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من چگونه می توانم 
به کودکانی که 

قربانی جرم 
شده اند کمک کنم؟

 من 
 میخوا

 هم 
بدانم
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مقدمه
باوجود این که کودکان حق پرورش در یک محیط  امن 
و مطمئن را دارند، بسیاری از آنان در زندگی روزانه 

خود، هم در محیط خانه و هم در محیط های دیگر با 
خشونت روبرو شده و پرورش میابند. در معرض وقوع 

جرم قرارگرفتن می تواند برای هرکس و در هرسن 
تجربه ای دشوارباشد.

این موضوع که کودکان و نوجوانان در معرض 
خشونت  قرارگرفته یا درمحیط خشن پرورش یابند، 

می تواند تاثیرات بلندمدت و کوتاه مدت داشته باشد. 
این بروشور در مورد کودکانی است که خشونت را 
تجربه کرده اند. مخاطب اصلی این بروشور در درجه 
اول افرادی هستند که بواسطه کار خود در ارتباط با 

کودکان قرار می گیرند، مانند کارکنان مدارس، سازمان 
خدمات اجتماعی، مراکزبهداشتی درمانی و یا در 

سازمان های خیریه و غیرانتفاعی. منظور از کودکان 
همه کسانی هستند که هنوز ١8 سال کامل ندارند 

برای کسب آگاهی های بیشتر و سفارش نشریات به 
 تارنمای زیر مراجعه فرمائید: 

www.brottsoffermyndigheten.se
- ----

www.brottsoffermyndigheten.se
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حقوق کودکان
همه شکل های خشونت و تعرض می توانند بطورجدی به 
کودکان آسیب برسانند و این مسائل در بیشترمواقع برای 

کودکان هم عواقب جسمی و هم روحی ببار می آورد. 
حقوق کودک توسط کنوانسیون کودک و قوانین سوئد 

نهادینه شده است. کارکنان مشاغلی که بواسطه کار خود 
بطورروزانه با کودکان مالقات می کنند، موظفند در 

صورت مشکوک شدن به  این که کودکی دچار مشکل شده 
است، مراتب را به سازمان تامین اجتماعی)سوسیال( 
اطالع دهند. این امر برای اطمینان یافتن از رعایت 

حقوق کودک ضروری می باشد. 

کنوانسیون	کودک
که سوئد آن را امضاء نموده است: کنوانسیون کودک یک 
معاهده بین المللی است. این کنوانسیون در مورد حقوقی 

است که کودکان بدون توجه به جنسیت، پیشینه، دین 
یا ناتوانی جسمی یا ذهنی از آن ها برخوردار می باشند. 
کودکان حق برخورداری از مراقبتی ویژه و محافظتی 

خاص دارند زیرا در اغلب موارد آن ها بیشتر آسیب پذیر 

می باشند. کنوانسیون کودک برپایه چهار اصل بنیادی 
استواراست: 

•  همه کودکان از حقوقی برابر برخوردارند
•   در تمامی تصمیم گیری ها باید بهترین حالت ممکن 

برای کودک در نظر گرفته شود
•   همه کودکان حق زندگی و پیشرفت را دارند

•   همه کودکان حق ابراز نظر دارند و باید به آن احترام 
گذاشته شود.

براساس کنوانسیون کودک، کودکان حق دارند که از 
آن ها در برابر همه اشکال خشونت فیزیکی و روحی، 

بدرفتاری و آزارهای جنسی محافظت شود. این 
کنوانسیون همچنین به این نکته توجه می کند که کودکان 

آسیب دیده حق دریافت کمک و حمایت دارند. 

	ممنوعیت	تنبیه	کودکان
تنبیه کودکان بمنظور تربیت آنان در سوئد ممنوع است. 

مجموعه قوانین جزائی سوئد در زمینه ضرب وشتم 
از کودکان نیز محافظت می نماید، بدان معنا که نه 

پدرومادر ونه هیچ فرد بزرگسال دیگری حق استفاده 
از خشونت فیزیکی یا دیگر رفتار اهانت آمیز با کودکان 
را ندارد. اگر فرد بزرگسالی کودک خردسالی را مورد 
ضرب وشتم قراردهد ممکن است به دلیل ارتکاب جرم 

ضرب وشتم سنگین محکوم شود. 
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وظایف بزرگساالن
براساس قوانین سازمان خدمات اجتماعی شایسته است 

هر بزرگسالی که از دچارمشکل شدن یک کودک 
باخبرشده یا در این مورد مشکوک است، مراتب را 
به سازمان خدمات اجتماعی اطالع دهد. کسی که در 

مجموعه ای کار می کند که با کودکان مالقات  و ارتباط 
دارد موظف است چنانچه از دچار مشکل شدن کودکی 

باخبرشده یا به این موضوع شک کند، مراتب را 
بالدرنگ به سازمان خدمات اجتماعی اطالع دهد. 

اطالع	دادن	یا	اعالم	اخطار	نزد	سازمان	خدمات	اجتماعی
برای اطالع دادن یا فرستادن اخطار نزد سازمان 

خدمات اجتماعی شک داشتن یا نگرانی کافی است. 
یعنی نیازی به اثبات این که کودک در معرض خطر 

قرارگرفته یا دچار مشکل شده یا داشتن مدارکی در این 
زمینه نیست.

هنگامی که اخطار یا شکایتی در مورد این که کودکی 
دچار مشکل گردیده بدست سازمان خدمات اجتماعی 
می رسد آن ها موظفند که موضوع پیش آمده را مورد 

بررسی قراردهند. سازمان خدمات اجتماعی همچنین باید 
این موضوع را بررسی کند که آیا اقدامات وکمک های 

ارائه شده مناسب با وضعیت هستند یا خیر. تحقیقات 
در مورد نیازهای کودک باید بهترین حالت  ممکن 

برای کودک را در مرکز توجه قراردهد. اگر سازمان 
خدمات اجتماعی تشخیص دهد که کودک در محیط خانه 

دارای مشکالتی می باشد، ممکن است که این سازمان 
او را بالدرنگ از خانواده گرفته وتحت مراقبت خود 
قراردهد. اگر تشخیص سازمان خدمات اجتماعی این 

باشد که کودک می تواند در خانه باقی بماند، ممکن است 
اقدامات حمایتی دیگری مانند خانواده ای برای تماس با 

او تعیین شده و یا گفتگوهای حمایتی با کودک یا خانواده 
در نظر گرفته شود. در صورت مشکوک بودن به وقوع 
برخی موارد جدی تر جرم علیه کودک، ممکن است که 
سازمان خدمات اجتماعی شکایتی برای پلیس یا دادستان 

