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 نبذة عن ھذا الكتیب

على استخدام  منك الموافقة اضحة ما تحتاج لمعرفتھ إذا طُلِبھذا الكتیب بلغة و شرحی

   سجالت اإلرشاد النفسي الخاصة بك في محاكمة جنائیة.

الرد على األسئلة التي كثیًرا ما  یسعى إلى، وإنما محتملال یتناول الكتیب كل موقف 

 تطرحھا الضحایا.

المعلومات الواردة في الكتیب تخص سجالت اإلرشاد النفسي فقط. وال تنطبق على 

 العالج النفسي، أو سجالت األخصائي االجتماعي.السجالت الطبیة، أو سجالت 

 . لماذا تود المحكمة االطالع على سجالت اإلرشاد النفسي الخاصة بي؟1

قد یؤثر على نتیجة المحاكمة الجنائیة. إذا  يءكل شب المحكمة تلممن المھم للغایة أن 

عندئذ ، قضیةبالكانت سجالت اإلرشاد النفسي الخاصة بك تتضمن معلومات ذات صلة 

   سوف تحتاج المحكمة لمعرفتھا.

 . كیف سیحدث ھذا؟2

أن یطلب االطالع على سجالت اإلرشاد النفسي الخاصة بك. یمكن لكل من االدعاء والدفاع 

 عندما یحدث ھذا، سوف تُسأل عما إذا كنت توافق على الكشف عن سجالتك.

 . ھل أنا مضطر إلعطاء موافقتي؟3

موافقتك على الكشف عن سجالتك. وإذا أعطیت موافقتك، ا إلعطاء ال. لست مضطرًّ 

 قمت بسحبأو  امتنعت عن الموافقةإذا ف. ومع ذلك، تشاء یمكنك سحبھا في أي وقت



أن یقرر ما إذا كان ینبغي الكشف عن  الموضوعقاضي  یجب علىموافقتك، عندئذ 

 سجالتك دون موافقتك.

 . ما الذي یحدث لو أعطیت موافقتي؟4

 موافقتك، یحدث ما یلي: عندما تعطي

 یُسَمح لك باالطالع على سجالت اإلرشاد النفسي الخاصة بك قبل الكشف عنھا. •

 یمكنك أن تصطحب معك أي شخص تختاره عند الذھاب لالطالع على سجالتك. •

یفحص ، ئذعنداء. ودعاإلجراءات الخاص باال يیتم إعطاء سجالتك أوًال إلى محام •

 المعلومات ذات الصلة بالمحاكمة.المحامي سجالتك لتحدید 

ذات صلة بالمحاكمة، عندئذ سیقوم لیست ھناك معلومات في سجالتك كانت إذا  •

مما یساعد  ،اء بحذفھا قبل كشف سجالتك للدفاعدعاإلجراءات الخاص باال يمحام

 خصوصیتك. حمایةفي 

عن  ذات صلة بالمحاكمة، عندئذ ال یتم الكشفمعلومات في سجالتك  دْ ترِ إذا لم  •

 سجالتك.

  . من سیطلع على سجالتي؟5

ا یتم تطبیق   األشخاص الذین یحق لھم االطالع على سجالتك. بشأنقواعد صارمة جّدً

على نسخة من سجالت اإلرشاد النفسي الخاصة بك.  اءدعمحامو االسوف یحصل  •

مكتب رئیس باء إما محامي إجراءات أو محامي مرافعات یعمل دعاال يویكون محام

صلة بالمحاكمة  ذافي سجالتك لیس  العامة. سیقوم المحامي بحذف أي شيءالنیابات 



 ومحامي ،قبل إعطاء نسخة إلى الدفاع. ویتكون الدفاع من محامي إجراءات

 المتھم. یمثلونأو أكثر) واحد (مرافعات 

الخاص بالدفاع على نسخة من سجالتك من محامي  محامي اإلجراءاتیحصل  •

اء. یمكن للدفاع االطالع على المعلومات ذات الصلة دعاإلجراءات الخاص باال

ألغراض ى. ویمكنھ نسخ ھذه السجالت ف أي معلومات أخرحذَ وتُ  -بالمحاكمة

(واحد أو  المرافعات الخاص بھ ومحامي ،حامي اإلجراءاتماستخدامھا فقط من قِبل 

 .أكثر)

، في سجالتك ذات الصلة بالمحاكمةالواردة باالطالع على المعلومات  للمتھمأیًضا یُسَمح  •

ال و. الذي یمثلھمحامي اإلجراءات أو محامي المرافعات بصحبتھ  ولكن بشرط أن یكون

 یُسَمح للمتھم بالحصول على نسخة من سجالتك.

