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  از  و بکنید چه باید دانید و نیم شده اید  عمل مجرمانه ای شما قربان   آیا
 
  برخوردارید؟ چه حقوق

  
این برای  ویدیو  در  توضیح ما  کیس خواهیم شما  چه  که  مجرمانه قربان   داد  یم عمل  شود   شناخته 

  میباشند .  برخوردار  چه حقوق   از مجرمانه  اعمال قربانیان و
  
https://www.youtube.com/watch?v=vUFr0DZZrAQ&t=11s 
 
 

اثر هر شخیص در  ،  دیده آسیب عمل مجرمانه یک که  .  عمل مجرمانه قربان   باشد  از آسیب شناخته میشود  به   اعم 
،  سالمت   مایل شخص  وخسارت  س  رویح آسیب یا آسیب  است  مانند  حت   یا ،  شما  عمل   اگر اضطراب.  یک  علت  به 
  هستید.  قربان   یک ، اشیدصدمه ب آسیب و در معرض خطر  مجرمانه

  
  

  شود.  عمل مجرمانه  یک  تواند قربان   از ما یم  یک  و مذهب ، هر ، نژاد ، ملیت رصف نظر از جنسیت
  
  

نیست باشد  شناسان   ، مجرم  که مهم  شده  مجازات  همچنی   و  ندارد .  را شما آیا که اهمیت   مجرمانه  به   عمل 
نتیجه پلیس در  اگر  اید.  کرده  مجرمانه مستقیم گزارش  شما عمل  است به  شده  وارد  قربان    آسیتی  عمل   ،  آن 

  .  شوید یم محسوب  مجرمانه
   
  

ه عمل مجرمانه که قربان   میشوید  متوجه چگونه   شده اید؟ نفرت  با انگی  
 

ه نسبت به   و پیشداوری که با تعصباست   حمله دیگری  یا ، کالیم حمله جسیم به معنای نفرت عمل مجرمانه با انگت  
 
 

باشد.   مذهتی شما باور  یا تواند به عنوان مثال رنگ پوست  شود ، که یم یم خاص شما ایجاد شخص شما بواسطه ویژگ
آمت    اعمال مجرمانه قربانیان تنفر خشونت  ه  انگت   ای  پذیر  آسیب قربانیان ، با  نظر گرفته یم ویژه  از در  حق   شوند که 

  برخوردار هستند.  دولت   ز حمایتا سطح باالتری و
  
 

عنوان مجرمانه قربان   به  شما   عمل  برخوردارید حقوق از ،  یم  زیادی  نیستید ویل توانید که  استفاده   مجبور  آنها  از 
  .  کنید

 
و  پشتیبان   ،  اعمال مجرمانه از قربانیان و روان   ، اجتمایع که از نظر حقوق   سازمانهان   به  اول ، شما حق دارید در وهله
  .   مراجعه نمایید ، کنند  یم کمک حرفه ای بصورت

  
دارید حق  پلیس  وقو ع شما  به  را  این  تصمیم درصورتیکه دهید.  گزارش جرم  انجام  دارید به  عنوان  ، یم کار  توانیدبه 

را  " اطمینان  و  اعتماد  "مورد  شخص  خود  همراه  .  با  باشید  داشته  اعتماد "شخص همراه  و   مورد 
یم  شخیص یعت    " اطمینان اع شناسید که  او  به  دارید ،  پشتیبان تماد  همچنی    و  بود.  خواهد  حقوقدان   یک شما 

  قانون نظارت خواهد کرد.  که بر رعایت را همرایه کند ، شما میتواند  وکیل یا و
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vUFr0DZZrAQ&t=11s
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شما قرار   در اختیار کیفری ارایه شکایت از و مراحل بعد  امکان ارایه شکایت کیفری  را درباره موظف است اطالعان   پلیس
  دهد. 

 
الزم در اختیار شما قرار داده میشود تا شما با زبان و کالم خودتان ، آنچه را که برای شما اتفاق افتاده   در دفت  پلیس فضای 
ح دهید   اهمیت و مهم میباشد.  حائز . بیان و توضیح هر آنچه که در ارتباط با حمله به یاد میآورید ،  است را شر

 
   حساس داشته و صحبتهای شما را بشنوند .  ماموران پلیس با شما بعنوان قربان  باید رفتاری

 
حمله گزارش  ه  از  انگت   پلیس نفرت با  سید.  به  قربان   واقعیت این نت  شما  هستید یک  که  مجرمانه  ،  عمل 

روند  منف   تأثت   هیچگونه    در 
 

شما اقامت صدور یا پناهندگ اسلوایک برای  نخواهد   در 
  .  باشد از این کشور شما اخراج )دیپورت (  برای تواند دلییل نیم نت    کیفری شکایت  ارایه .  داشت

 
شکایت دادریس کیفری ارایه  و  پروسه  دولت یعت   ،  میباشد کیفری آغاز  در اقدام  عمل   ارتکاب ، آن چارچوب که 

شما شخصا مجبور به ارایه شکایت کیفری نیستید بلکه یک شخص و یا سازمان   .  کند و مجازات یم را برریس  مجرمانه
ارایه   شما را برای میتواند از طرف شما این شکایت را ارایه کند ، با اینحال اگر شما قربان  عمل مجرمانه هستید ، پلیس 

  احضار میکند .  شهادت
 

کیفری دادریس  و  پروسه  شده   که شخیص  ، در  وارد  خسارن   نه  مجرما  عمل  وقوع  بعلت 
  .  شود یم و شناخته معرق   دیده آسیب شخص بعنوان ، باشد