ارسال نماید.  *
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رفتار در هنگام مالقات 
با کودک

هنگامی که شخص با کودکی مالقات می کند که گمان می رود 
مورد خشونت یا ضرب و شتم قرارگرفته یا بگونه ای دیگر 

مراقبت و سرپرستی مناسبی از او نمی شود، این موضوع حائز 
اهمیت است که قضیه جدی گرفته شود. در مورد خشونت از 

سوی نزدیکان، در بیشتر مواقع کودک به شخصی که مرتکب 
خشونت یا جرم شده احساس همبستگی داشته یا وفاداراست که 
این موضوع باعث می شود که بیان آنچه پیش آمده دشوارتر از 
معمول گردد. همه بزرگساالن مسئولیت دارند که جرات کرده 

و از کودک در مورد خشونت پرسش نمایند.
شخص با حوصله و دادن زمان کافی به کودک برای حرف 

زدن و اجازه دادن به او که همانطور که خودش می خواهد، 
رویداد را شرح دهد، می تواند عالقه خود و این که به موضوع 

اهمیت می دهد را به او نشان دهد. 
بعنوان یک شخص بزرگسال، فرد باید نشان دهد که 

می تواند گوش دهد وماجرائی که کودک می خواهد تعریف کند 
را بشنود. بزرگساالن مسئولند که در راستای بهترین حالت 

!ممکن برای کودک اقدام نمایند. 
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واکنش های معمول
همه اشکال تعرض و خشونت می توانند برروی 

کودکانی که در معرض آن ها قرار می گیرند آثاری برجا 
بگذارد. کودکانی که دچار این مشکالت می شوند این 

موضوع را به اشکال مختلف نشان می دهند. نشانه های 
این امر می تواند این باشد که کودک دچار سردرد یا 

درد در ناحیه شکم است، دشواری هائی در خوابیدن و 
تمرکزحواس دارد، تنهاست یا رفتاری پرخاش جویانه 
دارد. کودک ممکن است دچار افسردگی، نامیدی و یا 

اختالل استرس پس از سانحه یا رویداد شود. این امکان 
نیز وجود دارد که کودک دچار صدمات جسمی مانند 

کبودی یا جراحات و زخم شود. 
برخی کودکان با وجود آن که دچار مشکالتی هستند، 

برخی کودکان با وجود آن که دچار مشکالتی هستند، 
هیچ گونه نشانه  یا صدمات قابل مشاهده ای نشان نمی دهند 

کودکانی که قربانی جرم بوده اما نمودهای بیرونی 
نشان نمی دهند را بسختی می توان تشخیص داد. هر 

کودک بشکل خاص خودش واکنش نشان می دهد و این 
واکنش ها را بدشواری می توان پیش بینی کرد. شخصیت 

کودک، وضعیت زندگی و شبکه های اجتماعی پیرامون 
او در این  امر که کودک چگونه تاثیر می پذیرد، اهمیت 

دارند. خود رویداد خشونت آمیز و رابطه با شخص 
مرتکب جرم نیز در واکنش کودک تاثیرگذارند. 

 خشونت از سوی نزدیکان بعنوان مثال ضرب و 
شتم کودک یا آزارجنسی، حالت  جدی ترو وخیم تری 

دارد. همانند قربانیان بزرگسال، کودک ممکن است در 
برابر اتفاقی که افتاده احساس شرم یا گناه داشته باشد 

درصورتی که شخصی که مرتکب این امر گردیده 
مسئول این کار است. هنگامی که جرم در محیط خانه 

اتفاق می افتد این امر فشار مضاعفی را بر کودک وارد 
می آورد.زیرا کودک در واقع بایستی بتواند درمحیط 

خانه و از سوی شخصی که موجب آزار او گردیده در 
حالت عادی احساس امنیت کند. 

 !
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حمایت و محافظت 
از کودک در هنگام 

اطالع دادن یا شکایت
کودکی که مورد وقوع جرم واقع گردیده یا شاهد 

خشونت بوده نیاز به کمک و حمایت دارد. عالوه بر 
شبکه اجتماعی پیرامون کودک به شکل خانواده، دوستان 
و دیگر نزدیکان، ممکن است کودک نیازمند به دریافت 

حمایت های بیشتری باشد. این امر می تواند بصورت 
گفتگوی حمایتی در چارچوب خدمات درمانی مدرسه یا 

مراکزدرمانی، درمان در مراکزروانپزشکی ویژه کودکان 
و نوجوانان )بوپ( یا ارتباط با یک سازمان  خیریه یا 

غیرانتفاعی باشد. 
برای آن که کودک بتواند از حمایت های مراکز بهداشتی 
درمانی یا سازمان خدمات اجتماعی برخوردار شود معموال 

بایستی رضایت سرپرست کودک جلب گردد. هنگامی که 
پدرومادر حظانت مشترک کودک را برعهده دارند، امکان 

دارد که یکی از آن  ها برای جلوگیری از انجام اقدامات 
حمایتی برای کودک تالش کند.  

کمیته اموراجتماعی ممکن است درصورت تشخیص 
این که این امر در راستای بهترین حالت ممکن برای کودک 

است، علیرغم مخالفت یکی از سرپرستان کودک تصمیم 
بگیرد که برای او درصورت نیاز برخی اقدامات حمایتی 

ودرمانی درنظر گرفته شود.

سازمان	خدمات	اجتماعی
سازمان خدمات اجتماعی کمون مسئولیت دارد به کسی که 

مورد وقوع جرم قرارگرفته و همچنین به نزدیکان 
قربانی جرم، حمایت و کمک های الزم را ارائه دهد.این 
امر بویژه در مورد کودکانی که قربانی جرم گردیده و 

کودکانی که شاهد خشونت یا دیگر اشکال تعرض در مورد 
نزدیکان خود گردیده اند، صدق می کند. کارکنان سازمان 

خدمات اجتماعی وظیفه حفظ اسرار دارند. 
دربرخی مناطق و شهرها مجموعه های تخصصی 
حمایتی از قبیل مرکزحمایت از جوانان قربانی جرم و 

خانه کودک، ایجاد گردیده است. سازمان خدمات اجتماعی هر 
کمون می تواند آگاهی های بیشتری در مورد این گونه مراکز 

ویژه برای کودکان در اختیار بگذارد.
در موارد بسیارجدی، ممکن است کودک براساس 

قانون مراقبت از نوجوانان )ال.و.او(، به اجبار ازخانواده  

گرفته شده و تحت سرپرستی سازمان خدمات اجتماعی 
قرار گیرد. کمیته سوسیال در کمون، درخواستی در زمینه 
مراقبت اجباری برای دادگاه اداری ارسال می نماید. دادگاه 

اداری سپس پرونده را مورد بررسی قرارمی دهد و در 
مورد این که آیا باید نوجوان مورد مراقبت قرارگیرد، 

تصمیم گیری می کند. 
در شرایط اضطراری امکان دارد کمیته سوسیال 

تصمیم بگیرد که بالدرنگ سرپرستی کودک را برعهده 
بگیرد. این امر بایستی ظرف مدت یک هفته از سوی 

دادگاه اداری تایید شود.

