ﺟﺰوه اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺟﮭﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺣﻤﻼت اﻓﺮاطﯿﺎن
اﯾﺪه اﺻﻠﯽ
ﺣﻔﺎظت و دﻓﺎع از آزادی ھﻣﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ھر ﻧوع اﻓراطﯽﮔری ،ﭼﮫ ﭼپ اﻓراطﯽ و ﭼﮫ راﺳت اﻓراطﯽ ،ﯾﮭودیﺳﺗﯾزی ﯾﺎ
اﺳﻼمﺳﺗﯾزی ﺟزوی از ارزشھﺎی ﺑﻧﯾﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ و وظﯾﻔﮫ اﺻﻠﯽ دوﻟت ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﻣﺟﻠس ﻗﺎﻧونﮔذاری آﻟﻣﺎن در
ﭼﮭﺎرﭼوب ﺑودﺟﮫ ،اﺑزاری را ﺟﮭت ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺣﻣﻼت اﻓراطﯾﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﮐﻣﮏ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﮐﮫ
ﺑر آن ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ وﺟود ﻧدارد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﻣل ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ دوﻟت و ﺷﮭروﻧدان ﺑﺎﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرارﮔرﻓﺗﮫاﻧد ،درک
ﺷود .ھم زﻣﺎن اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫای روﺷن ﺑر ﻣﺣﮑوﻣﯾت اﯾن ﭼﻧﯾن ﺣﻣﻼﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در ھر ﻣوردی ﺑﮫ دﻻﯾل ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺑﮫﻋﻧوان ﮐﻣﮏھﺎی اﺿطراری داوطﻠﺑﺎﻧﮫ دوﻟت ﺻورت ﻣﯽﭘذﯾرد.

اﺻﻮل ﺗﺨﺼﯿﺺ و اﻣﺘﯿﺎزدھﯽ
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری درﺑﺎره ﺗﺧﺻﯾص و ﺗﻌﻠق اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺑر اﺳﺎس اﺻول ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ﻣﻌﻘوﻻﻧﮫ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد.
اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺻورت ﭘرداﺧت ﻧﻘدی ﯾﮏﺑﺎره اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد.
ﺧﺳﺎرتھﺎی ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه راﺳتﮔراﯾﺎﻧﮫ اﻓراطﯽ ،ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺗﯾزی ،ﯾﮭودیﺳﺗﯾزی ،اﺳﻼمﺳﺗﯾزی ﯾﺎ ﭼپﮔراﯾﺎﻧﮫ اﻓراطﯽ
ﺑﮫﻋﻧوان ﺣﻣﻼت اﻓراطﯾﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن ﺣﻣﻼت ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﻣوارد ﺗﮭدﯾد و اﻓﺗرای ﺷدﯾد ﻧﯾز ﺑﺷود.
ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﻧﻘدی در ﺷراﯾط ﺧﺳﺎرتھﺎ ی ﺟﺳﻣ ﯽ و ﯾ ﺎ ﺑرای ﺻدﻣ ﮫ ﺑ ﮫ ﺣﻘوق ﻓرد ی ھﻣﮕﺎﻧ ﯽ ﺻورت
ﭘذﯾرد .ﻋواﻣل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻣﯽﺗواﻧﻧد ھزﯾﻧﮫھﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﻧﻔﯽ ﺑر ﭘﯾﺷرﻓت ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﺷﻧد.

ﺧﺳﺎرتھﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﻗﺎﻟب طرح ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺑرﮔردان ﻧﻣﯽﺷوﻧد و در ارزﯾﺎﺑﯽھﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺧواھﻧد ﺷد.
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درﺧواﺳتﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﻧﻔر ﺳوم در ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ اﻓراطﯾﺎن از ﮐﺳﯽ دﻓﺎع ﮐرده و ﺑﺎﻋث آﺳﯾب ﺑﮫ
ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود ﺷده اﺳت.
ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺿﻣﯾن ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎاﺣﺗﻣﺎل ﺑﺎﻻﯾﯽ اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺟزو ﺣﻣﻼت اﻓراطﯾﺎن ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫﻋﻧوان درﺧواﺳت دھﻧده ،ﺳرﻧﺦھﺎﯾﯽ را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ از ﻧظر ﺷﻣﺎ اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺣﻣﻼت اﻓراطﯾﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷد .در ﺑﺧش ﭼﮭﺎر ) (IVﻓرم درﺧواﺳت از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫﺷده ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت را اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد .دراﯾنارﺗﺑﺎط ﺑﺳﯾﺎر ﻣؤﺛر و ﻣﮭم
ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﻌد از ﻣﺷﺧص ﺷدن ﺷﻣﺎره ﭘروﻧده دادﮔﺳﺗری /دادﮔﺎه ،اﯾن ﺷﻣﺎره را ﺑﺎ وزارت دادﮔﺳﺗری در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ
در رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺗﺳرﯾﻊ ﺻورت ﮔﯾرد.
در ﭼﮭﺎرﭼوب ﺑررﺳﯽ ﺗﻌﻠق ﮔرﻓﺗن ﺧﺳﺎرت ﺟﺑران ،ﭼﮫ از ﻧظر اﺳﺎس ﺗﻌﻠق ﮔرﻓﺗن و ﭼﮫ از ﻧظر ﻣﯾزان ﺧدﻣﺎت ،از ﺟﮭت رﻋﺎﯾت
اﻧﺻﺎف ،اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ھم در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﺻوﻻً ﻣﯽﺗواﻧد از ﻧﻔر دﯾﮕری ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺧود را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد،
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺣﻘﯽ ﺑر ﻧﻔر ﺳوﻣﯽ دارد و آﯾﺎ اﯾن ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت از طرف ﻧﻔر ﺳوم اﺗﻔﺎق ﺧواھد اﻓﺗﺎد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﻧﮭﺎ ﺑر اﺳﺎس اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺻورت ﻣﯽﭘذﯾرد .در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﺗﺧﺻﯾص ﻗﺎﻧون ﺑودﺟﮫ ﺳﺎل 2010
ﺑرای ھر ﻧوع اﻓراطﮔراﯾﯽ ﺑرای ﺣﻣﻼت راﺳتﮔراﯾﺎن اﻓراطﯽ و ﺣﻣﻼت دﯾﮕر اﻓراطﮔراﯾﺎن از ﺟﮭت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣدودﯾتھﺎﯾﯽ وﺟود
دارد :ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺣﻣﻼت راﺳتﮔراﯾﺎن اﻓراطﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗﺎد ،ﺗﻧﮭﺎ ﺣﻣﻼﺗﯽ ﺟﺑران ﺧواھﻧد

ﺷد ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺗﺎرﯾﺦ  1ژاﻧوﯾﮫ  1999اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷﻧد .ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن دﯾﮕر ﺣﻣﻼت اﻓراطﮔراﯾﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای
ﺣﻣﻼﺗﯽ ﺻورت ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺗﺎرﯾﺦ  1ژاﻧوﯾﮫ ) 2010اﺟراﯾﯽ ﺷدن ﻗﺎﻧون ﺑودﺟﮫ ﺳﺎل  (2010اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷﻧد.

درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد؟
درﺧواﺳت درﯾﺎﻓت ﺧﺳﺎرت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ
Bundesamt für Justiz
) Referat III 2وزارت
دادﮔﺳﺗری(
 53094 Bonnﻓرﺳﺗﺎده ﺷود.
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اراﺋﮫ درﺧواﺳت از طرﯾق ﻓرم رﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ،ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺧواھﯾم ﻧﻣود ،ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد.
اﯾن ﻓرم ھﻣﭼﻧﯾن در ﻧﺳﺧﮫ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎﯾت  www.bundesjustizamt.deﻗﺎﺑلدﺳﺗرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻟطﻔﺎ ً ﻓرم درﺧواﺳت ﺧود را ﺑﺎ دﻗت و ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل ﭘرﮐﻧﯾد .اﯾن ﺑﺎﻋث آﺳﺎن ﺷدن ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑرای ﺑررﺳﯽ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ
ﻣﯽﺷود.
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣدارک ﭘزﺷﮑﯽ را ﻧﯾز ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﻧﯾد ،ﺗﺎ ﻣﯾزان ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﻧﯾز ﻗﺎﺑلﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﺑررﺳﯽ
ﺳرﯾﻊﺗر درﺧواﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﺳودﻣﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺻورت ﺻدور ﺣﮑﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺟرم ،آن را ﻧﯾز ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﻧﯾد.
ھر درﺧواﺳت دھﻧدهای ﺑﺎﯾد ﻓرﻣﯽ ﻣﺟزا ﭘر ﮐﻧد و ﺧود ﯾﺎ وﻟﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎ دﺳت آن را اﻣﺿﺎ ﮐﻧد.
ﺗوﺟﮫ :ﺑرای درﺧواﺳت دھﻧدﮔﺎن ﺧردﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ھردوی اوﻟﯾﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ وی ﻓرم را اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧد .در ﺻورت ﺗﻧﮭﺎ ﺑودن
ﺗرﺑﯾتﮐﻧﻧده ﮐودک ،اﻣﺿﺎی وی ﮐﺎﻓﯽ ﺑوده و ﺑﺎﯾد ﻗﯾد ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗرﺑﯾتﮐﻧﻧده ﻣﯽﺑﺎﺷد.
در ﺻورت دادن ﮔواھﯽ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ و ﯾﺎ ﭘﯾﮕﯾری ﺗوﺳط وﮐﯾل ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑرﮔﮫ وﮐﺎﻟت را ﻧﯾز اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

