
ُنـصـح
وإرشاد
لك يامن تعرضت 
لإلعتداء الجنسي 

أو العنف أو أي 
جريمة خطرة أخرى

 النيابة العامة
مملكة الدامنرك
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المحتوى
الجريمة من مرحلة 

إلى مرحلة اإلحالة للقضاء
تستعرض هذه النرشة ما الذي يحدث حني تصبح ضحية التعرض 

 لجرمية إعتداء عىل النفس.

• من الجرمية إىل مرحلة اإلحالة للقضاء.	
• أحصل عىل عون أثناء جميع املراحل.	
• إذا وصلت القضيـة للقضـاء.	
• يف حالة ِحفظ القضيـة.	
•  إمكانية الحصول عىل تعويـض مايل.	

تحتوي النشـرة أيضاً عىل فقرة لذوي الضحيـة املقربني أي األقارب 
لشخص مات بسبب جرمية إعتداء خطرة عىل النفس.

التحريـات:
حني ترتكب جرمية إعتداء خطرة عىل النفس تبدأ الرشطة يف 

التحريات عن القضية.

ماقد يتم إجراؤه من فحـص طبي:
يف بعض القضايا قد يتطلب األمر إجراء الفحص الطبي لك. 

ميكن أن يتم ذلك يف قسم الطوارئ باملستشفي أو مبركز ضحايا 
اإلغتصاب الجنيس. يتم هذا الفحص الطبي مبحض إرادتك، إال أنه 

رضوري لضامن األدلـة.

إذا كانت هناك حاجة لفحصك طبياً، فسوف تتكلم معك الرشطة 
يف هذا املوضوع.

الشك وتوجيه اإلتهام:
إذا كان تقييم الرشطة هو أن هناك شكا كافيا يف شخص بعينه، فإن 

الرشطة توجه إليه أو إليها تهمة بإرتكابه/إرتكابها الجرم. بعد أن 
تنتهي مرحلة التحريات، تقرر النيابة العامة مالذي سيتم بعـد من 

إجراءات.

توجيـه اإلتهـام رسمياً ومجريات القضيـة:
توجه النيابة العامة اإلتهام رسمياً يف حالة تقييمها أن هناك أدلة 

كافية لحمل القضاء عىل الحكم بالعقوبة عىل شخص مشتبه فيه. 
توجيـه اإلتهام رسمياً معنـاه إحالـة القضيـة إيل القضـاء.

ال تحال القضية يف بعض الحاالت إىل القضاء. يحدث ذلك عىل وجه 
الخصوص يف القضايا منعدمة الخطورة، والتي ميكن الفصل فيها 

بفرض غرامـة ماليـة مثالً.

نُصـــح
وإرشاد
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أحصل على عـون 
المراحل: في جميع 

عندما تصبح ضحيـة لجرمية خطرة عىل ذاتك، فيمكن لبعض 
األشخاص معاونتك أثناء التعامل مع القضية:

املحامي املخصص ملساعدة الضحية:
املحامي املخصص ملساعدة الضحية هو محاٍم قادر عىل رعايـة 

مصالحك خالل جميع مراحل القضية الجنائية.
 املحامي املخصص تتحمل الدولة دفع أتعابه ومن ضمن مهامه 

ما ييل:
• مساعدتك وتقديم النصح واإلرشاد أثناء تحريات الرشطة يف 	

القضية، وكذلك إذا أحيلت القضية فيام بعـد للقضاء.
• تقديم النصح لك يف حالة تخوفك من وصول الجاين لك أو 	

اإلتصال بك،
• مساعدتك يف الحصول عىل تعويض مايل بتقييم وحرص مطلب 	

التعويض املايل الخاص بك، وعرض هذا املطلب أثناء النظر يف 
القضية أمام القضاء وأمام هيئة التعويض املايل.

• يرشح لك ما يجري يف القضية الجنائية ويصطحبك يف حالة 	
إدالئك بأقوالك كشاهد أمام هيئة املحكمة.