بهداشت	ودرمان
مراکز بهداشتی و درمانی نقش مهمی در زمینه درمان 

آسیب ها و تشخیص این موضوع  که آیا این صدمات ناشی 
از عمل مجرمانه ای بوده یا خیر و دراین صورت ثبت 

این امر، دارند. می توان اذعان کرد که اصوال کارکنان 
کلینیک های کودکان )ب.و.ث( و بهداشت مدارس، با 

تمامی کودکان در تماس قرار می گیرند. به همین دلیل آن ها 
امکان کشف کودکانی که دچار مشکل می شوند را دارند.

کودکانی که قربانی جرم شده یا شاهد خشونت بوده اند، 
ممکن است هم نیازمند به درمان عوارض فیزیکی و هم 
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تارنمای زیر می توان راهنمائی و مشاوره و همچنین نشانی 
 و شماره تلفن همه مراکزپذیرش جوانان را پیدا نمود: 

www.umo.se
کارکنان مراکزبهداشتی درمانی وظیفه حفظ اسرار 
دارند، اما موظفند درصورت مشکوک  شدن به این که 

کودکی دچار مشکل شده ، موضوع را به سازمان 
خدمات اجتماعی اطالع دهند. آن ها همچنین حق دارند 

بعضی موارد جدی تر جرم در مورد کودکان را به پلیس یا 
دادستان اطالع دهند.

سازمان	های	خیریه	و	غیرانتفاعی
سازمان های غیردولتی و خیریه مانند کشیک حمایت 

از قربانیان جرم، کشیک های بانوان ودختران و 
سازمان های حمایت از حقوق کودکان، با بسیاری 
ازقربانیان جرائم مالقات می کنند و بعنوان جزء 

تکمیل کننده و مهمی در کنار بقیه ارگان های حمایت  و 
یاری کننده در جامعه ایفای نقش می کنند. آن ها می توانند 

در مورد حقوق کودکان آگاهی رسانی کرده، به پرسش ها 
پاسخ دهند و در برخی موارد به قربانیان نوعی از 

گفتاردرمانی بصورت گفتگوی حمایتی ارائه نمایند. تمام 
کسانی که در این گونه سازمان ها فعالیت می کنند موظف 

به رعایت اصل رازداری می باشند. کودکان می توانند 
شخصا با ارگان هایی مانند »بریس« )حقوق کودکان در 

جامعه(، کشیک دختران یا کشیک حمایت از جوانان 
قربانی جرم، تماس بگیرند. 

حفاظت
اقدامات متعددی را می توان در جهت افزایش ایمنی 

کودکانی که با تهدید و خشونت زندگی می کنند بکار 
برد. از جمله این اقدامات محافظتی ممنوعیت مالقات، 
خانه های امن، وهویت محافظت شده می باشد. ازکودکان 

درصورتی که شخصا قربانی جرم شده باشند محافظت 
بعمل می آید اما چنانچه سرپرست آن ها نیازمند محافظت 

باشد، این امر در مورد کودکان نیز صدق خواهدکرد. 
برای آن که از کودک محافظت بعمل آید این موضوع 

اهمیت دارد که اقدامات مربوطه با هماهنگی پلیس، 
سازمان خدمات اجتماعی و مدرسه برنامه ریزی شود. 

پلیس، اداره مالیات ها و سازمان بازرسی اطالعات 
می توانند مشاوره های کاربردی مناسبی را در مورد 

این که سرپرست کودک چگونه می تواند شخصا امنیت 
خود و فرزندش را در زندگی روزانه  افزایش دهد. در 

اختیار او قراردهند. 

روحی این امر در مراکزدرمانی یا بیمارستان ها باشند. 
کودکان در شرایط بحرانی امکان دریافت کمک و پشتیبانی 

بصورت گفتگودرمانی در یکی از مراکزروان پزشکی 
ویژه کودکان و نوجوانان )بوپ( را دارند که در سراسر 

کشور موجود است.
 جوانان می توانند به مراکز پذیرش جوانان مراجعه 
نمایند. در آن جا در بیشتر مواقع مددکاراجتماعی، ماما 

و پرستارانی حاضرند که می توان با آنان گفتگو کرده و 
کمک دریافت نمود. بسیاری از این مراکزپذیرش دارای 
پزشک، متخصص زنان و روان شناس نیز می باشند. در 
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از شکایت نزد پلیس 
تا صدور رای دادگاه

در هنگام مشکوک  شدن به وقوع جرم، شکایت کردن 
نزد پلیس قدم مهمی در راستای حفظ حقوق کودک و 
محافظت از او می باشد. بررسی درخواست غرامت 

برای صدمات ناشی از جرم از سوی شرکت های بیمه 
و همچنین از سازمان حمایت از قربانیان جرم بطور 

معمول مستلزم آن است که شخص شکایتی برای پلیس 
ارسال نموده باشد. 

سرپرست کودک و افراد معمولی همواره این امکان 
را دارند که موارد مشکوک  به وقوع جرم را به پلیس 

گزارش دهند. کارکنان سازمان ها و دوایرمختلف نیزحق 
دارند برخی موارد جدی تر جرم در مورد کودکان را به 

پلیس اعالم نمایند. 
براساس شکایت واصله، پلیس یا دادستان تصمیم 
می گیرند که آیا باید تحقیقات مقدماتی انجام گیرد یا 

نه.اگر کسی که مسئولیت یک کودک قربانی جرم شده 
را برعهده دارد، خودش متهم به ارتکاب جرم نباشد، 

پلیس و دادستان موظفند آگاهی های الزم و مرتبط با 
پرونده را در اختیاراو بگذارند.

