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الغرض من هذا الدليل
إذا كانت حقوقك قد تع ّرضت النتهاك خطري يف سوريا ،فقد يكون لديك خيار البحث عن العدالة يف املحاكم
السويدية .يف هذا الدليل ،ستجد املعلومات األساسية الالزمة لتقديم شكوى يف السويد بتهم جزائية ضد
الشخص الذي ارتكب الجرمية أو التقدم بإجراء مد ّين لتلقي تعويض .وقد نفّذت السويد بالكامل املعايري
األوروبية والدولية للجرائم الدولية وضامنات املحاكمة العادلة واحرتام حقوق اإلنسان .ولدى السويد والية
قضائية كبرية يف محاكمة الجرائم الدولية الخطرية التي وقعت خارج السويد .ومع ذلك ،من املهم أن تراجع
هذا الدليل بعناية وأن تتواصل مع الرشطة السويدية؛ لتحديد ما إذا كنت مؤهالً لتقديم شكوى.

يف هذا الدليل ،سوف تتعلم:
.1
.2
.3
.4

فرص ومحدّدات تقديم شكوى؛
كيفية تقديم شكوى؛
العملية من التحقيق إىل املحاكمة؛
حقوق الضحايا والشهود.

املركز السوري للعدالة واملساءلة منظمة سورية ،غري ربحية متعددة مصادر الدعم .يتطلّع املركز إىل سوريا
ينعم فيها الناس بالعدالة واحرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون ،حيث يعيش املواطنون من جميع
مك ّونات املجتمع السوري بسالم .ويع ّزز املركز عمليات العدالة االنتقالية واملساءلة يف سوريا من خالل جمع
وحفظ الوثائق ،وتحليل البيانات وفهرستها ،وتشجيع النقاش العام حول العدالة االنتقالية داخل سوريا
وخارجها .ميكن معرفة املزيد عن املركز عىل املوقع التايل.http://ar.syriaaccountability.org/
إن املعلومات الواردة يف هذا الدليل صحيحة وكاملة حسب علم املركز السوري للعدالة واملساءلة (.)SJAC
ويهدف هذا الدليل إىل تقديم معلومات مفيدة حول النظام القانوين السويدي وال يُقصد ،أو ينبغي،
استخدامها كبديل عن املشورة القانونية .ومن املستحسن بشدة أن تتواصل مع محامٍ مجاز ذي خربة يف
القانون السويدي قبل الرشوع يف أي دعاوى .حيث قد تؤدي شكوى عبثية إىل عواقب مثل دعوى تشهري
أو فرض غرامات .كام يُرجى العلم بأن التقايض يتض ّمن دامئاً تكاليف ونفقات .وال يتحمل املركز السوري
للعدالة واملساءلة ومؤلفو هذا الدليل املسؤولية عن اإلجراءات القانونية املتخذة يف السويد وليسوا مسؤولني
عن أي تكاليف أو عواقب سلبية يتكبدها أي أشخاص يقرأون أو يتّبعون املعلومات الواردة يف هذا الدليل.

١

تحديد الوالية القضائية

هل يوجد لدى السويد والية قضائية للنظر يف قضيتي؟

السويدي إذا ارتُكبت الجرمية داخل السويد .وباإلضافة إىل هذه
من حيث املبدأ ،يرسي القانون الجنا ّيئ
ّ
السويدي بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية
القاعدة العامة ،قد تخضع جرائم أخرى للقانون الجنا ّيئ
ّ
أو مكان إقامة أو املوقع الحايل للجاين وللضحية .ويُعرف هذا بالوالية القضائية العاملية .فعىل سبيل املثال؛
يرسي القانون الجنا ّيئ العادي للجرائم املرتكبة خارج السويد إن كانت الجرمية تخضع لعقوبة أدناها أربع
السويدي ،مام يعني أ ّن درجة خطورتها كافية .وتشمل الجرائم املؤهلة :القتل،
سنوات مبوجب القانون
ّ
والخطف ،واالغتصاب ،إلخ.

