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 ميثاق الضحايا

 دور مكتب مدیر االدعاء العام 

عند تبليغك عن جرمية خطرية، ستقوم الشرطة بالتحقيق يف األمر و إرسال ملف إىل مكتب مدير النيابة العامة. سنقوم بعدها بقراءة امللف 

أيضا بتقييم ما إذا كان من الصاحل العام حتويل  يكفي من الدالئل ملباشرة مقاضاة شخص ما حول اجلرمية. سنقومو تقرير ما إذا كان فيه ما 

 القضية إىل احملكمة. إذا كان االمر كذلك، سنقوم بتقرير كيف جيب أن تكون التهم.

 إصدار قرارنا حول المتابعة القضائیة

و هلذا، وحده  قرار املتابعة القضائية أمر حساس جدا و ميكن أن يكون له تأثري كبري على كل من ضحية اجلرمية و الشخص املتهم فيها. إنّ 

يف القضايا اخلطرية مثل القتل و العنف اجلنسي أو حوادث  مدير النيابة العامة أو أحد حمامينا بإمكانه تقرير امر املتابعة القضائية أو ال

 رقات اليت تؤدي إىل الوفاة.الط

رائم االقل خطورة، إّال أّن املتابعة القضائية تبقى قائمة باسم مكتب النيابة العامة اليت يبقى هلا ميكن للشرطة أن تقّرر املتابعة القضائية يف اجل

 احلق يف إخبار الشرطة عن الطريقة اليت جيب عليها التعامل مع القضية.

القضائية من عدمه. يعين هذا أنّه ليس بإمكان أّي كان و حىت  عامة يتصّرف حبرية يف تقرير املباشرة يف املتابعةإن مكتب مدير النيابة ال

  احلكومة أن ختربنا مبتابعة قضية ما قضائيا أو ال.

 ما الذي یحدث إذا قّررنا عدم المتابعة القضائیة؟

 املتابعة القضائية، سنقوم بإعطائك ملخصا عن أسباب القرار إذا طلبت ذلك. إذا قّررنا عدم

 إعطائك ملخصا عن األسباب إذا كنت:ميكنك أن تطلب منا 

 )2015نوفمرب  16ضحية جلرمية (إذا كان التقرير يف القضية قد صدر يوم أو بعد تاريخ  •

 .2008أكتوبر  22يوم أو بعد تاريخ  حدثتيف حاالت الوفاة اليت ( عضو يف عائلة ضحية ما متوىف •

 

 ال ميكننا تقدمي ملخصا باألسباب لعذر قانوين. إذا حدث هذا االمر فسنقوم بسرح األمر لك.قد تكون هناك أوقاتا 

 



 ھل یمكن إعادة النظر في قرارات المتابعة القضائیة؟

ميكنك  ضيا عن ملخص أسباب القرار بعدم املتابعة القضائية،نعم. إذا كنت أنت الضحية أو كنت فردا من عائلة ضحية متوفاة و مل تكن را

  طلب إعادة النظر يف القرار. سيتم القيام بعملية إعادة النظر من طرف حمام مل يكن مشاركا يف عملية إصدار القرار األول.

 كیف یمكنني طلب األسباب أو إعادة النظر؟

جيب تقدمي كل طلبات معرفة االسباب أو طلبات إعادة النظر كتابيا. ميكنك أن تعرف كيفية القيام بذلك من خالل قراءة املعلومات 

املوجودة يف الكتيب "كيف تطلب معرفة األسباب أو إعادة النظر". هذا الكتيب متوفر على موقعنا االلكرتوين. ميكن إرسال الطلبات إىل 

 العنوان التايل:

Communications and Victims Liaison Unit 
Office of the Director of Public Prosecutions 

Infirmary Road 
Dublin 7. 

