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 به عنوان قربانی یک جرم از چه حقوقی برخوردار هستم؟

 

بری باشد و یا  که در رابطه با یک جیب که قربانی یک جرم شود. تفاوتی ندارد آمادگی این را ندارد هیچ کس

پس  ،است ضرب و جرح و یا جرم دیگری: وقتی آدم بواسطه یک جرم مجروح شده یا برایش مزاحمت ایجاد شده

توانید  دهد که در این شرایط کجا میاین برگه راهنما اطالعات کلی به شما می داند باید چه کند. نمیاغلب  از آن

 باشید. مایید و از چه حقوقی برخوردار میدرخواست کمک ن

 

 تواند به من کمک کند؟ چه کسی می

ای مشغول  ن آموزش دیدهمردادهند. در مراکز مشاوره زنان و  مشاوره و مساعدت ارائه می ،به قربانیان مراکز کمک

دهند و  های شما گوش می صحبتوانی در رابطه با افرادی در شرایط شما دارند، به اکه تجربیات فرباشند،  به کار می

های دیگری همچون کمک  کمک مورد پیش آمده شدت د با توجه بهتوانن د به شما کمک کنند. آنها میخواهن می

 . نمایندفراهم روانشناسی و یا درمانی 

 

:آنها مراجعه کنید دریافت نمایید توانید به ات کلی در رابطه با مراکزی که میتوانید اطالع اینجا میدر 

www.bmjv.de     

 www.odabs.org) مایپلیس و یا جستجو در بانک اطالعاتی برای قربانیان جر ادارهاز آن گذشته هر 

>http://www.odabs.org< ) تواند به شما کمک کند.   مینیز 

 

 توانم یک جرم را گزارش دهم؟ چگونه می

کیفری  شکواییهکه  مراجعه نمایید. در صورتی اداره پلیسیتوانید به هر  خواهید جرمی را گزارش دهید، می اگر می

گری )پلیس و دادستانی( اصوالً مسئول پیتوانید پس از آن به راحتی آن را پس بگیرید، چراکه مراجع  ارائه دهید، نمی

 ای رسیدگی کنند. بایست به هر جرم گزارش شده می

مورد پیگیری جرم تصمیم  تواند در اهانت یا خسارت مالی( قربانی می جرایم سطحی )همانندبعضی تنها در مورد 

جرم معموالً شوند: پیگیری  خوانده می (Antragsdelikte)های مورد تقاضا  د. به همین دلیل این تخلفات، جرمبگیر

پیگرد آن را بصراحت  ،قربانی جرم شما به عنوان که گیرد، بنابراین تنها در صورتی صورت می تنها با درخواست

 بایست در مدت سه ماه پس از اطالع در مورد جرم و شخص مجرم ارائه نمایید. میرا درخواست این د. یاعالم دار
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 به سختی آن را بفهمم چه؟تنها اگر زبان آلمانی ندانم و یا 

شود. اگر شما به عنوان شاهد مورد بازپرسی  ارائه دهید، به شما کمک می شکواییهخواهید  ایرادی ندارد. وقتی می

 را دارید. شفاهی قرار گیرید، حق برخورداری از یک مترجم 

 

 توانم دریافت کنم؟ در رابطه با دادرسی کیفری را می چه اطالعاتی

به خودی خود اطالعاتی همیشه دادرسی کیفری که قربانی یک عمل خالف شده اید، در رابطه با   درصورتی

د که آیا تمایل دارید اطالعاتی دریافت نمایید و اگر چنین بگوییکنید. شما باید در همان ابتدا نزد پلیس  نمیدریافت 

 شوید: واهید، درباره موارد زیر مطلع میاست چه اطالعاتی. اگر شما بخ

 

 دارید. دریافت می شکواییه خودتبی مختصری از تأیید ک 

  یعنی اقامه دعوی در برابر دادگاه ننماید، شما مطلع خواهید شد.، ه دهدتماخاگر دادستانی پیگیری جرم را 

  علیه خوانده، به اطالع شما  و جرم عنوان شده انجام خواهد شداینکه چه زمانی و کجا دادرسی قضایی

 د رسید.خواه

 ختمکنید، اینکه آیا حکم تبرئه یا محکومیت صادر شده و یا دادرسی  نتیجه دادرسی قضایی را دریافت می 

 شده است. 

