اآلن أنت الشاهد
معلومات للشهود تقديم األدلة في
المحاكمة الجنائية

سوف يساعدك هذا الكتيب على فهم ما ينطوي عليه
اإلدالء بشهادة في محاكمة جنائية وكيف يمكنك التحضير
للمحكمة.
من خالل اإلدالء بالشهادة ،تكون تق ّدم مساهمة ّقيمة في
نظام العدالة الجنائية .ويعتمد نظام المحاكم على مساعدة
من الشهود الصادقين.

النيابة العامة
تتم مقاضاة الجرائم الخطيرة في فيكتوريا من قِبل وكيل النيابة العامة
 Director of Public Prosecutionsمن خالل مكتب النيابة العامة
).Office of Public Prosecutions (OPP
يعمل فريق اإلدّعاء العام  OPPمع شرطة فيكتوريا Victoria Police

لمقاضاة المسائل الجنائية.

محام يع ّد القضية القانونية ومدّعي عام
ويتكون فريق اإلدّعاء  OPPمن
ٍ
يستجوب الشهود في المحكمة ويعرض القضية على القاضي وهيئة
المحلفين .أحيانا يكون هناك أيضا ً مرشد اجتماعي من ضمن فريق
اإلدّعاء.

دعـم الشاهد
من الطبيعي أن تشعر بالتوتر حول اإلدالء بشهادتك في المحكمة .بإمكان
( Witness Assistance Serviceخدمة مساعدة الشاهد) التابعة لمكتب
) OPP (WASتقديم المعلومات والدعم لك في جميع مراحل إجراءات
المحكمة.
 WASخدمة مجانية متخصصة يعمل فيها مهنيون مؤهلون يتمتعون
بخبرة في مساندة الشهود وضحايا الجريمة.
يستطيع موظفو :WAS
• شرح ما يحدث قبل المحكمة وأثناءها وبعدها
• مساعدتك على الحصول على حقوقك ومستحقاتك
• إحالتك إلى الوكاالت والخدمات األخرى.

نصائح
• إذا كان لديك أي أسئلة حول أمر ما ،أو كنت تحتاج إلى
مزيد من المعلومات ،اتصل بمحامي  ،OPPأو بمخبر
الشرطة أو بخدمة .WAS
• قم بتدبير شخص يرعى أطفالك بما أنه ال توجد
تسهيالت رعاية األطفال في المحكمة.

التعامل مع اإلستدعاء للمثول أمام المحكمة
إذا كنت تدلي بشهادتك في محاكمة جنائية فهذا يعني أنك قد أدليت بإفادتك
للشرطة واستلمت مذكرة استدعاء للحضور إلى المحكمة.
مذكرة اإلستدعاء تعني بإنه يجب عليك أن تذهب إلى المحكمة وأن تجيب
على األسئلة (أن تدلي بشهادتك) حول ما كنت قد قلته للشرطة .وهناك
عقوبات شديدة لعدم الذهاب إلى المحكمة عند استالم مذكرة إستدعاء.
تفاصيل اإلتصال بمخبر الشرطة الذي حقق في الجريمة ومحامي اإلدعاء
 OPPالذي ستتعامل معه ،ستكون مبيّنة في مذكرة اإلستدعاء.

موعد المحكمة
سوف تعلمك مذكرة اإلستدعاء التاريخ األول من المحاكمة ،ولكن قد ال
يكون هذا هو التاريخ الذي يلزم أن تدلي فيه بشهادتك.
سوف يتصل بك مخبر الشرطة ليحيطك علما ً بالموعد الذي يستلزم
حضورك إلى المحكمة.
إذا لم يتم االتصال بك ،يرجى االتصال بمخبر الشرطة أو بمحامي .OPP

الترتيبات الالزمـة
قبل مثولك أمام المحكمة سوف تحتاج لترتيب إجازة من العمل أو
الدراسة .قد يتعين بك الحضور إلى المحكمة ألكثر من يوم واحد.
يلزم أن تخبر مخبر الشرطة أو محامي  OPPإذا كنت:
• بحاجة إلى مترجم
• تعاني من إعاقة يمكن أن تجعل إدالءك بشهادة صعبا ً
• غيرت عنوانك أو رقم هاتفك