وباإلضافة ،لدى السويد والية قضائية عاملية يف حاالت الجرائم الدولية الخطرية مبا يف ذلك جرائم اإلبادة
الجامعية ،وجرائم الحرب ،والجرائم ضد اإلنسانية .وتتم املقاضاة عن الجرائم املرتكبة يف شهر متوز/يوليو
 2014أو بعده مبوجب “قانون السويد للمسؤولية الجزائية عن اإلبادة الجامعية والجرائم ضد اإلنسانية
األسايس للمحكمة الجنائية الدولية .وميكن مقاضاة
وجرائم الحرب” ،والذي تم س ّنه عىل غرار قانون روما
ّ
الجرائم املرتكبة قبل متوز/يوليو  2014تحت بند“ :جرائم ضد القانون الدويل” ،مبوجب قانون العقوبات
االجتامعي والتعذيب واالختطاف
الجنيس والعنف املبني عىل النوع
السويدي .وميكن اعتبار القتل والعنف
ّ
ّ
ّ
جرائم إذا وقعت يف سياق نزاع مسلح أو كجزء من منط أكرب من االنتهاكات.
وإذا مل تصل الجرمية إىل هذه الحدود ،ال يزال من املمكن مقاضاتها يف السويد ،إذا كان الفعل املعني غري
سويدي أو كان لديه
قانو ّين سواء يف السويد أو يف البلد الذي ارت ُكب فيه ،وإذا كان مرتكب الجرمية مواطن
ّ
إقامة أ ّولية يف السويد وقت الجرمية أو منذ وقوعها.

هل هناك أشخاص لن تحاكمهم السويد؟

لن ت ُقايض السويد مسؤوال حكوم ّيا يتمتع بحصانة مبوجب القانون الدو ّيل .ويتضمن هذا رؤساء الدول،
ورؤساء الحكومات ،والدبلوماسيني ،ووزراء الخارجية .إال أ ّن هذه الحصانة تنتهي مبجرد ترك الشخص
للمنصب ،وعندها ميكن رفع دعوى.

هل يوجد سقف زمني لتقديم الشكوى؟

ال تسقط العديد من الجرائم الخطرية بالتقادم .أي أ ّن الضحية يستطيع تقديم بالغ عن الجرمية بغض النظر
عن وقت وقوعها يف املايض .وتشمل الجرائم التي تندرج تحت هذا النظام؛ جرائم القتل العمد ،والقتل
الخطأ ،واإلبادة الجامعية ،والجرائم ضد اإلنسانية (املرتكبة بعد متوز/يوليو  )2014وجرائم الحرب ،واإلرهاب
أي من هذه الجرائم .وإذا كنت تلتمس العدالة بسبب جرمية
الذي يُفيض إىل وفاة ،أو محاوالت ارتكاب ّ
الزمني املناسب
الجدول
ضمن
ال
ز
ت
ال
كنت
إذا
لتعرف
؛
ين
قانو
مل يرد ذكرها هنا ،فعليك االتصال مبستشار
ّ
ّ
لتقديم شكوى.

٢

يتعي وجود املشتبه به يف السويد؟
هل ّ

ال .أل ّن السويد لديها والية قضائية عاملية ،فال ينبغي أن يكون مرتكب جرمية دولية خطرية أو جرمية عادية
ال تقل مدة عقوبتها عن أربع سنوات موجودا ً يف السويد من أجل فتح التحقيق .ومع أ ّن املحاكم السويدية
قادرة عىل التحقيق يف الجرمية وإدانة الجناة غيابياً (دون حضورهم للمحاكمة) ،إال أ ّن املُدّعني العامني نادرا ً
ما يلجؤون إىل هذا الخيار ،أل ّن تحقيق العدالة يف مثل هذه الحالة سيكون صعباً .وإذا أُغلق التحقيق لهذا
السويدي
السبب ،فيمكن إعادة فتحه يف املستقبل إذا سافر املشتبه به إىل السويد .وميكن لل ُمدّعي العام
ّ
أن يُصدر مذكرة توقيف إذا سافر املشتبه به إىل دولة مستعدة لتسليمه.

