده این رای بصورت کتبی هم صادر میشود.

اگر رای دادگاه در زمان دیگری اعالم شود
دادگاه نخستین ممکن است تصمیم بگیرد که رای خودرا در زمان
دیگری اعالم نماید .معموال رای دادگاه ظرف یک یا دوهفته
اعالم میشود و روال کار به اینگونه است که اشخاص میتوانند
به دادگاه نخستین زنگ زده و از رای صادره باخبر گردند.

رای کتبی
قاضی که ریاستدادگاه را در طول برگزاری دادرسی برعهده
داشتهاست انشاء رای مینماید یعنی حکم را بصورت کتبی هم
مینویسد .برای متهم و شاکی تقریبا همیشه بطور اتوماتیک یک
نسخه از رای با نامه ارسال میگردد .اگر شخص شاکی رای را
دریافت نکردهباشد میتواند با دادگاه بدوی تماس بگیرد .شهود
و بقیه اشخاصی که عالقهمند بدریافت رای میباشند بایستی یک
نسخه از آنرا سفارشداده و هزینه فتوکپیکردن آنرا بپردازند.
میتوان رای را با پستالکترونیکی ،ایمیل هم دریافت نمود و در
اینصورت اینکار رایگان میباشد.

رای دادگاه

تصمیمی است که دادگاه میگیرد،
بعنوان مثال اینکه آیا متهم بایستی
بدلیل ارتکاب جرم محکوم گردد یا
تبرئه شود.

رد کیفرخواست

متهم بدلیل انجام جرم محکوم
نمیشود.
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بعدا چه اتفاقی
میافتد؟
پساز آنکه رای صادرشد ،متهم وشاکی سه هفته مهلت دارند
تا از آن شکایت کنند .اگرهیچکس شکایت نکند رای دادگاه را
نمیتوان تغییرداد.
اگر از رای دادگاه شکایت شد
اگر تقاضای استیناف گردید یعنی از رای دادگاه شکایت شود
دادرسی دیگری برگزارخواهدشد و اینبار دادرسی در دادگاه
استیناف انجام خواهدپذیرفت .در بیشتر موارد نیازی به حضور
شاکی و شهود درجریان برگزاری دادرسی در دادگاه استیناف
نیست .در اینگونه موارد بازجوئیهای ضبط شده در دادگاه
نخستین بازپخش میشود.

آگاهیهای بیشتر؟
تارنماهای اینترنتی خوب بسیاری با اطالعات مناسب برای شما که
میخواهید بیشتر بدانید و یا پرسشهائی برایتان پیشآمده وجوددارد.
آگاهیهای بیشتر در مورد دادرسی در این آدرسها قابل
دسترسیاست:
تارنمای داگاههای سوئدwww.domstol.se :
تارنمای پلیس سوئدwww.polisen.se :
تارنمای کشیک قربانیان جرائمwww.boj.se :
تارنمای مدرسه دادرسیwww.rattegangsskolan.se :
آگاهیهای بیشتر پیرامون غرامتها:
تارنمای سازمان حمایت از قربانیان جرم:
www.brottsoffermyndigheten.se
تارنمای ادارهاجرائیات:
www.kronofogden.se
آگاهیهای بیشتر پیرامون حمایت و پناه برای قربانیان جرم را در
این تارنما مییابید:
www.jagvillveta.se

+

29

کوتاه در مورد سازمان حمایت از
قربانیان جرم
سازمان حمایت از قربانیان جرم دارای مسئولیت در سه زمینه کاری زیر در سراسر کشور میباشد:
غرامت خسارت از جرائم
بنیادمالی حمایتاز قربانیانجرم
مرکز علمی

هدف اصلی این سازمان فعالیت در جهت احقاق حقوق قربانیان جرائم و همچنین جلب توجه عمومی به نیازها و
عالقهمندیهای آنان میباشد.
در تارنمای الکترونیکی این سازمان آگاهیهائی به زبانهای گوناگون در مورد حقوق قربانیانجرائم و روند دادرسی
موجود میباشد .در آنجا همچنین آدرسهای تماس با مراکزدولتی دیگر و سازمانهای غیرانتفاعی نیز درج شدهاست.
www.brottsoffermyndigheten.se
سازمان حمایت از قربانیان جرم با کمال میل به پرسشها در زمینه غرامت در ارتباط با جرائم پاسخ میدهد.
با شماره تلفن خدماترسانی این سازمان  ٠٩٠٧٠٨٢٠٠تماس گرفته و با یکی از کارمندان بخش خسارت از جرم گفتگو
نمائید.
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