نفقات الشاهد
يمكنك المطالبة ببعض النفقات الخاصة بك لحضور المحكمة .سوف
يتم إرسال( Witness Expense Claim Formنموذج مطالبة الشاهد
بالمصروفات) مع مذكرة اإلستدعاء مع شرح للمبلغ الذي يمكن المطالبة
به .ال يمكن المطالبة بمصاريف موقف السيارة ورعاية األطفال.
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الشرطة أو بخدمة .WAS
• قم بتدبير شخص يرعى أطفالك بما أنه ال توجد
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نصائح( Witness Expense Claim Formنموذج مطالبة الشاهد
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بمصاريف موقف
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ال يمكن
• إتصل بخدمة مساعدة الشاهد  WASإذا كنت ترغب
في الحصول على دعم شخص معك في المحكمة
وأثناء إدالئك بشهادتك.

تقديم األدلة
قول الحقيقة هو أهم شيء يجب القيام به عند اإلجابة على األسئلة في
المحكمة.
عند اإلدالء بشهادتك:
•
•
•
•
•
•

إستمع بعناية للسؤال قبل اإلجابة
خذ وقتك لإلجابة
إذا كنت ال تسمع أو تفهم السؤال ،أطلب تكرار السؤال
إذا كنت ال تتذ ّكر أو لست متأكدا ،يجب أن تقول ذلك بدل التخمين
إذا كنت متأكدا ،يمكن أن تقول ذلك
عند االنتهاء من تقديم شهادتك ،يأذن لك القاضي بمغادرة المحكمة
وأنت حرّ في الذهاب أم البقاء.

نصائح
• يمكنك أن تطلب من القاضي استراحة إذا كنت
بحاجة لذلك.
• يسجل الميكروفون إجاباتك ولكنه ال يجعل صوتك
أعلى ،لذا يتعين أن تتحدث بوضوح.

مسائل االعتداء الجنسي و العنف األسري
إذا كنت ضحية االعتداء الجنسي يمكنك تقديم األدلة بعيدا عن المحكمة
عبر دائرة تلفزيونية مغلقة .إذا كنت ضحية العنف األسري يمكن أيضا
أن يسمح لك إستخدام دائرة تلفزيونية مغلقة لتقديم األدلة الخاصة بك.
يمكن أن يُس َمح أيضا للشخص المساند لك بالجلوس معك في منشأة
نائية أثناء اإلدالء بشهادتك .ويجب أن توافق المحكمة على هذا
الشخص وال يمكن أن يكون شاهدا آخرأ.
باستطاعة خدمة مساعدة الشاهد  WASاإلجابة على أسئلتك حول
استخدام مرفق الشاهد النائي لتقديم األدلة الخاصة بك.

عند انتهاء المحاكمة
بعد أن يدلي جميع الشهود بشهاداتهم في المحاكمة ،فإن المدعي العام
ومحامي الدفاع المرافِع والقاضي يتحدثون إلى هيئة المحلفين بشأن
األدلة والقانون.

اآلن أنت الشاهد

فإن هيئة المحلفين تقرر ما إذا كان المتهم مذنبا أو غير مذنب.
ليس هناك حد زمني للوقت الذي تستطيع هيئة المحلفين أن تتخذ
قرارها خالله.

معلومات للشهود تقديم األدلة في
المحاكمة الجنائية

إذا كان المتهم مذنبا ،يمكن للضحية إعداد Victim Impact
 ،Statementوالذي سيعرض على المحكمة في جلسة إصدارها

لقرار الذنب أو البراءة.