٣

تقديم الشكوى

كيف ميكنني تقديم شكوى جزائية؟

األسايس (مثل اإلبادة الجامعية أو الجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم
وقعت ضحية لجرمية تنتهك نظام روما
إذا
َ
ّ
الحرب) ،فينبغي عليك االتصال بوحدة جرائم الحرب التابعة للرشطة السويدية .وميكنك تقديم شكوى عرب
الهاتف ( )114-14أو عرب الربيد اإللكرتوين .إلرسال بريد إلكرتوين ،ابعث برسالتك إىل @registrator.kansli
 .polisen.seويفضل إرساله باللغة االنجليزية أو السويدية ،إال أنّه ميكنك أيضاً كتابته باللغة العربية .إذا
كنت ستستخدم اللغة العربية ،تأكد من إدراج عبارة “جرمية حرب  ”War Crimeباللغة اإلنجليزية أو
“ ”Krigsbrottباللغة السويدية ،بحيث يتم إرسال الربيد اإللكرتوين إىل القسم الصحيح للرتجمة .وبشكل
عام ،يجب أن تتضمن الشكوى بعض املعلومات األساسية عن الجرمية املرتكبة ،ولكن مبا أنك قمت بتقديم
معلومات االتصال الخاصة بك وأضفت أنك كنت ضحية أو شاهد عىل جرمية حرب ،سيتواصل معك محقق
من الوحدة خالل أسابيع قليلة.
إذا وقعت ضحية لجرمية عادية ارت ُكبت يف سوريا تخضع للوالية القضائية السويديةُ ،يكنك أن تتقدم
بشكوى مبارشة للرشطة .حيث ميكنك تقدميها عرب االتصال بالرقم غري املخصص للطوارئ ( )114-14أو عرب
رفع بالغ إىل قسم الرشطة املحلية .كن جاهزا ً لتقديم املعلومات األساسية الخاصة بك ،إضافة إىل تفاصيل
الجرمية التي تُبلغ عنها ،ومتى وأين حدثت .إن مل تكن تتحدث اللغة السويدية ،ينبغي عىل الرشطة تقديم
ترجمة فورية مجانية لك.

ماذا يعني أن تكون “طرفاً مدنياً”؟

السويديُ ،يكنك أن تختار أن تكون طرفاً مدنياً يف قضية جزائية .مام يعني أنّه بالتوازي
يف النظام القضا ّيئ
ّ
مع إجراءات الدعوى الجزائية ،ميكنك املطالبة بالتعويضات نتيجة للجرمية قيد النظر حتى تصبح مؤهالً
للحصول عىل تعويض ما ّيل .كام أ ّن صفتك كطرف مد ّين تزيد من مشاركتك يف املحاكمة ،مبا يف ذلك حقك يف
تلقي معلومات حول إجراءات الدعوى .وخالفاً لذلك ،ميكن للضحية رفع قضية مدنية للحصول عىل تعويض
من خالل نظام املحاكم املدنية ودون الرشوع يف رفع قضية جزائية.

كيف ُيكنك أن تصبح طرفاً مدنياً؟

مادي من املتهم كجزء من املحاكمة الجزائية ،،فينبغي
إذا كنت تسعى للمطالبة بتعويض وطلب مقابل ّ
عليك إبالغ الرشطة بذلك خالل التحقيق األ ّو ّيل .وميكنك أن تطلب من الرشطة االتصال ُمب ّد ٍع عامٍ ميكنه
تقديم طلب إىل املحكمة لتعيني محامٍ لك .وميكن لهذا املستشار القانو ّين أن يساعدك يف القضية الجزائية
ويف الدعوى املدنية .وإذا رفضت املحكمة تعيني مستشار قانو ّين ،فسيقوم املُدّعي العام املعني بالنظر يف
القضية بإعداد وتقديم املطالبة بالتعويض أثناء املحاكمة .علامً بأنّه ميكن للطرف املد ّين املطالبة بتعويضات،
قد تشمل تعويضات عن الخسائر املادية الناجمة عن الجرمية ،وكذلك التعويض عن فقدان الكرامة واملعاناة
النفسية الناجمة عن الجرائم الخطرية.
وينصح برفع دعوى مدنية بالتزامن مع املحاكمة الجزائية .إال أنك إذا رغبت بالرشوع يف محاكمة مدنية
يف املستقبل ،فيمكنك رفع دعوى مدنية بعد انتهاء املحاكمة مبدة أقصاها عامني ،أو بعد عامني من إنهاء
التحقيق السابق للمحاكمة .وعند رفع قضية مدنية بشكل مستقل ،يتعني عىل الطرف الذي يخرس القضية
دفع تكاليف إجراءات الدعوى.