واﮔﺬاری ادﻋﺎ ﺑﮫ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی
اﮔر ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﭘرداﺧت ﺷود ،در ﺑرﮔﮫ درﺧواﺳت در ﺑراﺑر ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ،ﻋﻠﯽاﻟﺧﺻوص آﺳﯾبزﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در وزارت
دادﮔﺳﺗری ﺣﺿور ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ،ادﻋﺎی ﻏراﻣت وﺟود دارد .ازاﯾنﺟﮭت ﮐﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺑﮫطورﻣﻌﻣول ﻋﻼوه ﺑر ﺣق دﯾﮫ ﭘرداﺧت
ﻧﻣﯽﺷود ،اﯾن واﮔذاری ادﻋﺎ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﭼراﮐﮫ اﯾن ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧﺳﺎرت زﻧﻧده
ﺑرای ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت ،ﻓرد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧﺳﺎرت ﺧود را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .دوﻟت در اﯾﻧﺟﺎ رﯾﺳﮏ ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧﺳﺎرت زﻧﻧده را ﺑر ﻋﮭده
ﻣﯽﮔﯾرد و اﻋﻼم ﺟرم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺟرم ﺑرای ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت را ﺑﮫ اﺟرا ﻣﯽﮔذارد.
ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺧﺳﺎرت ﺟﺑران ﺷده ،ﺷﻣﺎ دﯾﮕر اﺟﺎزه درﯾﺎﻓت دﯾﮫ ﯾﺎ ﺣق درد ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت دﯾﮕری از ﺧﺳﺎرت زﻧﻧده را
ﻧﺧواھﯾد داﺷت.
اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ واﮔذاری ادﻋﺎ ،ھر ﻧوع ادﻋﺎی ﺣﻘوﻗﯽ و ﯾﺎ ﻏﯾرﺣﻘوﻗﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود.
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ھﻣﭼﻧﯾن واﮔذاری ادﻋﺎ ﺷﺎﻣل وﺟوھﯽ ﻧﯾز ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﯾﮏ دادرﺳﯽ ﮐﯾﻔری )ﻣﺛﻼً ﺣﮑم ﺗﻌﻠﯾﻘﯽ ﯾﺎ دادرﺳﯽھﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ( ﺣﺎﺻل
ﻣﯽﺷوﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ از ﻣﺟرم ﭘوﻟﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺗﺎ ﺳﻘف ﻣﯾزان ﺧﺳﺎرت ﺟﺑران ﺷده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ،ﺑﮫ وزارت دادﮔﺳﺗری ﺑﺎزﮔرداﻧﯾد .در
ﺻورت ﻋدم ﺗوﺟﮫ ،ﺑﮫ ﺻورت ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﺟﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت از ﺷﻣﺎ ﺑﺎزﮔرداﻧده ﺧواھد ﺷد.
ﺗوﺟﮫ :در ﻣواردی ﮐﮫ ﻣﯾزان ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺷﺧصﺷده در دادرﺳﯽھﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ،ﺑﯾش از ﻣﯾزان ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺑﺎﺷد،از وارﯾز ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
اﺿﺎﻓﮫ ﻣﺑﻠﻎ وارﯾزﺷده ﺗوﺳط ﻣﺟرم ﺻرفﻧظر ﻣﯽﺷود .ﻣﺎھﯾت ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺑﮫﻋﻧوان ﮐﻣﮏ اﺿطراری دوﻟت اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﺑﯾﺎن
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺟﺑران ھزﯾﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧت ﮐرده اﺳت ،وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت.
ﺣق درد ﯾﺎ دﯾﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﻔر ﺛﺎﻟﺛﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﺿﺎﻓﮫﺷدهاﻧد ،از واﮔذاری ادﻋﺎ ﻣﺳﺗﺛﻧﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.

در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ:
آﯾﺎ ﺳؤاﻟﯽ در ﻣورد اراﺋﮫ درﺧواﺳت دارﯾد ﯾﺎ ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺷﺎﻣل ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺷو د ﯾ ﺎ ﺧﯾر ؟ ﺑ ﺎ ﮐﻣﺎ ل ﻣﯾ ل ﺷﻣﺎ
ﻣﯽﺗواﻧﯾد در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ وزارت دادﮔﺳﺗری ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد:

ﺗﻠﻔن:

49 228 99 410–5288+
49 228 99 410–+
5790

اﯾﻣﯾلopferhilfe@bfj.bund.de :