وسوف يقرر القاضي الحكم في جلسة استماع منفصلة أو في يوم آخر.
إذا وُ ِجدَ بأن المتهم غير مذنب ،فيكون حرّ ا يستطيع المغادرة.
إذا كنت ترغب في معرفة نتيجة المحاكمة ،إتصل بمخبر الشرطة،
أو بمحام  OPPأو بخدمة .WAS

النقاط الرئيسية
•
•
•
•

•
•
•

إذا تم تبليغك مذكرة إستدعاء فيجب عليك الحضور إلى
المحكمة لإلدالء بشهادتك.
من المهم أن تقول الحقيقة عند اإلدالء بالشهادة.
ال تناقش األدلة أبدا مع شهود آخرين.
إذا كنت ضحية االعتداء الجنسي يمكن أن تدلي
بشهادتك بعيدا عن المحكمة عبر دائرة تلفزيونية
مغلقة .إذا كنت ضحية العنف األسري يمكن أيضا
أن يُس َمح لك إستخدام دائرة تلفزيونية مغلقة لألدالء
بشهادتك.
يتوافر الدعم من خدمة Witness Assistance
.Service
يمكنك أن تطلب الحصول على معلومات عن القضية
المتعلقة بك من مخبر الشرطة أو محامي .OPP
دع فريق اإلدّعاء يعلم إذا قمت بتغيير عنوانك أو
تفاصيل االتصال بك.

والمساعد
األدلة
المعلومات
تقديم
Officeالقيام به عند اإلجابة على األسئلة في
شيء يجب
of Public
Prosecutionsهو أهم
قول الحقيقة
هاتف:
المحكمة.
03 9603 7666
إيمايلinfo@opp.vic.gov.au :
عند اإلدالء بشهادتك:
www.opp.vic.gov.au

• إستمع بعناية للسؤال قبل اإلجابة
Witness Assistance Service
وقتك لإلجابة
• خذ
Office of Public
Prosecutions
أطلب تكرار السؤال
 Streetتفهم
Melbourneتسمع أو
 3000إذا كنت ال
•
السؤال565،
Lonsdale
هاتف:
03
9603
7425
ّ
• إذا كنت ال تتذكر أو لست متأكدا ،يجب أن تقول ذلك بدل التخمين
هاتف1800 641 927 :
متأكدا ،يمكن أن تقول ذلك
• إذا كنت
Victims
of Crime
شهادتك ،يأذن لك القاضي بمغادرة المحكمة
من تقديم
 Helplineاالنتهاء
• عند
هاتف817 :
1800الذهاب أم البقاء.
 819في
وأنت حرّ
 8:00ص حتى  11:00مسا ًء  7أيام في األسبوع
www.justice.vic.gov.au/victimsofcrime
نصائح

المعلومات
 Visionخط
Australia
القاضي استراحة إذا كنت
تطلب من
يمكنك أن
•
1300
847
هاتف466 :
بحاجة لذلك.
لخدمات TTY
السمع)
يسجل(ضعاف
إجاباتك ولكنه ال يجعل صوتك
الميكروفون
•
13
هاتف36 77 :
أعلى ،لذا يتعين أن تتحدث بوضوح.
خدمة الترجمة الخطية والشفهية
هاتف13 14 50 :

مسائل االعتداء الجنسي و العنف األسري
المحاكـم ضحية االعتداء الجنسي يمكنك تقديم األدلة بعيدا عن المحكمة
إذا كنت

عبر دائرة تلفزيونية مغلقة .إذا كنت ضحية العنف األسري يمكن أيضا
محكمة ’ Magistratesملبورن
أن يسمح لك إستخدام دائرة تلفزيونية مغلقة لتقديم األدلة الخاصة بك.

233 William Street Melbourne 3000

يمكن أن يُس َمح أيضا للشخص المساند لك بالجلوس معك في منشأة
محكمة  Countyفي فيكتوريا (ملبورن)
نائية أثناء اإلدالء بشهادتك .ويجب أن توافق المحكمة على هذا
250 William Street Melbourne 3000
الشخص وال يمكن أن يكون شاهدا آخرأ.
المحكمة العليا في والية فيكتوريا Supreme
باستطاعة خدمة مساعدة الشاهد  WASاإلجابة على أسئلتك حول
210 William Street Melbourne 3000
استخدام مرفق الشاهد النائي لتقديم األدلة الخاصة بك.
سوف يكون عنوان المحكمة حيث يتعين عليك الحضور
مدونا ً على مذ ّكرة اإلستدعاء.
ّ
DTPL8403_06/14

نشرت وحقوق الطبع والنشر محفوظة لمكتب النيابة العامة
(فيكتوريا) حزيران/يونيو 2014