٤

املثول أمام املحكمة
ماذا يحدث بعد ذلك؟

مبجرد تقدميك للشكوى ،هناك  4مراحل من اإلجراءات:
 .1التحقيق
 .2القرار اإلتهامي
 .3املحاكمة
 .4إصدار األحكام واالستئناف

 :1التحقيق

وحدة جرائم الحرب يف الرشطة السويدية ملزمة بفتح تحقيق باالتهامات املتعلقة بارتكاب إبادة جامعية،
وجرائم ضد اإلنسانية ،أو جرائم حرب ضد شخص موجود حالياً يف السويد .ويتمتع الرشطة واملُدّعون
العا ّمون بالسلطة التقديرية لفتح تحقيق ضد شخص موجود خارج السويد .وينفذ مثل هذه التحقيقات
الرشطة بالتعاون مع الهيئة الدولية لإلدعاء العام .ويف معظم القضايا ،يقود التحقيق ُم ّد ٍع عامٍ  .وتحتوي
هيئة االدعاء العام عىل وحدة خاصة للتحقيق واملقاضاة يف قضايا اإلبادة الجامعية ،والجرائم ضد اإلنسانية،
وجرائم الحرب.
والهدف من هذا التحقيق هو جمع كافة األدلة املتاحة التي تثبت أو تدحض اإلدانة .ولهذه الغاية ،قد
الرئييس تدابري تحقيقية مثل املراقبة ،واستجواب املشتبه بهم و/أو الشهود ،أو سلب الحرية،
يتخذ املحقق
ّ
مثل؛ (االعتقال ،والتوقيف ،وفرض قيود عىل السفر ،أو طلب إبالغ ،إلخ) ،أو مصادرة األموال ،أو مصادرة أو
حجز املمتلكات ،أو عمليات التفتيش وما إىل ذلك( ،قد تتطلب بعض اإلجراءات األكرث رصامة أمرا ً قضائياً).
أي فيديوهات متوفرة حول الحادث ،إضافة إىل املنشورات عىل وسائل التواصل
وميكن أن يلجأ املحققون إىل ّ
االجتامعي ،إال أنّهم سيفحصون ويتحققون من صحة هذه املواد.
ّ

 :2القرار اإلتهامي

مبجرد اكتامل التحقيق ،سيقرر املُدّعي العام إن كان سيرشع بإجراءات الدعوى .ويعتمد هذا القرار عىل
قناعة املُدّعي العام بأ ّن هناك أدلة كافية عىل ارتكاب الجرمية ،وما إذا كان الحكم باإلدانة ممكناً .ومن أجل
إقامة دعوى تتعلق بجرمية مل تحدث عىل أرض السويد ،يحتاج املُدّعي العام إىل موافقة من رئيس االدعاء
العام أو الحكومة.
إذا اختار املُدّعي العام عدم متابعة القضية ،فيمكن للطرف املترضر أن يطعن يف القرار؛ لتتم مراجعته من
قبل ُم ّد ٍع عامٍ أكرب .وميكن إعادة فتح التحقيق بعد إغالقه يف املستقبل إذا تغريت الظروف ،مثل اكتشاف
أدلة جديدة أو وصول املشتبه به إىل السويد.
وإذا قرر املُدّعي العام متابعة الدعوى ،ستتم محاكمة املدعى عليه رسمياً من خالل توجيه الئحة اتهام
بحقه.