آسان ترین راه شکایت نزد پلیس، مراجعه 
به نزدیک ترین اداره پلیس یا از طریق تلفن 

١١٤١٤می باشد. همزمان با شکایت نزد پلیس خوب 
است که این موضوع به سازمان خدمات اجتماعی نیز 

اطالع داده شود تا پلیس و سازمان خدمات اجتماعی 
بتوانند اقدامات خودرا هماهنگ نمایند. 

جهت کسب آگاهی های بیشتر درمورد شکایت نزد 
جهت کسب آگاهی های بیشتر درمورد شکایت نزد پلیس 

 به این تارنما مراجعه فرمائید: 
www.polisen.se

تحقیقات	مقدماتی
هنگامی که پلیس یا دادستان شواهدی دال بر وقوع جرم 
علیه کودک بیابند، تحقیقات مقدماتی آغاز می شود. در 
طول انجام تحقیقات مقدماتی، ممکن است که از متهم، 

شهود و همچنین از کودک پرس و جو )بازجوئی( بعمل 
آید. 

همه قربانیان جرم حق دارند در طول انجام تحقیقات 
مقدماتی، فرد پشتیبانی کننده ای را در هنگام بازجوئی 
بهمراه داشته باشند. در مورد کودکان ممکن است این 

امر از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد که آنان با خود 
شخصی را داشته باشند که در کناراو احساس امنیت 
کنند. این شخص می تواند یکی از اعضاء خانواده، 

یک دوست، فردی از سازمان خدمات اجتماعی یا از 
یک سازمان خیریه یاغیردولتی باشد. شخصی که در 

مورد آن چه روی داده دارای اطالعاتی است که باید در 
اختیار پلیس قرارگیرد، درصورتی که قراراست بعنوان 

شاهد در تحقیقات از او بازجوئی بعمل آید، نمی تواند 
فردپشتیبان باشد.

تحقیقات مقدماتی برای پرونده هائی که در آن ها شاکی 
زیر١8 سال سن دارد بایستی بطور ویژه ای با سرعت 

بررسی شده و ظرف مدت سه ماه به انجام رسیده باشند. 
اگر دادستان تشخیص دهد برای محکوم کردن فرد 
متهم مدارک کافی دردست دارد، اقامه دعوی خواهد 

کرد. پس از آن دادگاه افراد مرتبط با پرونده را به جلسه 
دادرسی فرامی خواند. 

www.polisen.se
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وکیل	شخص	شاکی
گاهی فردی که جرم برعلیه او انجام گرفته، بطور 
شخصی حق داشتن یک وکیل یا حقوقدان را دارد 

که این شخص وکیل فردشاکی خوانده می شود. این 
امر بیشتر در مورد جرائم جنسی و خشونت از سوی 

نزدیکان صدق می کند اما در صورت نیازویژه در 
موارد مجرمانه دیگر نیزاین اقدام صورت می گیرد. 

برای کودکان در اغلب موارد یک وکیل فردشاکی تعیین 
می شود. 

سرپرست کودک باید در اسرع وقت با پلیس یا 
دادستان در مورد این که آیا کودک امکان دراختیارگرفتن 

وکیل شاکی دارد یا خیر گفتگو کند. سپس دادگاه 
نخستین )دادگاه بدوی( در مورد این که آیا کودک حق 

برخورداری از وکیل شاکی را دارد تصمیم گیری کرده 
و وکیلی تعیین می نماید. این امکان برای افراد وجود 

دارد که شخصی را بعنوان وکیل فرد شاکی پیشنهاد 
نمایند. 

وظیفه وکیل فرد شاکی آن است که در طول انجام 
تحقیقات مقدماتی و برگزاری دادگاه به کودک کمک 

کرده و از او حمایت نماید. او همچنین می تواند نماینده 

شاکی در هنگام برگزاری دادگاه بوده و از سوی کودک 
تقاضای دریافت خسارت نماید. این کمک برای قربانی 

جرم رایگان می باشد. 

نماینده	ویژه	برای	کودک
اگر یکی از سرپرستان کودک متهم به ارتکاب جرم 

برعلیه فرزند خود باشد، ممکن است برای کودک یک 
نماینده ویژه تعیین شود. این امر همچنین در مواردی که 
فرد متهم به ارتکاب جرم، رابطه ای نزدیک با سرپرست 
کودک داشته باشد، صدق می کند. دادستان تقاضای تعیین 

یک نماینده ویژه کرده و این دادگاه نخستین است که 
تصمیم می گیرد که آیا کودک حق برخورداری از یک 

نماینده ویژه دارد و فردی را به این سمت تعیین می نماید. 
نماینده ویژه مسئولیت های سرپرست کودک را در 
زمینه محافظت از حقوق کودک و منافع وی درزمان 

انجام تحقیقات مقدماتی و برگزاری دادگاه، برعهده 
می گیرد. این نماینده می تواند بعنوان مثال در مورد این که 
از کودک یک معاینه پزشکی بعمل آید تصمیم گیری نماید، 

او رابرای پرسش و بازجوئی به اداره پلیس آورده و به او 
برای درخواست دریافت غرامت در دادگاه، کمک کند.

:
13

:
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 شخصی که بعنوان نماینده ویژه تعیین می شود بایستی 
وکیل، حقوقدان مشغول به کاروکالت یا مانند آن باشد. 

این شخص باید حائزشرایط خاصی از لحاظ میزان دانش 
وتجربه بوده و همچنین دارای مشخصاتی باشد که اورا 

بطور ویژه ای برای این ماموریت شایسته سازد. 

پرسش	و	پاسخ	)بازجویی(	از	کودک
پلیس سربازجوهائی دارد که آموزش های الزم را برای 
بازجویی از کودکان دیده اند بازجویی بایستی بگونه ای 
برنامه ریزی و اجرا شود که خطری برای آسیب دیدن 

کودک در بر نداشته باشد. 
سرپرست کودک درصورتی که متهم به ارتکاب جرم 

نبوده و این امر در روند تحقیقات تاثیر منفی نداشته 
باشد، شایسته است که فرزند زیر ١5 سال خود را در 

بازجوئی همراهی کند. سرپرست اجازه ندارد تمام مدت 
در اتاق بازجویی حضورداشته باشد اما شایسته است 
که قبل و بعداز آن در نزدیکی و دردسترس باشد. 

اگر قراراست که خود سرپرست کودک بعنوان شاهد 
بازجویی شود، غالبا مناسب نیست که در هنگام پرسش 
و بازجویی از کودک حضور داشته باشد. اما اگر کودک 
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دارای وکیل یا نماینده ویژه باشد، آن شخص می تواند در 
جلسه حاضر شود. 