 باشد. محکوم در بازداشت میدارید که آیا فرد متهم یا  شما اطالعاتی دریافت می 

 است. را دریافت کردهبرقراری ارتباط با شما ممنوعیت شود که آیا متهم  به شما اطالع داده می 

 

پس از یک تواند  این امر میتوانید در هر مورد درخواست دریافت اطالعات یا کپی از پرونده نمایید.  عالوه بر آن می

. اگر شما به آن نیاز داریدو یا غرامت برای دریافت خسارت  شما کهباشد، کروکی تصادف  مثالً سانحه رانندگی

بایست علت درخواست خود را عنوان کنید، یعنی  ر در این مورد در ادامه متن(، می)توضیح بیشتنباشید شاکی جنبی 

داشته ممکن است وجود  این مورد. استثنا نیز در به این اطالعات پرونده نیاز داریدتوضیح دهید که به چه علت شما 

 .باشد

 

 اظهارات شما به عنوان شاهد

باشید.  ای برخوردار می از اهمیت ویژه رسیدگی به پروندهجرم شده اید، به عنوان شاهد برای اگر شما قربانی یک 

بایست بعداً در دادگاه نیز شهادت دهید.  کنید. در موارد بسیاری می مطرح می والً شما اظهارات خود را نزد پلیسمعم

هرگونه عنوان توانید از  د و یا با او خویشاوند باشید، میتنها در موارد استثنایی مثالً اگر شما با متهم ازدواج کرده باشی

 اظهاری خودداری کنید، بنابراین مجبور نیستید چیزی بگویید. 
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ای وجود  توان قائل شد که خطر ویژه را بگویید. استثنا در مواردی می بایست نام و نشانی خود خود می رسیبازپ اما در

خواهید شهادت دهید، شخصی شما را به  شما می به عنوان مثال چون داشته باشد. این در صورتی خواهد بود که

وانید ت خود را اعالم کنید. در عوض می در آن حالت مجبور نیستید آدرس شخصیاعمال خشونت تهدید کرده باشد. 

تواند به عنوان مثال، نشانی یک مرکز  این نشانی می باشید. ارید که بواسطه آن قابل دسترس مینشانی را اعالم د

 کمک به قربانیان باشد، که شما با آن در ارتباط هستید.

 

. از تواند بسیار ناخوشایند باشد ایی است که میاستثنبه عنوان شاهد اظهاراتی را مطرح کردن، قطعاً برای شما وضعیت 

تواند از اقوام باشد و یا یک دوست. این  . این فرد میخود بیاوریدهمراه را ی شخصی توانید برای بازپرس این رو می

توانید در  . البته میاجازه حضور ندارد د استثناییو تنها در موار حضور داشته باشد بازپرسیدارد حین اجازه  شخص

مدت بازجویی به هزینه  ممکن است برایحتی صورت تمایل یک وکیل شما را همراهی کند. در موارد خاص 

و یا  بازپرسی توسط پلیس، دادستانیکنید که برای  بهره برد. اگر تصور مییک وکیل برای یاری به شما از دولت 

دهد در این زمینه  قرار می بازپرسیکه شما را مورد  ، پیش از بازپرسی شخصیدادگاه به چنین پشتیبانی نیاز دارید

 مورد پرسش قرار دهید. 
 

ارائه همراهی و  سی باشند، امکانو یا جرایم جنآمیز  خشونتم یک جریا نوجوانان قربانی  که کودکان در صورتی

دادرسی گفته عی در طی در تمام مراحل دادرسی وجود دارد که به آن مشایعت روانی اجتما ای پشتیبانی ویژه

باشند و به چنین پشتیبانی  و یا جرایم جنسی سنگین آمیز خشونتجرایم شود. در مواردی که افراد بزرگسال قربانی  می

 از سوی دادگاه تأیید زمانی کهمشایعت روانی اجتماعی . وجود داردامکان دریافت آن برای آنها نیز  داشته باشندنیاز 