٥

 :3املحاكمة

مبجرد صدور القرار اإلتهامي بحق املتهم ،ستجري املحاكمة بواسطة إحدى املحاكم السويدية املحلية/
قاض ٍ
محاكم املقاطعات البالغ عددها  .48ويف القضاياالجزائية ،تتألف هذه املحاكم دامئاً من ٍ
واحد مؤهل
قانونياً وثالثة قضاة عاديني (إذا كانت العقوبة هي السجن ،ينبغي حضور القضاة العاديني عىل الدوام) .وال
يتم إرشاك هيئة محلفني .وس ُيقدم املُدّعي العام الدعوى نيابة عن الحكومة ،وسيتم االستامع إىل املحامني
الذين ميثلون أطراف الدعوى .والجدير بالذكر أنّه خالل جلسة االستامع الرئيسية ،ستعتمد املحكمة أساساً
عىل البيانات الشفوية للحصول عىل األدلة.
يتعي عليك الحضور ،إال أ ّن لك
وكطرف مترضر ،قد يتم استدعاؤك إىل املحكمة لإلدالء بشهادتك .بينام ّ
الحق يف التزام الصمت .ومع ذلك ،يف القضايا املؤملة تحديدا ً ،ميكن للمحكمة أن تتنازل عن حضور الطرف
املترضر إذا كان ال يرغب يف التواجد تحت سقف واحد مع املتهم ،ويتضمن ذلك ترك املتهم لقاعة املحكمة
قبل شهادة الطرف املترضر ،أو االستامع إىل الطرف املترضر عرب مكاملات فيدو ومسموع أو عرب الهاتف.

 :4إصدار األحكام واالستئناف

بعد الجلسة ،يتداول القضاة الحكم ويصوتون عىل القضية .وبالرغم من أنّه من املمكن للقضاة إصدار حكم
يف نفس يوم الجلسة الرئيسية ،إال أنّهم يف كثري من األحيان يقومون بذلك يف وقت الحق ،وسيحددون التاريخ
والوقت واملكان فور نهاية الجلسة .وسيتلقى األطراف إشعارا ً بالحكم عن طريق الربيد.
أي قضايا مدنية مرافقة يف نفس الوقت الذي يصدر فيه الحكم يف القضية
وعاد ًة ما يتم اتخاذ قرار بشأن ّ
الجزائية .وإذا تم منحك تعويضاً ،فيمكنك اختيار إرسال قرار التعويض إىل سلطة التنفيذ (يوىص بذلك)،
التي ستكون مسؤولة بدورها عن مساعدتك يف تلقي املبلغ من الجاين .وإذا مل يكن مبقدور الجاين دفع
تعويضات ،فقد تكون الدولة مسؤولة عن دفع التعويض ،وبهذه الحالة سيتم التعامل مع املطالبة من قبل
هيئة تعويض ودعم ضحايا الجرمية .ومع ذلك ،قد ال يكون من املمكن دامئاً أن تدفع الدولة تعويضاً عن
الجرائم التي وقعت خارج السويد.
ميكن استئناف الحكم الصادر عن محكمة املقاطعة يف إحدى محاكم االستئناف الستة ،وينبغي تقديم
االستئناف خطياً .وينبغي عىل محكمة االستئناف استالم الطلب يف غضون ثالثة أسابيع من تاريخ صدور
الحكم األ ّويل .وميكن تقديم طلب االستئناف من قبل املُدّعي العام أو امل ُ ّد َعى عليه أو الطرف املترضر .وال
ميكن اللجوء إىل املحكمة العليا السويدية إال إذا حدثت أخطاء إجرائية خالل جلسات االستامع السابقة .وال
تبت املحكمة العليا يف املسائل الفنية للقضية.
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اعرف حقوقك

حقوق الضحية
•
•

•
•
•
•

الحق يف املعاملة املحرتمة.
الحق يف الحامية والحفاظ عىل الخصوصية .إذا كنت تشعر بعدم االرتياح من اإلدالء بالشهادة
أي شخص آخر من املقرر حضوره إىل املحكمة ،ميكنك طلب الرتتيبات املالمئة .ويف
أمام املتهم ،أو ّ
بعض الحاالت ،ميكن للمحكمة أال تكشف هويتك عىل املأل ،لكن املتهم سيعرف هويتك مبجرد بدء
املحاكمة.
الحق يف تلقّي املعلومات عن التحقيق واملحاكمة الجارية .فإذا كنت طرفاً مترضرا ً ،ستحتاج إىل
طلب تحديثات خالل التحقيقات.
خدمات دعم الضحايا .ستوفر الرشطة معلومات حول خدمات الدعم املتاحة.
“شخص مساند” يكون حارضا ً أثناء املناقشات مع الرشطة وأثناء املحاكمة ،وعاد ًة ما يكون أحد
اجتامعي.
أفراد األرسة أو صديق مقرب أو أخصا ّيئ
ّ
بأي إيصاالت تتعلق
احتفظ
واملحاكمة.
التحقيق
خالل
تلزم
تعويض مايل عن التكاليف التي قد
ّ
بالنفقات ذات الصلة ،وسلمها إىل موظف االستقبال يف املحكمة بعد املحاكمة .قد يكون لك أيضاً
الحق يف تلقّي تعويض جز ّيئ عن فقدان الدخل .وميكنك طلب مثل هذا التعويض من الرشطة
العاملة عىل قضيتك.