پرس وجو یا بازجویی از کودک نباید مفصل تر از 
آن چیزی باشد که الزم است و شرایط ایجاب می کند. 

برای گرفتن شرح کاملی از آن چه اتفاق افتاده، در بیشتر 
مواقع خوب است که از کودک چند دفعه بازجویی شود. 
بازجویی در درجه اول برای اطمینان یافتن از شواهد و 
مدارک موجوداست. مورد پرسش قرارگرفتن می تواند 

برای کودک دشوار باشد اما همزمان بازگو کردن آن چه 
اتفاق افتاده، می تواند برای او تسکین آور نیز باشد. 

اگر کودک زیر ١5 سال داشته باشد و یا بدالیل دیگر 
نتوان ازاو انتظار داشت که در دادگاه حضور یابد، 

بایستی بازجویی از او با تصویر و صدا ضبط شود. 
شایسته است که بازجویی ویدیویی حتی اگر کودک ١5 

سال کامل داشته در نظرگرفته شود اگر بعنوان مثال 
موضوع مربوط به موارد جدی تری از تعرض باشد. 

 

معاینه	پزشکی	و	گواهی	پزشکی	قانونی
معاینه پزشکی هم برای درمان صدمات کودک اهمیت 
دارد و هم برای مستند ساختن شواهد. اگر آسیب هایی 

بوجود نیامده باشد، دانستن این امر می تواند برای کودک 
آرامش خاطر ببار بیاورد. این برعهده سرپرست کودک 

است که درصورت مشکوک بودن به این که کودک 
آسیب دیده او را به مراکز درمانی ببرد. اگر کودک 

دارای یک نماینده ویژه باشد، این وظیفه اوست که در 
مورد انجام معاینه پزشکی از کودک تصمیم گیری نماید. 

برای آن که دادستان بتواند ثابت کند که جرمی برعلیه 
کودک بوقوع پیوسته، این موضوع اهمیت دارد که 

نشانه های آن بررسی وصدمات وارده را در یک گواهی 
پزشکی قانونی ثبت نمود. هنگامی که جرم برعلیه 

کودکی انجام گرفته در بیشتر موارد معاینه ای که بایستی 
مبنای گواهی پزشکی قانونی قرارگیرد از سوی یک 

پزشک متخصص کودکان یا یک پزشک قانونی انجام 
می پذیرد.

خانه	کودک
دربسیاری از نقاط کشور خانه کودک وجود دارد. 

در خانه های کودک پلیس، دادستان و سازمان 
خدمات اجتماعی در مورد تحقیقات پیرامون کودکانی 

که این شک وجوددارد که قربانی موارد جدی تری از 
جرم گردیده اند، با یکدیگر همکاری می نمایند. در برخی 

مواقع نمایند ه گانی از سازمان پزشکی قانونی و بخش 
روان پزشکی کودکان و نوجوانان نیز در این همکاری 

مشارکت دارند.
هدف آن است که کودک به محیطی سازگار با کودکان 

بیاید که در آن جا بتوان چندین مورد از تحقیقات را در 
یک مکان به انجام رسانید تا کودک مجبور نباشد بین 
ادارت دولتی مختلف در رفت و آمد باشد. بدین ترتیب 

جرم مورد بررسی قرارگرفته و کودک درمان و حمایت 
الزم را نیز در همان مکان دریافت می نماید. 
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دادرسی
اگر دادستان بعداز این که تحقیقات مقدماتی بپایان رسید 

اقامه دعوی کند، دادگاه برپا خواهدشد. شاکیان زیر 
پانزده سال الزم نیست همیشه در دادگاه حضور یابند. 

بجای آن ممکن است بازجویی از قبل ضبط شده ای 
برای دادگاه بنمایش گذاشته شود. اگر کودک در دادگاه 

حاضر باشد، هنگام پرس وجو از کودک، فرد متهم 
می تواند در اتاق دیگری باشد.در اینصورت فرد متهم از 

طریق بلندگو به پرسش و پاسخ ها گوش می دهد. 
اگر در جریان دادرسی در دادگاه قراراست مسائل 
بسیار حساسی مورد بررسی قرارگیرد، بعنوان مثال 

جرائم جنسی، دادگاه می تواند تصمیم بگیرد که تنها 
افراد مشخصی در سالن دادگاه اجازه حضور بیابند. در 

این گونه موارد گفته  می شود که دادگاه درپشت درهای 
بسته برگزار می شود. 

هنگامی که دادرسی به پایان رسید، دادگاه بایستی در 
مورد رای صادره تصمیم گیری نماید. هرکدام از طرفین 
که از رای دادگاه نخستین ناخشنود باشد می تواند از این 

رای به دادگاه استیناف یا تجدیدنظر شکایت کند. 

در »آموزشگاه دادرسی« در تارنمای سازمان 
حمایت از قربانیان جرم، آگاهی های بیشتری پیرامون 
این که چگونه یک دادرسی انجام می گیرد را می توان 
یافت. مدرسه دادرسی می تواند آمادگی مناسب را به 
فردی که قراراست در یک دادگاه حضور یابد بدهد. 

 www.rättegångsskolan.se §
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سالن	دادگاه
میز	دادستان

)از چپ به راست(
وکیل فرد شاکی

فرد شاکی
دادستان

میز	قاضی
)از چپ به راست(
عضو هیئت منصفه
عضو هیئت منصفه

رئیس دادگاه
منشی دادگاه

عضو هیئت منصفه

میز	وکیل	مدافع
)از چپ به راست(

وکیل مدافع
متهم

شرکت کنندگان احتمالی در دادگاه

میز	شهود
شاهد
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غرامت
اگر کودکی مورد وقوع جرم قرارگرفته باشد، دادستان، 

وکیل فرد شاکی یا نماینده ویژه می توانند در جریان 
برگزاری دادگاه برای او تقاضای دریافت خسارت 

نمایند. کودک می تواند از مراجع مختلفی حق دریافت 
غرامت داشته باشد که این غرامت  ها بترتیب در درجه 

اول خسارت، در درجه دوم از طریق بیمه و در درجه 
سوم غرامت از بابت خسارت مرتبط با جرم، که از 

سوی دولت پرداخت می شود، می باشند. 