من يحق له الحصول عىل املحامي املخصص؟
عندما تتعرض إلغتصاب جنيس أو جرمية جنسية خطرة مشابهة، 

تحصل عىل محام لدعمك ومساندتك إال إذا رفضت أنت ذلك.

حينام تتعرض لجرمية خطرة أخرى عىل النفس كجرمية العنف أو 
الرسقة باإلكراه مثالً فعليك أنت إذا كانت تلك رغبتك، أن تقوم 

بطلب الحصول عىل مثل هذا املحامي.

ستقوم الرشطة بتقديم اإلرشاد لك فيام يتعلق بإمكانياتك 
لتخصيص محام لك.

القضاء هو الذي يقرر مدى إستيفائك لرشوط الحصول عىل محام 
مخصص. يقرر القضاء أيضاً من الذي سيتم تكليفه كمحام. إذا 

كان لديك إختيار محدد ملحام بعينه، فيمكنك اإلفصاح عن ذلك 
للرشطة/للمحكمة.

إذا كنت قد تعرضت لجرمية اإلغتصاب الجنيس أو ما شابهها، 
فستكون لديك إمكانية التشاور مع املحامي املخصص قبل أول 
إستجواب من قبل الرشطة لك. يكون رضورياً يف بعض األحوال 

أن توجه إليك الرشطة بعض األسئلة قبل أن تتشاور مع املحامي 
املخصص لدعمك ومساعدتك بإعتبارك الضحية.

الشخص املحدد للتواصل:
إذا توقعت الرشطة أنك ستستجوب كشاهد يف املحكمة، فسوف 

يتم تحديد شخص للتواصل معك إما بالرشطة أو لدى النيابة 
العامة. بحيث يكون لديك مسؤول بعينه تتصل به/ بها حني تكون 

لديك حاجة لإلستفسار عن أي شيئ يتعلق بالقضيـة.  

هذا النظام معمول به خاصة يف قضايا اإلغتصاب الجنيس أو العنف 
البالغ  أو التهديدات الجسيمة.

ميكنك أنت أيضا أن تطلب من الرشطة تحديد شخص ليكون حلقة 
وصل فيام بينك وبني الرشطة.

نُصـــح
وإرشاد
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نُصـــح
وإرشاد

مجلس النـزاعات:
ميكنك يف بعض القضايا إختيار املشاركة يف مجلس النـزاعات.
إنه إجتامع بينك وبني الجاين، حيث ميكنك يف ظروف آمنـة 

التحدث مع الجاين عن الجرم الذي ارتكبـه.

ذلك األمر إختياري وطوعي القبول باملشاركة فيه من جهتك ومن 
جهة الجـاين. سيحرض وسـيط بينكام يف هذا اللقاء.

ميكن فقط عقد مجلس النزاعات يف القضايا التي يعرتف فيها 
الجاين بجرميتـه.

تقوم الرشطة بتقييم مدى مالءمة القضية إلحالتها ملجلس 
النزاعات. إذا كانت لك رغبـة يف املشاركة يف مجلس النزاعات، 

ميكنك أيضاً اإلفصاح عن هذه الرغبـة للرشطة.
للمزيد ميكنك اإلطالع عىل املوقع www.konfliktraad.dk أو 

اسأل الرشطة عن اإلمكانيات األخرى.