 
قربان   بر دیده ، خالف  آسیب  طرفی    یک  شخص  که   میباشد معت   بدان این و  ، میباشد کیفری دادریس از 

  کنند.  دادگاه به طور فعال با او ارتباط برقرار یم یا ، دادستان   مانند پلیس دولت   مقامات
 

همزمان هر  بنابراین واقع  در  دیده  آسیب  این شد میبا نت    مجرمانه عمل قربان   شخص  با   .   ، حال 
.  عمل قربان   هر آید  نیم  به حساب  دیده  آسیب  ید که وقوع عمل  اگ مجرمانه شخص  بگت   تصمیم 

قربان  عنوان  به  ر 
ممکن   اتفاق این  شکل دیگری مطلع نشود ، هیچ  پلیس از وقوع عمل مجرمانه به   و مجرمانه را به پلیس گزارش ندهید

بیفتد ( است  آیید  نیم  حساب  به  دیده  اییط میدان در .  )آسیب  شر است  ممکن   ، باشد که   نت    عمل  داشته  وجود 
عمل مجرمانه شده اید   آن شما قربان    ویل از اینکه است مطلع شده و در حال تحقیق عمل مجرمانه ای وقوع   از  پلیس
این موقعیت و جایگاه   و از حقوق مرتبط با شناخته شوید دیده  آسیب خواهید صورت ، اگر یم در این .  نمیباشد مطلع

  .  مراجعه نمایید دادستان   یا پلیس به فاصلهکه بال  کنیم  یم توصیه به شما  ، کنید استفاده )شخص آ سیب دیده (
 

عنوان به  مثال  عنوان  حق دیده آسیب فرد  به  شما  به ،  نگاه کردن  و  را برریس  مدارگ پرونده  خود   دارید،  نفع  به  را 
کت کنید دهید پیشنهاد   کنید.  تجدیدنظر  تقاضای ، موافق نباشید رای دادگاه  اگر با وهمچنی    ،  ، در جلسات دادگاه شر

 
طول مراحل در  پلیس یعت   ،  کیفری دادریس تمام  یم همچنی    ، در   ، دادگاه  از   توانید در 

   مدافع  وکیل طرف
 

مدرکباید   فرد این .  شوید  نمایندگ برخوردار از  حقوق  ، تحصیالن   ایده و  باشد  حالت  آل   در 
از دارای حقوق   وکیل وکالت  در  دیدگان تجربه  ( نماینده این  کیفری.  دادریس  جریان در  آسیب  مدافع  در  )وکیل 
و   نیدخود با او مشورت ک وظایف در مورد حقوق و توانید اقدامات با شما حضور خواهد داشت ، شما یم و مراحل همه

  دهد.  شما توضیح برای  جداگانه و مدارک موجود را بطور اسناد محتوای  همچنی   
 

بعنوان ک دیده  آسیب شما  بدانید  هستید  مند  عالقه 
ً
چهمطمئنا   مدت ه 

 
ان کیفری رسیدگ یم  جامد  بطول 

ماهها تا سالها به    بطور کیل و معمول در اسلوایک کیفری دادریس  مراحل موردی و جداگانه است .  بسیار موضویع این . 
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شده است ،   ای که به شما بار در مورد حمله چندین  باشید حت   مدت ممکن است مجبور  در این .    انجامد طول یم
و دهید توضیح  برانگ یم این .    شهادت  چالش  بنابراین ت   تواند   ، باشد  فرسا  طاقت  با   و  تماس  از  لزوم  صورت  در 
م نکنید احساس خجالت و روانشناس    .  شر

 
  .  را دارید جرم به غرامت از مرتکبشما شده باشد ، شما حق مطال به خسارت باعث در صورن  که عمل مجرمانه

 
قربان   شما  باخشونت یک اگر  همراه  مجرمانه  اییط باشید عمل  شر تحت  ان   حق از خاص ،  جیر

   میباشید .  برخوردار  دولت  طرف از خسارت
 
جم ، حق دارید که  از سطح و اندازه الزم برخوردار نمیباشد لوایک اس به زبان تسلط شما اگر از استفاده   داشته باشید .  می 

را دارید   زبان اسلوایک  توان فهم و درک  مشکیل بدون هیچ کنید اگر احساس یم ، حت   تریس نداشته باشید حق از این
یط .  دفت   اقدامات در  در  که  مالقاتهان   جریان یا و پلیس و  مشاوره مکک در  اصطالحات  اغلب ، حقوق   و 

 هرگز با آنها برخورد نکرده اید به کار یم  وخایص فت  
ً
 قبال

ً
تواند عواقب   آنها یم  عدم درک وفهم صحیح و رود که احتماال

جریان منف   باشد تحقیقات در  مدارگ اسناد هیچگاه  .  داشته  محتوای و  که  برای را  توضیح آنها  نشده شما  و   داده 
  .   امضا نکنید  فایه ترجمه نشده رابصورت ش

  
احساس ای  قربان    که، میکنید اگر  مجرمانه  ه  عمل  انگت   و با  ملیت ، نفرت تنفر  با  ارتباط  دیت    باورهای ، تابعیت ، در 

اجتمایع به طور کیل یا و به عنوان موقعیت  ، خود  اید  خاریحی  ب شده  اطالعات  به کسب  مند  مورد   یشت  و عالقه  در 
ید  ، حقوق خود هستید   .   نماییم به شما کمک شد که خوشحال خواهیم  .  با ما تماس بگت 

  
  

 