پرس و جو کنید. آنها در این رابطه . نزد پلیس و یا مرکز کمک به قربانیان شده باشد، برای قربانی رایگان است

 با مراجعه به  توانید ات بیشتری در اختیار شما بگذارند. در اینترنت نیز میتوانند اطالع می

www.bmjv.de/opferschutz در قسمت آنجا  و"psychosoziale Prozessbegleitung"  اطالعات زیادی درباره

  یافت کنید. پشتیبانی روانی اجتماعی طی دادرسی در

 

 توانم به عنوان شاکی جنبی در جریان دادرسی باشم؟ آیا می

به عنوان مثال . این جرایم باشیددادرسی توانید شاکی جنبی در پرونده  ربانی جرایم مشخصی شده باشید، میاگر شما ق

یکی از  کشته شدنیا انجام تخلفی که موجب به قتل  باشد: تجاوز، سوء استفاده جنسی، اقدام شامل این موارد می

توانید بر خالف  باشید. به عنوان مثال می رد شما از حقوق خاصی برخوردار میبستگان نزدیک شده باشد. در این موا

 . حضور داشته باشیدجلسه دادگاه  تمام دیگر شاهدان در
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 گیرد؟ را به عهده مین وکیل مچه کسی هزینه 

طلبید، امکان دارد این امر مخارجی برای شما در پی داشته باشد. در صورتی که متهم  وقتی از یک وکیل یاری می

بایست او هزینه وکیل شما را بر عهده گیرد. البته همه متهمین در شرایطی نیستند که بتوانند  می )خوانده( محکوم شود،

 پرداخت کنند. برای همین ممکن است که مجبور باشید شخصاً این هزینه را تقبل کنید.  این مخارج را واقعاً

 

. به عنوان مثال در مورد جرایم سنگین تقاضا کنیدتوانید نزد دادگاه وکیلی به هزینه دولت  در موارد استثنایی می

یا جرایم جنسی و یا اگر یکی از بستگان نزدیک مثالً فرزندان، والدین و یا همسر بواسطه یک جرم  آمیز خشونت

 کند که شما توانایی پرداخت داشته باشید یا خیر. فرقی نمیفوت شده باشند، این امر صادق خواهد بود. در این حالت 

 

واست مساعدت مالی نمایید. این درصورتی توانید نزد دادگاه جهت مشاوره حقوقی درخ در موارد دیگر نیز می

 حق شرکت در دادرسی به عنوان شاکی جنبی را داشته باشید. خواهد بود که شما درآمد کمی داشته و 
 

 درد و رنجو خسارت  غرامت

خواهید در  دریافت نمایید؟ شما می درد و رنجیا مایل هستید خسارت  اید ا بواسطه یک جرم خسارت دیدهشم

گویند  این مورد رسیدگی شود؟ معموالً امکان پذیر است )به آن ادعاهای مدنی ناشی از جرم میدادرسی به 

Adhäsionsverfahren توانید این کار  همراه با اعالم جرم میبایست یک درخواست تنظیم کنید.  ر میام(. برای این

  را انجام دهید. 

 

دیگری، یعنی نه در دادگاه کیفری بلکه در دادگاه مدنی البته این راه نیز برای شما وجود دارد که در دادرسی 

درآمد کمی دارید جهت  که توانید در صورتی ینجا نیز میدر ا شوید. درد و رنجخسارت  غرامت یاخواستار دریافت 

 مساعدت مالی نمایید. مشاوره حقوقی نزد دادگاه درخواست
 

   از چه حقوق دیگری برخوردار هستم؟  

طبق قانون جبران توانید  ا آسیب رسیده است؟ در آن صورت میبه سالمتی شمآمیز  خشونتبواسطه یک جرم 

بهره مند شوید، مثالً اگر در رابطه با درمان پزشکی یا روانشناسی، وسایل  های دولتی از کمکخسارت قربانیان 

د. یک درخواست رآمد( باشیا خدمات بازنشستگی )مثالً جبران کسر د کمکی )همچون عصا، صندلی چرخدار(