خسارت
کودک می تواند برای صدماتی که در ارتباط با وقوع 

جرم براو وارد شده، غرامت دریافت نماید. اگر دادگاه 
فرد متهم را به پرداخت خسارت محکوم کند، این 

بمعنای آن نیست که این وجه بطور اتوماتیک تادیه یا 
پرداخت خواهد شد. فرد محکوم ممکن است توانایی 

پرداخت نداشته ویا از عمد از پرداخت خسارت سرباز 
زند. در این گونه موارد اداره اجرائیات به کودک برای 

Förundersökning 
läggs ned

Rättegång

Kronofogden

Förundersökning

Polisanmälan 

Anmälan till försäkringsbolag

Brottsoffermyndigheten

Vård

Stöd för 
brottsoffer

Stöd under 
rättsprocessen

Skydd

Skadestånd

دریافت این وجوه یاری می رساند. اگر فرد محکوم 
توانایی پرداخت داشته باشد، اداره اجرائیات اقدامات الزم 

را بعمل مێ آورد تا خسارت به قربانی جرم پرداخت 
گردد. کمک اداره اجرائیات بجز در موارد بسیار 

استثنائی رایگان می باشد. 

بیمه
اگر فردی که مرتکب جرم شده ناشناس باشد و یا فرد 
محکوم توانایی پرداخت نداشته باشد، کودک می تواند 
بازهم حق دریافت غرامت را داشته باشد. اگر کودک 

بیمه ای داشته باشد که در هنگام بروز صدمات در هنگام 
وقوع جرم غرامت پرداخت می کند، او می تواند از 

سوی شرکت بیمه خود غرامت دریافت نماید. کودکان 
ممکن است شامل بیمه های ویژه ای گردند مانند بیمه 

کودک یا بیمه حوادث از سوی مدرسه. این گونه بیمه ها 
در درجه اول هزینه ها و آسیب های جبران ناپذیر را 
پوشش می دهند. این حائز اهمیت است که در اسرع 

وقت صدمات وارده از سوی مراکزدرمانی ثبت و مستند 
گردند و یک اعالم خسارت برای شرکت بیمه ارسال 

گردد. 

شکایت به پلیس

تحقیقات مقدماتی

 اعالم )بروزخسارت( 
به شرکت بیمه

درمان

دادرسی

خسارت

اداره 
محافظتاجرائیات

سازمان حمایت از 
قربانیان جرائم

تحقیقات مختومه اعالم 
می شود )بررسی های بیشتری 

انجام نخواهد گرفت(
حمایت در طول 

روند دادرسی

پشتیبانی و حمایت 
از قربانی جرم
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غرامت	از	بابت	خسارت	مرتبط	با	جرم

غرامت از بابت خسارت مرتبط با جرم، یک غرامت 
دولتی است که در صورتی که قربانی جرم نتواند از 

هیچ مرجع دیگری برای جبران صدماتی که در ارتباط 
با وقوع جرم بر او وارد گردیده غرامت دریافت نماید، 
ممکن است حق گرفتن آن را داشته باشد هنگامی که فرد 

مظنون به ارتکاب جرم ناشناس بوده و یا فرد محکوم به 
ارتکاب جرم نتواند خسارت پرداخت نماید، این مسئله 

می تواند انجام پذیر باشد. عالوه بر این اگر قربانی جرم 
فاقد بیمه بوده و یا بیمه همه آسیب ها را پوشش ندهد نیز 

ممکن است دولت در برخی موارد به او غرامت از 
بابت خسارت مرتبط با جرم پرداخت نماید. تقاضا برای 

دریافت این غرامت نزد سازمان حمایت از قربانیان 
جرم انجام می گیرد. 

هنگامی که مشخصا فردمظنونی در پرونده وجود 
دارد، مبنای کار بر این روال است که شخص مزبور 

بایستی در دادگاه به آن جرم محکوم گردد.تا امکان 
پرداخت غرامت از بابت خسارت مرتبط با جرم فراهم 

گردد. زمانی که تعرض یا خشونت از سوی یکی از 
نزدیکان انجام گرفته، این امر دراکثر قریب به اتفاق 

موارد الزامی است. برای آن که کودک حق دریافت 
غرامت از بابت خسارت مرتبط با جرم را هنگامی که 

فرد مرتکب جرم ناشناس است داشته باشد، بایستی الزاما 
تحقیقاتی صورت گرفته باشد، بعنوان مثال یک تحقیقات 

مقدماتی که نشان دهد کودک قربانی جرم گردیده و آنچه 
روی داده یک حادثه.نبوده است. 

غرامت	از	بابت	خسارت	مرتبط	با	جرم	برای	کودکانی	
که	شاهد	جرم	بوده	اند

کودکانی که شاهد ارتکاب جرم از سوی یا برعلیه 
یکی از نزدیکان خود بوده اند، ممکن است حق دریافت 
غرامت از بابت خسارت مرتبط با جرم را داشته باشند. 

این بمعنای آن است که دولت در برابر کودکی که شاهد 
وقوع جرم سنگینی برعلیه یکی از نزدیکان خود بوده ، 

مسئولیت پرداخت غرامت دارد با وجود آن که آن کودک 
امکان دریافت خسارت از فرد مرتکب جرم را ندارد. 
منظور از »شاهدجرم« بودن آن است که کودک عمل 

مجرمانه را دیده و یا شنیده است. این امر می تواند شامل 
مواردی باشد که یکی از والدین کودک از سوی والد 

یا والده دیگر و یا یکی دیگر از نزدیکان کودک مورد 

1٩
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ضرب وشتم یا تهدید قرار گرفته باشد. این امر می تواند 
همچنین تعرض یا خشونت برعلیه یکی از خواهران 

ویابرادران کودک باشد. شاهد خشونت و جرائم جنسی 
شدن، فرد را مستحق دریافت غرامت می نماید. اگر 

کودکان شاهد آن باشند که یکی از والدین آن ها از 
سوی والد یا والده دیگرتهدید شود و یا این که وسائل 

منزل شان را بشکند نیز ممکن است حق دریافت غرامت 
داشته باشند. در این گونه موارد بایستی تمام شرایط 

پیش آمده در نظر گرفته شود اما مهمتراز از همه آسیب، 
اهانت و خطری که می توان تصور نمود که جرم مزبور 

برای کودک ببار آورده است. 
برای آن که کودکی که شاهد وقوع جرم بوده حق 
دریافت غرامت از بابت خسارت مرتبط با جرم را 
داشته باشد، دراغلب موارد بایستی الزاما یک حکم 
محکومیت برای جرمی که کودک شاهد آن گردیده 

صادر گردد. عالوه برآن بایستی این موضوع که کودک 
وقوع جرم را دیده یا شنیده بنوعی مستند گردیده باشد، 

یعنی در جایی کتبا بثبت رسیده باشد، که این امر در 
درجه اول باید در تحقیقات مقدماتی، شرح آن چه 

روی داده یا گزارش جرم ویا رای دادگاه ذکر شده باشد.