حقوق الشهود

يتمتع الشهود بالحقوق التالية:
• الحق يف الحامية والحفاظ عىل الخصوصية .إذا كنت تشعر بعدم االرتياح من اإلدالء بالشهادة
أي شخص آخر من املقرر حضوره إىل املحكمة ،ميكنك طلب الرتتيبات املالمئة .ويف
أمام املتهم ،أو ّ
بعض الحاالت ،ميكن للمحكمة أال تكشف هويتك عىل املأل ،لكن املتهم سيعرف هويتك مبجرد بدء
املحاكمة.

الرتجمة الشفوية

إذا مل تكن تتحدث اللغة السويدية بطالقة ،سيتم تقديم خدمات الرتجمة الكتابية والشفوية خالل التواصل
مع الرشطة وخالل مرحلة التحقيق واملحاكمة.

٧

التمثيل القانو ّين

بنا ًء عىل معطيات القضية ،قد يحق لك الحصول عىل “محامٍ للطرف املترضر” مجاناً ،وسينوب عنك يف متثيل
مصالحك أثناء التحقيق واملحاكمة ،وميكنه مساعدتك يف إعداد مطالبتك بالتعويضات .ويف حاالت الجرائم
الجنسية ،وجرائم العنف ،وغريها من الجرائم الخطرية يتم عاد ًة توفري محامٍ للطرف املترضر .وإذا كنت
ترغب يف مثل هذا التمثيل ،يجب عليك أن تتقدم بطلبه من ضابط الرشطة أو املُدّعي العام املحقق .أو بدالً
من ذلك ،ميكنك تقديم طلب كتا ّيب إىل محكمة املقاطعة .وسيمثلك هذا الشخص فقط لحني االنتهاء من
املحاكمة ،ولن يكون متاحاً ملساعدتك يف الحصول عىل تعويض بعد انتهاء املحاكمة.
فيام ييل منظمتان سويديتان غري حكوميتني قد تكونان قادرتني عىل مساعدتك .ويرجى العلم بأنّه عىل
الرغم من أ ّن هاتني املنظمتني قد تكونان قادرتني عىل تقديم املساعدة ،إال أ ّن قدراتهام محدودة وقد ال
تكونان قادرتني عىل تقديم الدعم لكل قضية.

املدافعون عن الحقوق املدنية

Civil Rights Defenders
Head Office, Stockholm
Sergels torg 12, floor 12, SE-111 57 Stockholm, Sweden
info@crd.org | Phone: +46 8 545 277 30 | https://crd.org/
The office is open from Monday to Friday, 9.00 am to 5.00 pm
(closed for lunch between 12.00 pm and 1.00 pm).

Göran Hjalmarsson
Advokatfirman Guide AB
Sveavägen 52
Box 3549
10369 Stockholm-Sweden
goran@advguide.se | Phone: +46 8 24 48 50 | https://advguide.se/
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الصورة لـعدسة شاب حميص

إذا كنت غري قادر أو غري راغب يف تقديم شكوى رسمية ولكنك ترغب يف أن يتم
تسجيل تجاربك الشخصية بشكل آمن مع املركز السوري للعدالة واملساءلة ،يُرجى
االتصال باملركز عىل  info@syriaaccountability.orgومن فوائد املشاركة يف
مقابلة خاصة مع املركز هي أنك:
 .١تحفظ تجربتك الشخصية ومعاناتك؛
 .٢تكون قد أودعت تجربتك الشخصية لدى منظمة ميكن أن تربطك بآليات
العدالة املستقبلية إذا تم استحداثها وعندما يتم ذلك؛
 .٣ستساعد يف بناء سجل ميكن استخدامه لتحقيق العدالة واملساءلة بشكل
عام لسوريا.
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