إمكانيات أخرى للحصول عىل عون:
ميكن إلرشاد الضحايا إرشادك حول اإلتصال مبتخصصني يف املجاالت 

املختلفة للنصح واإلرشاد. وميكنك اإلتصال بنا إن كنت بحاجة 
للتحدث دون الكشف عن هويتك. يوجد إرشاد للضحايا يف جميع 

املناطق. للمزيد ميكنك اإلطالع عىل املوقع 
www.offerraadgining.dk

ميكنك أيضاً اإلتصال بالجمعية القومية ملساعدة ضحايا العنف. 
وهى جمعية أهلية تقوم بتقديم أنواع متنوعة من العون والنصح 

واإلرشاد. 
 

www.voldsofre.dk للمزيد ميكنك اإلطالع عىل املوقع

إذا كنت ضحية بسبب تعرضك لإلعتداء الجنيس ميكنك السعي 
أيضاً للحصول عىل النصح واإلرشاد لدى مركز ضحايا اإلغتصاب 

   www.voldtaegt.dk الجنيس. للمزيد ميكنك اإلطالع عىل املوقع

ميكن للبلدية التي تتبعها تقديم العون لك إن كنت بحاجة للدعم 
نتيجة تعرضك للجرمية التي ارتكبت ضدك.

ميكن لطبيبك أيضاً كام يف بعض الحاالت تحويلك للعالج لدى 
محلل نفساين.

ميكنك يف بعض الحاالت الحصول عىل تعويض مايل من الدولة 
بسبب تعرضك للجرمية التي اُرتِكتَب ضدك. للمزيـد ميكنك اإلطالع 

www.erstatningsnaevnet.dk عىل املوقع
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إذا ُأحيلت 
للقضاء القضية 

نُصـــح
وإرشاد

إذا ما عرثت الرشطة عىل الجاين، وستحال القضية للقضـاء، ترسل 
النيابة العامة رسالة لك تبلغك فيها أن النيابة العامة وجهت 

اإلتهام وتحولت الحالة لقضية أمام القضاء.

اإلخطار مبوعد املحاكمة
كقاعدة عامة فإنك ستكون شاهداً يف القضية أمام املحكمة. وهذا 
يعني أنك ستحرض وترشح ماذا وقع. ستصلك رسالة تبني لك أين 

ومتى عليك الحضور للمحكمة. وسوف تستدعى أيضاً للمحكمة إذا 
كان لك طلب بالحكم بالتعويض مالياً ضـد املتهم يف القضية.

إذا مل يكن عليك الحضور للمحكمة كشاهد يف القضية وليس لك 
مطالبة بالحكم بتعويض مايل، فيمكنك دوماً اإلتصال مبكتب النيابة 
العامة ملعرفة أين ومتى ستكون املحاكمة. فاملحاكامت بشكل عام 

ليست رسيـة وهى مفتوحة لعامة الناس.

ميكنك أن تطلب من املحكمة أو من النيابة العامة أن تحصل عىل 
نسخة مجانية من الحكم,

إذا كان عليك الشهـادة أمام املحكمـة:
إذا استدعيت لإلدالء بشهادتك أمام املحكمة، فعليك اإللتزام 

بالحضور. ستعرف من خالل رسالة إستدعائك كشاهد ما الذي 
يجري يف القضية وماهي الحقوق والواجبات الخاصة بك كشاهد.

إذا كنت غري متأكٍد مام سيحدث يف املحكمة، فبإمكانك التشاور 
مع املحامي املخصص ملساعدتك وبالشخص الذي ميكنك التواصل 

معه أو بوكيل النيابـة املسؤول عن القضية/الحارض باملحكمة 
ملبارشة القضية. ويرسي نفس الشيئ إذا كان حضورك للشهادة 

باملحكمة سيكون مرهقاً نفسياً بوجه خاص بالنسبة لك.

إمكانية اإلعتبارات الخاصـة:
إذا قيمت املحكمة أن هناك إحتامال لتحميلك نفسك ما ال تطيق 
بحضورك للشهادة أمامها، فبإمكانها إختيار إتخاذ بعض اإلجراءات 

الخاصة مراعاة لك. بإمكان وكيل النيابة أو املحامي املخصص 
ملساعدتك كضحية التحضري لهذه األمور مع املحكمة قبل إنعقاد 

جلسة املحكمة.