آگاهی های بیشتر پیرامون موضوع »غرامت از بابت 
خسارت مرتبط با جرم« و نحوه تقاضا برای دریافت 

 آن را در این تارنما می یابید: 
www.brottsoffermyndigheten.se

مسئولیت	مدرسه	در	پرداخت	غرامت
اگر کودکی در محیط مدرسه مورد اهانت قرارگیرد 
ممکن است مدرسه بدلیل کوتاهی در محافظت از آن 

کودک موظف به پرداخت غرامت گردد. در درجه اول 
باید معلم یا مدیراز وضعیت کودک باخبر شوند. اگر 
با وجود این به کودک کمک نشود می توان به نماینده 
کودکان ودانش آموزان )ب.ا.او( در سازمان بازرسی 
مدارس شکایت نمود تا پیرامون این موضوع تحقیق 

.. ........شود.

www.brottsoffermyndigheten.se
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آدرس	و	شماره	تلفن	های	
تماس

سازمان	های	خیریه	و	غیرانتفاعی
)BRIS)بریس	جامعه	در	کودک	حقوق

تلفن تماس با بریس 111 116
تلفن تماس بزرگساالن با بریس 50 50 077-150

info@bris.se
www.barnperspektivet.se ,www.bris.se

)BOJ(	جرم	قربانیان	کشیک	سراسری	سازمان
تلفن کشیک: 19 20 0200-21

unga@boj.se ,boj.riks@boj.se
www.ungaboj.se ,www.boj.se

ATSUB	آزارجنسی	قربانی	کودکان	های	خانواده	بنیاد
تلفن: 12 21 08-644

info@atsub.se
www.atsub.se

سازمان	سراسری	کشیک	های	بانوان	و	دختران	در	
Roks	،سوئد

تلفن: 30 99 08-442
info@roks.se

www.tjejjouren.se ,www.roks.se

بنیادسراسری	مرکزحمایت	در	برابر	تجاوز	به	
Rsci	,محارم

تلفن کشیک: 95 00 08-696
jour@rsci.nu
www.rsci.nu

سازمان	نجات	کودکان
تلفن: 00 90 08-698

info@rb.se
www.rb.se

سازمان	سراسری	کشیک	بانوان	و	دختران	سوئد،	
SKR

تلفن: 01 64 08-642
info@kvinnojouren.se

www.tjejjouren.se ,www.kvinnojouren.se

)Terrafem(	ترافم	سازمان
کشیک برای بانوان و دختران با پیشینه خارجی با 

حمایت و مشاوره به بسیاری از زبان ها.
تلفن کشیک: 10 10 020-52

info@terrafem.org
www.terrafem.org

ادارات	و	سازمان	های	دولتی	و	دیگر	مراجع:
نماینده	کودکان	ودانش	آموزان	در	بازرسی	

BEO	،مدارس
تلفن: 00 080 08-586 

beo@skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se

سازمان	حمایت	از	قربانیان	جرائم
تلفن: 00 82 090-70

registrator@brottsoffermyndigheten.se
   ,www.brottsoffermyndigheten.se

www.rattegangsskolan.se

mailto:info@bris.se
www.barnperspektivet.se
www.bris.se
mailto:unga@boj.se
mailto:boj.riks@boj.se
www.ungaboj.se
www.boj.se
mailto:info@atsub.se
www.atsub.se
mailto:info@roks.se
www.tjejjouren.se
www.roks.se
mailto:jour@rsci.nu
www.rsci.nu
mailto:info@rb.se
www.rb.se
mailto:info@kvinnojouren.se
www.tjejjouren.se
www.kvinnojouren.se
mailto:info@terrafem.org
www.terrafem.org
mailto:beo@skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se
mailto:registrator@brottsoffermyndigheten.se
www.brottsoffermyndigheten.se
www.rattegangsskolan.se
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سازمان	بازرسی	اطالعات
تلفن: 00 61 08-657

datainspektionen@datainspektionen.se
 ,www.datainspektionen.se 

www.kränkt.se

دادگستری	سوئد
تلفن: 00 53 036-15

domstolsverket@domstol.se
www.domstol.se

اداره	اجرائیات
تلفن مرکز مراجعین: 00 73 0771-73

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se
www.kronofogden.se

NCK	،بانوان	آرامش	و	صلح	ملی	مرکز
www.nck.uu.se

مرکز »ان ث. ک« دارای یک خط تلفن حمایتی بنام خط  
صلح و آرامش بانوان می باشد

تلفن کشیک: 50 50 020-50
www.kvinnofridslinjen.se

پلیس
تلفن: 14 114

در مواقع اورژانس با شماره ١١٢ تماس بگیرید.
www.polisen.se

سازمان	معاضدت	قضائی:
تلفن: 00 46 060-13

registrator@rhm.dom.se
www.rattshjalp.se

٣5 ٣٤

اداره	مالیات	ها
تلفن: 778 0771-778

)از طریق لینک »تماس با ما« در این تارنما می توانید 
نشانی و شماره تلفن اداره مالیات ها در محل زندگی 

خودرا پیدا کنید( 

هیئت	مدیره	سازمان	خدمات	اجتماعی
تلفن: 00 30 075-247

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

SKL	،سوئد	استانی	شوراهای	و	ها	کمون
تلفن: 00 70 08-452

info@skl.se
)در این تارنما از طریق یک لینک شما می توانید نشانی 
و شماره تلفن تماس سازمان خدمات اجتماعی در کمون 

خودرا بیابید(

مراکز	پذیرش	جوانان
آدرس وشماره تلفن همه مراکزپذیرش جوانان در نقاط 

www.umo.se :مختلف را در این تارنما می یابید

دادستانی	سوئد
تلفن: 00 66 08-453

registrator.riksaklagaren@aklagare.se
www.aklagare.se

عالوه بر موارد باال مراجع دیگری نیز برای حمایت 
وجوددارند مانند مرکزحمایت برای جوانان قربانی 

جرائم و خانه کودک. برای دریافت آگاهی های بیشتر با 
سازمان خدمات اجتماعی در کمون تماس بگیرید. بخش 

کمون ها و شوراهای استانی سوئد در این بروشوررا 
مالحظه فرمائید.

mailto:datainspektionen@datainspektionen.se
www.datainspektionen.se
www.kränkt.se
mailto:domstolsverket@domstol.se
www.domstol.se
mailto:kronofogdemyndigheten@kronofogden.se
www.kronofogden.se
www.nck.uu.se
www.kvinnofridslinjen.se
www.polisen.se
mailto:registrator@rhm.dom.se
www.rattshjalp.se
mailto:socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
mailto:info@skl.se
www.umo.se
mailto:registrator.riksaklagaren@aklagare.se
www.aklagare.se
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فهرست کلمات
جرم

عملی که براساس قوانین، ارتکاب به آن کیفر در پی 
دارد.