 سجالتي؟. كیف یمكنني التأكد من عدم اطالع أي شخص آخر على 6

بأقصى  قضیةاء بأن یتعامل مع جمیع المعلومات الواردة في ملفات الدعیلتزم محامي اال

فظ محامي اوسوف یح. یشمل ھذا سجالت اإلرشاد النفسي الخاصة بك. درجات السریة

عدم اطالع أي شخص لیس لھ قانونًا حق  ضمنوی ،اء على سالمة سجالتكدعاال

 .")5(انظر القائمة الواردة تحت السؤال رقم " االطالع علیھا

قبل الكشف عن سجالتك، یجب أن یوقع الدفاع وثیقة تنص على التزامھ بقواعد صارمة 

كما یجب علیھ . الواردة بھا وحفاظھ على سریة المعلومات ،عند التعامل مع سجالتك

لحمایة حقك في تضعھا المحكمة قد أي شروط أخرى ب االلتزام أیًضا الموافقة على

 العدالة. وللحفاظ على ،الخصوصیة



 موافقتي أو قمت بسحب موافقتي؟ امتنعت عن إعطاء. ما الذي یحدث لو 7

 تسحب موافقتك، یحدث التالي:عندما عندما تمتنع عن إعطاء موافقتك أو 

القاضي سجالتك ویقرر ما إذا كانت أي  یفحصسوف وسوف تُعقَد جلسة استماع.  •

اإلرشاد النفسي الخاصة بك ذات صلة  سجالتمن المعلومات الواردة في 

 بالمحاكمة.

یمكنك االطالع على سجالت اإلرشاد النفسي الخاصة بك قبل جلسة االستماع إذا  •

أي شخص تختاره عند االطالع على معك أن تصطحب  أیًضا یمكنككما شئت. 

 .كسجالت

أو أكثر) واحد (مرافعات  و/أو محامي ،محامي إجراءات تعیین لك طلب یحق •

 في جلسة االستماع.ك، مجانًا، ولیمثل

  



 . ما الذي سیحدث في جلسة االستماع؟8

 ھناك نتیجتان محتملتان للجلسة:

یقرر القاضي أنھ لیس ھناك في سجالت اإلرشاد النفسي الخاصة بك أي  أن •

 معلومات ذات صلة بالمحاكمة. إذا حدث ھذا، لن یتم الكشف عن سجالتك.
    

  أو

 

یقرر القاضي أن ھناك معلومات في سجالتك ذات صلة بالمحاكمة ویجب أن  •

القاضي ما إذا كان سیتم الكشف عن كل  یحددالكشف عنھا. إذا حدث ھذا، سوف 

كما یجوز للقاضي أیًضا أن یضع شروطًا المعلومات أم فقط أجزاء معینة منھا. 

سوف یساعد ھذا في حمایة لتقیید الوصول إلى المعلومات بمجرد الكشف عنھا. 

اء دعالمعلومات لالبالكشف عن  اعندئذ، سیصدر القاضي أمرً خصوصیتك. 

 والدفاع.

 أثناء المحاكمة؟ ينظَر في المعلومات الواردة في سجالتھل سیُ . 9

، عندئذ یمكن تقدیمھا كدلیل قضیةبالنعم. إذا كانت ھناك معلومات في سجالتك ذات صلة 

اء علیك أسئلة بشأن دعقاضي المرافعات الخاص باال وربما یطرحأثناء المحاكمة. 

 یوجھربما ، من طرح األسئلةاء دعما ینتھي االالمعلومات الواردة في سجالتك. وعند

 ستجواب".إعادة اال. یُعَرف ھذا بــ "لك األسئلةبعض  الدفاع أیًضا



 . ما الذي سیحدث لسجالتي عند انتھاء المحاكمة؟10

اء. وسیعید محامي دعنسخ سجالتك إلى اال جمیععند انتھاء المحاكمة، سیتم إعادة 

 .تتردد علیھااء بدوره كل ھذه السجالت إلى وكالة اإلرشاد النفسي التي دعاال

 

 ما الذي ینص علیھ القانون:

 باالطالع علىیة المتصلة بھا القانونالجوانب یمكنك معرفة المزید عن سجالت اإلرشاد النفسي و

یمكنك االطالع و. 2017لعام  ) من القانون الجنائي (المتعلق بجرائم االعتداء الجنسي)39المادة (

الموقع اإللكتروني لكتاب التشریعات األیرلندي:  فيعلى نسخة من ھذا القانون 

www.irishstatutebook.ie .  
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 حمایة خصوصیتك

ا عند التعامل مع سجالت اإلرشاد النفسي  یجب على الدفاع االلتزام بقواعد صارمة جّدً

  
 

 أوافق

یمكنك االطالع على سجالت 

اإلرشاد النفسي الخاصة بك 

تتردد في وكالة اإلرشاد التي 

 . علیھا

 

یستعرض رئیس النیابات 

یرى ما إذا العامة سجالتك ل

 .قضیةبالذات صلة كانت 

تُحذف من السجالت 
المعلومات التي لیست 

 لھا صلة بالقضیة.
 

بعد ذلك، تُسلم السجالت 
 إلى الدفاع.

سحب موافقتك في یمكنك 

 .تشاء أي وقت

إذا قمت بسحب موافقتك، 

سیقرر قاضي ف

ما إذا كان الموضوع 

ینبغي الكشف عن 

 سجالتك أم ال.

یقوم القاضي بفحص 

سجالتك في جلسة استماع 

ثم یقرر القاضي ما خاصة. 

إذا كانت سجالتك ذات صلة 

 أم ال. بالقضیة

 محامٍ تعیین لك حق طلب 

في جلسة  ، مجانًا،لیمثلك

 .االستماع لحمایة مصالحك

 

 

 أوافقال 

سجالت ذات ال

 .بالقضیةصلة 

سجالت ال

لیست ذات 

 ،بالقضیةصلة 

ومن ثم ال یتم 

 .الكشف عنھا

 

سجالت ال

لیست ذات 

 ،بالقضیةصلة 

ومن ثم ال یتم 

 .الكشف عنھا

 

سجالت ذات ال

 .بالقضیةصلة 
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