ميكن للرشطة أو النيابة العامة يف بعض الحاالت الخاصة مثالً 
اإلتفاق مع املحكمة بتخصيص شخص يستقبلك لدى وصولك 

للمحكمة وميكن أيضاً اإلتفاق عىل أن تنتظر يف غرفة مخصصة 
إلنتظار الشاهد. حيث ميكنك بهذه الطريقة تحايش التالقي مع 

املتهم أو الشهود اآلخرين يف القضية أثناء فرتة اإلنتظار.

إذا طلبت أنت ذلك، ميكن للمحكمة يف بعض القضايا إصدار قرار 
بأن يجلس املتهم يف مكان بحيث ال ميكن للشاهد رؤية املتهم حني 

يديل بأقواله. كأن يجلس املتهم يف الصف األخري بقاعة املحاكمة. 
وميكن للمحكمة أيضاً إصدار قرار يف بعض القضايا الخاصة بأن 

يرتك املتهم قاعة املحكمة متاماً أثناء حضورك لإلدالء بشهادتك يف 
القضية.          

غلق جلسة املحاكمة:
إذا كنت قد تعرضت لجرمية إغتصاب جنيس أو ماشابهها وعليك 

الحضور للمحكمة لإلدالء بشهادتك، فمن حقك املطالبة بجعل 
جلسة املحكمة مغلقة أمام العامة وأجهزة اإلعالم أثناء إدالئك 
بالشهادة. ميكن للمحامي املخصص ملساعدتك أو وكيل النيابة 

املبارش للقضية أن يطلب نيابة عنك صدور قرار من املحكمة بغلق 
أبواب املحاكمة وجعل الجلسة مغلقة.
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في حالة إذا ما صدر
قرار بحفظ ملف القضية

نُصـــح
وإرشاد

 وميكن لك أيضاً يف بعض الحاالت يف قضايا أخرى تتسم 
بالخطورة أن تطالب بإغالق الجلسة أثناء اإلدالء بشهادتك.

وحني تغلق الجلسة ال يجب أن يكون حارضاً بقاعة املحكمة سوى 
األشخاص ذوي الصلة بالقضية. وحني تغلق الجلسة ال يجب رسد 
أي شيئ قيل بجلسة املحكمة املغلقة للعامة وأجهزة اإلعالم مثالً.

ميكن للمحكمة أيضاً إتخاذ قرارات أخرى تجعل من اليسري عليك 
اإلدالء بشهادتك. تشاور مع املحامي املخصص ملساعدتك والشخص 
الذي تتواصل معه يف الرشطة بخصوص القضية أو مع وكيل النيابة 

املبارش للقضية عام ميكن للمحكمة إتخاذه من ترتيبات وقرارات.

عندما تنتهي القضية ويصدر الحكم:
ميكنك بعد إنتهاء القضية أن تطلب من املحكمة أو النيابة العامة 

الحصول عىل نسخة مجانية من الحكم.
إذا طلبت بإخطارك عن مكان وموعد النظر يف القضية من قبل 

املحكمة اإلبتدائية، فإنك تحصل بشكل تلقايئ عىل إخطار يف حالة 
إستئناف الحكم اإلبتدايئ أمام محكمة اإلستئناف. وسيتم إخطارك 

أيًضا إذا كنت ستحرض كشاهد أمام محكمة اإلستئناف.

ميكن يف بعض الحاالت إبالغك عن موعد اإلفراج عن الجاين بعد 
إنقضاء مدة العقوبة. وميكن يف بعض الحاالت أن يتم إخطارك 
إذا كان الجاين سيشارك يف مقابلة صحفية إلحدى الجرائد أو يف 
برنامج تلفزيوين أو يف برنامج إذاعي بالراديو أثناء قضاء عقوبته 
بالسجن. ميكن للمحامي املخصص ملساعدتك أو الرشطة إعالمك 

عن إمكانياتك يف هذا املوقف.

