حمایت روانی-اجتماعی در فرایند دادرسی های کیفری در نیدر زاکسن
از تاریخ  ،01.01.2017در سراسر کشور حق قانونی حمایت روانی-اجتماعی در فرایند دادرسی ها وجود دارد .این دنباله ی

تصویب قانون تقویت حقوق قربانیان در روند دادرسی های کیفری (/3سومین قانون اصالح حقوق قربانیان) مورخ 21.12.2015
می باشد.
حمایت روانی-اجتماعی در فرایند دادرسی ها در ماده  406گ ،قانون دادرسی کیفری ( )StPOتازه ثبت و تنظیم گردیده است.
گروه های خاص از افرادی که قربانی جرایم سنگین جنایی شده اند ،با درخواست از دادگاه ،حمایت روانی-اجتماعی دریافت می
دارند .این خدمات رایگان است.
در عین زمان ،قانون حمایت روانی-اجتماعی در فرایند دادرسی های کیفری( ،)PsychPbGاصول پشتیبانی از فرآیند روانی-
اجتماعی ،الزامات مورد نیاز برای شایستگی و پاداش به متخصصان مشغول در ساحه کار را ،تنظیم می کند.

حمایت روانی-اجتماعی در فرایند دادرسی چیست؟

حمایت روانی اجتماعی در فرایند دادرسی شکل ویژه ی از پشتیبانی از قربانیان جرایم جنایی است .مددگاران حمایت روانی
اجتماعی از کسانی که از طریق جرایم جنایی صدمه دیده اند و همچنان در بعضی موارد از بستگان شان  -طی روند دادرسی
کیفری و پس از آن  ،-حمایت می کنند .آنها اطالعات دقیق در مورد تمام سواالت مربوط به پرونده های جنایی ارائه می دهند.
مددگاران حمایت روانی اجتماعی با تالش خود باعث به حداقل رساندن فشار بر قربانیان جرایم جنایی می شوند .آنها در زندگی
روزمره نیز کمک مهمی به موقعیت های مشکل فردی می کنند.

حمایت روانی اجتماعی در فرایند دادرسی در بهترین حالت قبل از محاکمه اصلی آغاز می شود ،در برخی موارد حتی قبل از
شکایت رسمی ،و در صورت لزوم می تواند پس از محاکمه جنایی نیز ادامه یابد.
چه کسانی می توانند از حق حمایت روانی اجتماعی برخوردار شوند؟
حمایت روانی اجتماعی به ویژه برای کودکان و نوجوانانی که قربانی جرایم سنگین جنایی ،مانند خشونت فیزیکی یا خشونت جنسی
شده اند ،ارائه می گردد.

اما حتی بزرگساالن که خود یا خویشاوندان شان جنایات خشونت آمیز یا جنسی را تجربه کرده اند ،یا از عواقب بسیار جدی آن رنج
می برند ،می توانند از حق حمایت فوری روانی اجتماعی در فرایند دادرسی برخوردار شوند .این موضوع همچنین در مورد
افرادی صدق می کند که نمی توانند از منافع خود نمایندگی نمایند .دادگاه در زمینه ی انتصاب یک مددگار روانی اجتماعی تصمیم
می گیرد.

حمایت روانی-اجتماعی چقدر هزینه بر می دارد؟
دادگاه در شرایط خاص نظر به تقاضا (نگاه کنید به بررسی اجمالی) ،دستور حمایت روانی -اجتماعی در فرایند دادرسی را می
دهد .در صورت دستور دادگاه هیچ هزینه ای برای استفاده از حمایت روانی -اجتماعی وجود ندارد .همه ی قربانیان دیگر نیز می
توانند از مزایای حمایت روانی-اجتماعی در فرایند دادرسی برخوردار شوند ،اما هزینه های این موارد توسط دادگاه پرداخت نمی
شود.
هدف از حمایت روانی-اجتماعی چیست؟
هدف از حمایت روانی -اجتماعی ایجاد ثبات و تقویت در کسانی که زیان دیده اند و کاهش فشار فردی بر آنان می باشد .مراقبت ها
و حمایت شدید فردی از سوی مددگاران روانی اجتماعی باعث می شود تا از قربانی شدن مجدد قربانیان جلوگیری شود .این
مصدومان« نبایست دوباره قربانی شوند».
تمایل و توانایی شهادت دادن به عنوان شاهد تقویت می شود.
حمایت روانی اجتماعی در فرایند دادرسی چه چیز هایی انجام نمی دهد؟
جرم در طول حمایت روانی اجتماعی ،مورد بررسی قرار نمی گیرد .در مورد واقعه ی جرمی نیز صحبت نمی شود.
حمایت روانی اجتماعی جایگزینی برای روان درمانی و مشاوره حقوقی نیست! این یک پیشنهاد اضافی برای آسیب پذیر ترین افراد
است.

مددگاران روانی اجتماعی در فرایند دادرسی از چه مدارک و مهارت هایی برخوردار اند؟

مددگاران حمایت روانی اجتماعی ،متخصصان با تجربه و نیرو های تحصیلکرده ی ویژه ی بین رشته ای هستند که با تمام گروه
های حرفه ای درگیر در پرونده های کیفری همکاری می کنند .آنها از نقش و وظایف طرفین دعوا آگاهی دارند و به همان پیمانه با
چارچوب رویه کیفری جنایی آشنا اند که با پیامد های جرایم جنایی بر قربانیان .مددگاران حمایت روانی اجتماعی بر اساس
استاندارد های کاری اجتماعی کار می کنند.


و در تمام زمینه های زندگی به کسانی که در نتیجه جرایم جنایی متاثر شده اند ،کمک جامع ارائه می کنند؛



بین تمام طرفین درگیر در روند دادرسی میانجی گری می کنند و تصویر کلی را حفظ می نمایند.



اطالعات دقیق در مورد تحقیقات و روند دادرسی های جزایی ارائه می کنند؛



به عنوان شاهد در زمینه ی حقوق و وظایف روشنی می اندازند؛



در صورت نیاز ،با متخصصان دیگر مانند پزشکان یا درمانگران میانجیگری می کنند؛



امکان بحث در مورد سواالت و ابهامات را در یک چارچوب مطمین فراهم می سازند.

برای پیشبرد حمایت روانی اجتماعی در نیدر زاکسن ،استاندارد های الزم برای کیفیت در سطح ایالتی موجود است .استاندارد های
کیفیت معتبر کنونی را در .اینجامی یابید.

چه کسی به عنوان مددگار روانی اجتماعی در فرایند دادرسی شناخته می شود؟
برای انجام این فعالیت ،باید واجد شرایط مربوطه بود .در نیدر زاکسن ،یک برنامه آموزشی مدوالر داخلی ،بر اساس استاندارد
های کیفیت این ایالت ،طراحی شده است .این برنامه توسط بنیاد کمک به قربانیان نیدر زاکسن اجرا می شود.

به رسمیت شناختن مدرک توسط وزارت دادگستری نیدر زاکسن بر اساس قانون نیدر زاکسن برای اجرای قانون حمایت روانی-
اجتماعی در فرایند دادرسی های کیفری ،صورت می گیرد)Nds.AG.PsychPbG (.

دوره های آموزشی و یا آموزشی بیشتر را که در نیدر زاکسن برسمیت شناخته می شوند،اینجا می یابید.
عالوه بر این ،متخصصان مجرب در ایالت نیدر زاکسن ساالنه در ادامه ی آموزش به عنوان بخشی از تضمین کیفیت ،شرکت می
کنند.

با چه کسی می توانم تماس بگیرم؟
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