پرونده	کیفری
اتهام به انجام یک جرم که در دادگاه مورد بررسی قرار 

می گیرد. 

دادگاه
مرجعی که از جمله در پرونده های کیفری قضاوت 

می کند. دادگاه های عمومی شامل: دادگاه بدوی یا نخستین 
)اولین مرجع رسیدگی(، دادگاه استیناف یا تجدیدنظر 

)دومین مرجع رسیدگی(، دیوان عالی کشور )باالترین 
مرجع رسیدگی(

تحقیقات	مقدماتی
تحقیقاتی که از سوی پلیس یا دادستان برای تحقیق در 

مورد یک جرم انجام می گیرد. 

امین	یا	سرپرست
شخصی است که ماموریت دارد اموری را برای شخص 

دیگری به انجام برساند. فرد امین از جمله می تواند در 
پرداخت صورت حساب ها به شخص کمک کند و یا از 

سوی کودک برای او تقاضای دریافت غرامت بابت 
خسارات مرتبط با جرم نماید. امین از سوی دادگاه 

نخستین منصوب می شود. 

فرد	مرتکب	جرم
فردی که مرتکب انجام جرمی گردیده است. 

دادرسی	اصلی
جلسه ای شفاهی در یک دادگاه برای تصمیم گیری در 

یک پرونده که همچنین جلسه دادگاه نیز نامیده می شود.

میانجی	گری
قربانی جرم و فرد مرتکب جرم در حضور یک 

میانجی بی طرف برای گفتگو در مورد رویداد پیش آمده 
و عواقب آن با یکدیگر مالقات می کنند میانجی گری 
هم برای قربانی جرم و هم برای فرد مرتکب جرم 

داوطلبانه است 

شاکی	پرونده
فردی که در معرض وقوع جرم قرارگرفته یا از جرمی 
صدمه دیده است در روند دادرسی شاکی خوانده می شود. 

وکیل	فرد	شاکی
فردی که دارای تحصیالت در زمینه حقوق است،اغلب 

وکیل می باشد و به افرادی که قربانی جرائم سنگینی 
شده اند کمک و حمایت می رساند. از سوی دادگاه بدوی 
تعیین گردیده و هزینه اش نیز از سوی دولت پرداخت 

می شود. 

کیفر	یا	مجازات
کیفری است که دولت برای یک جرم تعیین می کند. 

نمونه مجازات ها از این قراراست: جریمه های نقدی، 
زندان، حکم تعلیقی، مجازات تحت نظرقرارگرفتن و 

احکام مراقبت های ویژه. 

جریمه	های	نقدی	بدل	از	مجازات
در موارد جرائم سبک تر و اعتراف به جرم، دادستان 

می تواند در مورد کیفر و خسارت تصمیم بگیرد. 
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نماینده	ویژه
فردی است که بطور ویژ ه ای حائز شرایط الزم بوده، 
اغلب وکیل یا حقوقدان مشغول بکار وکالت می باشد و 
بجای سرپرست قانونی کودک در زمان انجام تحقیقات 
مقدماتی و روند دادرسی از حقوق او دفاع می کند. در 
مواردی که یکی از سرپرستان قانونی کودک یا فردی 
که رابطه نزدیکی با سرپرست کودک دارد در مظان 

اتهام قرارگرفته باشند، ممکن است از سوی دادگاه 
نخستین به این ماموریت گمارده شود. 

متهم
فردی که بدلیل ارتکاب جرم تحت محاکمه قرار 

می گیرد.

سرپرست	قانونی
فرد یا افرادی هستند که حظانت قانونی یعنی مسئولیت 

حقوقی کودک را برعهده دارند. سرپرست قانونی 
می تواند یکی یا هردوی والدین، یا فردی تعیین شده 
از سوی دادگاه باشد )به بخش نماینده ویژه مراجعه 

فرمائید(. 

درخواست
خواهان صدور یک رای مشخص شدن یا درخواست 

برای صدور آن 

دادستان
حقوقدانی که سرپرستی تحقیقات مقدماتی را برعهده 

دارد و در روند دادرسی نماینده دولت )مدعی العموم( 
می باشد. 

محاکمه
درخواست دادستان یا یک فرد حقیقی از دادگاه برای 

آن که یک فرد مشخص بدلیل ارتکاب به یک یا چندین 
فقره جرم محاکمه گردد. 

شکایت	یا	تقاضای	تجدیدنظر
درخواست برای آن که پرونده توسط مرجع قضایی 

باالتری بررسی شود )به بخش دادگاه مراجعه شود( اگر 
”فرد از رای صادره ناخشنود است.

25
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در مورد سازمان حمایت از قربانیان جرم
سازمان حمایت از قربانیان جرم دارای مسئولیت در سه زمینه کاری زیر در سراسر کشور می باشد:

•	غرامت	خسارت	از	جرائم
•	بنیادمالی	حمایت	از	قربانیان	جرم

•	مرکز	علمی

هدف اصلی این سازمان فعالیت در جهت احقاق حقوق قربانیان جرائم و همچنین جلب توجه عمومی به نیازها و 
عالقه مندی های آنان می باشد.

در تارنمای الکترونیکی این سازمان آگاهی هائی به زبان های گوناگون در مورد حقوق قربانیان جرائم و روند 
دادرسی موجود می باشد. در آن جا همچنین آدرس های تماس با مراکزدولتی دیگر و سازمان های غیرانتفاعی نیز 

www.brottsoffermyndigheten.se درج شده است

سازمان حمایت از قربانیان جرم با کمال میل به پرسش ها در زمینه غرامت در ارتباط با جرائم پاسخ می دهد. با 
شماره تلفن خدمات رسانی این سازمان 00 82 70-090، تماس گرفته، گزینه ٤ را انتخاب فرموده و با یکی از 

کارمندان بخش خسارت در ارتباط با جرم گفتگو نمائید.

www.brottsoffermyndigheten.se
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BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
Box 470, 901 09 Umeå

Tel: 090-70 82 00
registrator@brottsoffermyndigheten.se

www.brottsoffermyndigheten.se
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