 توانید نزد پلیس ارائه دهید.  کوتاه می
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توانید نزد دادگستری فدرال تقاضای کمک مالی  می تروریستی هستید، اقداماتیا گرایانه  افراط تاگر قربانی حمال

 /www.bundesjustizamt.deیابید:  شرایط و روند آن اطالع مینمایید. آنجا از همه 

 

هستید. به ز برخوردار از حقوق دیگری نی خشونتمحافظت در برابر به عنوان قربانی خشونت خانگی طبق قانون 

تواند  ود شوید. دادگاه میبرقراری ارتباط مجرم با خ یتعونمتوانید نزد دادگاه خانواده درخواست م عنوان مثال می

اید را  هم بطور مشترک در آن سکونت داشتهدهد، منزل مسکونی که تا به حال با متی به شما اجازه خاص تحت شرایط

نزد دادگاه عمومی ارائه  توانید بطور کتبی و یا بطور حضوری ورد نیاز را میهای م تنهایی استفاده کنید. تقاضانامه به

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

 

 چیست؟ قربانییان مجرم و میانجیگری م

است غلبه کند تا بر ظلمی که به او شده  هر چیز به قربانی یک جرم کمک می شود که پیش از به روندی گفته می

ها  مشخص و مستقیم بررسی کند چه آسیببایست بطور کامالً  متفاوت از دادرسی معمول مجرم می ای کند. به گونه

های مادی  ین موضوع ممکن است مربوط به آسیبقربانی وارد آمده است. او جراحاتی بواسطه عمل خالف او به 

هایی باشد که به دلیل جرم  ترس ها و ، ناراحتیروحی صدماتبه قربانی وارد آمده است، یا  که بواسطه جرم باشد 

انجام شود، تنها در گیرد و اگر  هرگز برخالف میل قربانی صورت نمیمیانجیگری میان مجرم و قربانی  .اند ایجاد شده

میانجیگری میان مجرم که مجرم بطور جدی بخواهد مسئولیت عمل خود را بر عهده بگیرد. در موارد مناسب  صورتی

اغلب به همین دلیل حقوقی منجر شود.  صلحفعاالنه کشمکش درونی قربانی و ایجاد مجدد  غلبهتواند به  میو قربانی 

و خارج از دادرسی اصلی  اصلی نبودهکیفری باشند. البته جزو دادرسی  کار میی یا پلیس مشوق انجام این دادستان

 گیرند.  ای بکار می کارآزموده میانجیگرافراد  ی برای این منظور وجود دارد کهشود. مراکز خاص انجام می

 

دهند، در  نجام مینزدیکی شما این کار را ا و مراکزی که درمیانجیگری میان مجرم و قربانی اطالعات بیشتر درباره 

 و یا schlichterservicebuero.de/konflikt-http://toa اینترنت خواهید یافت، به عنوان مثال 

 toa.de/-http://www.bag. 

 

 ها و اطالعات بیشتر در اینترنتبروشور

 (BMJV) حمایت از مصرف کنندهفدرال و وزارت دادگستری  قربانی را در وبگاه حمایترابطه با اطالعات در 

ها )همراه با اطالعات مراکز کمک به قربانیان در محل( و  های هر یک از ایالت لینک وبگاه به . در آنجاخواهید یافت

 دسترسی دارید.  p://www.bmjv.de/opferschutzhttبرای قربانیان جرایم یاآنالین -لینک بانک اطالعاتی

 های زیر خواهید یافت: دیگر اطالعات مفید را در دفترچه

http://www.bundesjustizamt.de/
http://www.bag-toa.de/
http://www.bmjv.de/opferschutz
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  "برای قربانیان اطالعات پایه" -

 "من حقوقی دارم" -

 "خشونت خانگی مواردبیشتر در  حمایت" -

 "کمک هزینه برای دادگاه یا مشاوره" -

 (www.bmjv.de/publikationen )در وبگاه

  "آمیز کمک برای قربانیان جرایم خشونت" -
www.bmas.de./ 

 

 منتشر شدهمحصوالت  سفارش

 www.bmjv.de  در اینترنت:

  Publikationsversand der Bundesregierung   از طریق پست:

  Postfach 48 10 09, 18132 Rostock 

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