 أین یتم االستماع إلى قضایا االدعاء العام؟ 

 يتم مساع معظم القضايا اخلطرية يف:

 حمكمة اجلزاء املركزية •

 حمكمة اجلزاء الثانوية، أو؛ •

 اجلنايات اخلاصة حمكمة •

 للملف يف احملكمة. يف هذه القضايا، سيقوم احملامي املمثل لالدعاء العام باملتابعة القضائية

 القضية. باالّدعاء يفيتم مساع القضايا األقل خطورة يف حمكمة املقاطعة. يف هذه احلاالت، ميكن لكل من الشرطة أو حمامي االّدعاء العام 

ا كنا سنقوم باملتابعة القضائية، ستقوم الشرطة ايضا بإخبارك أين و بإخبارك ما إذا قد قّررنا املتابعة القضائية أو ال. إذستقوم الشرطة (الغاردا) 

  مىت سيتم عرض القضية يف احملكمة.
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 ما الذي یمكن توقّعھ من المكتب

 إذا كنت ضحیة، یمكنك أن تطلب منّا ما یلي:

 
 وجهة نظرك بعني االعتبار عند التقرير باملتابعة القضائية من عدمها؛ أخذ •

إذا كان التقرير يف القضية قد صدر يوم أو بعد إعطائك ملّخصا عن االسباب اليت أّدت إىل القرار بعدم املتابعة القضائية ( •

 )؛2015نوفمرب  16تاريخ 

 إعادة النظر يف قرار عدم املتابعة القضائية. •

  ، یمكن كأن تطلب منّا:وفاةأّدت إلى الن أسرتك أو بیتك ضحیة في قضیة إذا فردا م

احلاالت اليت تكون فيها الوفاة يوم أو إخبارك باألسباب، إذا كان االمر ممكنا، اليت حتول دون املتابعة القضائية. سنقوم باألمر يف  •
  .2008أكتوبر  22بعد تاريخ 

 املتابعة القضائية. إعادة النظر يف قرار عدم •

 إذا كنت شاھدا، یمكنك أن تتوقع منّا:

 معاملتك باحرتام و بطريقة حمرتفة بعيدة عن التمييز و بطريقة حمايدة؛ •

 اخذ وضعيتك و حقوقك و كرامتك بعني االعتبار؛ •

 للتأكد من إبالغك بكل املعلومات حول القضية؛العمل مع الشرطة  •

رابط فيديو أو وسائل أخرى خاصة يف بعض الظروف اخلاصة عند تقدميك إىل احملكمة للسؤال عن إمكانية استعمال  الّتقّدم •

 للدليل، و؛

قبل بدء احملاكمة إذا كنت ترغب يف ذلك. سيقوون بشرح ما  القيام بالرتتيبات الالزمة للتحّدث مع حمامي االّدعاء العام و احملامي •

 ليس بإمكا�م احلديث إليك حول الدليل الذي ستقّدمه.سيحدث يف احملكمة و لكن 

 إذا تّم الحكم على المتّھم، یمكننا:

، بعبارة أخرى، إذا  ستئناف اجلزاء بإعادة النظر يف العقوبة إذا راينا أّن العقوبة متساهلة على حنو غري مالئمالطلب من حمكمة ا •

 ميكننا أن نطلب إعادة النظر يف العقوبات من حمكمة اجلنايات املركزية. كانت العقوبة خفيفة لدرجة اّ�ا خمالفة للقانون. 

 إذا تّمت تبرئة المتھم، یمكننا:

 االستئناف صد حكم القاضي، لكن يف ظروف حمّددة جّدا؛ •

 أخذ آرائكم يف احلسبان عند القيام باالستئناف.   •
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نلبي تطلّعاتكمما یمكنك القیام بھ إذا لم   

 ضّد خدماتنا، ميكنك الكتابة إىل:  إذا كان لديكم شكوى

The Director of Public Prosecutions 

Infirmary Road 

Dublin 7. 

 (اخلط املباشر)  8444 858 (01)اهلاتف رقم: 
 7406 642 (01)الفاكس رقم: 

 
 للحصول على معلومات أوىف حول:  www.dppireland.ieقم بزيارة موقعنا اإللكرتوين 

 

 دور مدير النيابة العامة؛ •

 

 الحضور إلى المحكمة باعتبارك شاهدا؛ •

 القرار بعدم المتابعة القضائية؛ •

 كيف تطلب معرفة أسباب القرار أو إعادة النظر •

 باعتبارك ضحية؛ والقيام بتصريح  •

 نظام القانون الجزائي.  •

 

 

 

2015نوفمبر  –مكتب مدير االدعاء العام  ©  
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