تصل الرشطة يف بعض القضايا إىل قناعة أنه ليس هناك أساس 
لالستمرار يف إجراءات القضية، مثالً إذا كان املوضوع املُبلغ عنه ال 
ترتتب عليه عقوبة قانونية، فإن الرشطة ترفض البالغ وال يحدث 

جديد يف املوضوع.
  

كذلك ميكن للرشطة تقرير إيقاف التحريات يف القضية. يحدث 
ذلك مثالً إذا تبني أنه من املستحيل العثور عىل الجاين.

ستصلك رسالة إذا رفضت الرشطة البالغ أو أوقفت التحري يف 
القضية. سيذكر يف الرسالة طريقة التظلم إذا كنت غري راض عن 

قرار الرشطة.

عىل الرغم من إشتباه الرشطة يف شخص ما، فيمكن للنيابة العامة 
إصدار قرار بعدم مالحقة املشتبه فيه قضائياً. قد يحدث هذا مثالً 

ألن األدلة ضده/ضدها غري كافية للحكم عليه.

إذا حدث هذا فإنك ستتسلم رسالة من النيابة العامة تخطرك 
بعدم إحالة املوضوع للقضاء. ستنص الرسالة أيضاً عىل طريقة 

التظلم من القرار إذا كنت غري راٍض عن قرار النيابة.
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الحصول إمكانية 
المقربون:على تعويض مالي الضحية  ذوو 

نُصـــح
وإرشاد

ميكنك يف بعض الحاالت الحصول عىل تعويض مايل. تسدد الخزانة 
العامة للدولة قيمة هذا التعويض املايل بسبب تعرضك لجرمية.

 
تقوم الرشطة مبساعدتك يف إعالمك عن كيفية طلب الحصول عىل 

تعويض مايل.
وإذا كان لك محام مخصص ملساعدتك بإعتبارك الضحية فبإمكانه 

أيضاً املساعدة يف حرص قيمة التعويض املايل وتقدميه للجهة 
املختصة نيابة عنك.

 للمزيد ميكنك اإلطالع عىل املوقع
www.erstatningsnaevnet.dk

إذا قُِتَل الضحية نتيجة لجرمية، تخطر الرشطة أو النيابة العامة 
املقربني له من األهل عن خطوات متابعة القضية.

 
»القريب املقرب« هو ذلك الشخص الذي كان أقرب الناس للمتوىف 

كالزوج أو الزوجة أو هو الشخص الذي كان املتوىف يعيش معه.

يجب إخطار »القريب املقرب« إذا كانت تلك هى رغبته وطلبه، 
عام إذا كان هناك إتهام موجه لشخص ما، ومعلومات عن أين 

ومتى ستكون جلسة املحاكمة.

كذلك يجب إخطار »القريب املقرب« عن قرار الرشطة أو النيابة 
العامة يف حالة إتخاذ قرار منهم بوقف التحريات يف القضية أو 

بحفظ ملف القضية وعدم إحالة القضية للقضاء مثالً. من حق هذا 
»القريب املقرب« اإلحتجاج عىل هذه القرارات.

يحق »للقريب املقرب« يف حاالت معينة أن يطلب من الرشطة 
تخصيص محام ملساعدته.

ميكن للمحامي املخصص الرد عىل أسئلة »القريب املقرب« عن 
طلب التعويض املايل، وميكن لهذا املحامي أيضاً املساعدة يف حرص 

مطلب التعويض املايل وتقدميه للمحكمة.
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إقـرأ للمـزيـد 

نُصـــح
وإرشاد

موقع الرشطة
 www.politi.dk >Borgerservice>Servicedeklarationer

www.dkr.dk موقع مجلس الوقاية من الجرميـة

موقع هيئة التعويض املايل
www.erstatningsnaevnet.dk
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www.anklagemyndigheden.dk

مكتب النائب العـام
Rigsadvokaten

Frederiksholms Kanal 16
 København K 1220

)مملكة الدامنرك(

مكتب النائب العام
مملكة الدامنرك


