فريق محـــــــامي ضحايا األطراف المدنية نيــــــــــس – غراس  -أجاكسيو
1407.avocats@gmail.com

 14-7محــــــــــــــامي
فريق محامي ضحايا هجوم  14يوليه 2016

من نحن:
 14-7محامي فريق متكون منذ عدة سنوات من محامين ممثلين لقرابة  300ضحية جراء الهجوم الواقع بمدينة
"نيس".
هذا الفريق يجتمع بانتظام منذ عدة أشهر لتحضير الجلسة المقررة امام محكمة الجنايات من اجل محاكمة استثنائية.
سنكون حاضرين للمحاكمة امام محكمة الجنايات في باريس ابتداء من يوم .2022/09/05
فإننا نسعى إال في إطار المساعدة القضائية التي تعد حقا لكافة الضحايا الفرنسية واألجنبية.
الفريق مقسم إلى فروع (جنائيين واخصائيين في الضرر الجسماني).
الفريق يجتمع في جلسة عامة مرة في الشهر على األقل ،قصد تقديم األشغال المنجزة ومدى تقدمها.
أهداف فريق المحامين:






تخصيص مكانة معتبرة للضحايا وقت المحاكمة.
تحضير الضحايا وتنسيق أقوالهم.
التحضير إلى التدخالت أثناء المحاكمة ،كي تكون فعالة ومجدية وتجنب التكرار.
إنشاء قائمة موحدة للشهود.
تهيئة شكل جديد من المرافعات :المرافعة الجماعية إحياء لألشخاص المتوفية.

لماذا نتأسس كأطراف مدنية؟
إنه حق لكافة ضحايا الهجوم.
إنها الوسيلة الوحيدة لسماع الضحايا أثناء المحاكمة ،وكذا تسجيل اسمه في القرار الذي ستصدره محكمة الجنايات.
مكانة األطراف المدنية مهمة في المحاكمة الجنائية .من خالل محاضر السماع ،تتجلى حقيقة الضحايا.
بإمكان األطراف المدنية حضور المحاكمة للمشاركة أو فقط لسماع المداوالت.
المحامي حاضر في كل أطوار المحاكمة إلى جانب الضحايا ،إلسماع صوتهم.
المساعدة القضائية من حقوق الضحايا التي ترغب أن تأسس كطرف مدني.
الفعل اإلرهابي يشكل صدمة لألمة بأكملها ،فالضحايا واألطراف المدنية صورة لهذه الصدمة الجماعية .وال يمكن
ألحد التعبير عن عمق هذه الصدمة إال الضحايا ،لهذا يجب تخصيص المكانة الواجبة لهم.
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من له الحق في التأسيس كطرف مدني؟
الضحايا المباشرة:
الضحايا الحاضرة أثناء العمل اإلرهابي ،من الجنسية الفرنسية أو األجانب.
وكذا كل عون عمومي أو عسكري بما فيهم ذي الحقوق ،مهما كانت جنسيتهم.
هــــــام :حتى وإن رفض ملف الضحية من طرف صندوق ضمان ضحايا األعمال اإلرهابية أو من طرف قاضي
التحقيق ،فإن الضحية باستطاعتها تقديم طاب التأسيس كطرف مدني أمام محكمة الجنايات ،وهذا طبقا لالجتهاد
القضائي الصادر يوم  2022/02/15من محكمة الطعن.
"كافة األشخاص التي كانت متواجدة بشارع  la promenade des anglaisبالقرب من
الهجوم ،والتي بصورة مشروعة تعتبر أنها كانت معرضة للخطر ،من حقها التأسيس كطرف
مدني"
األشخاص التي بتاريخ اليوم لم تأسس كطرف مدني بعد ،باستطاعتهم فعله أمام محكمة الجنايات المكونة استثنائيا،
لغاية إتمام المداوالت.
وبالتالي  ،األشخاص التي تم رفض ملفاتها سابقا ،يمكنها التأسيس كطرف مدني .مهما كانت طبيعة األضرار البدنية
أو النفسية.
األضرار البدنية والنفسية للضحايا تمكنهم من التأسيس كطرف مدنية
األشخاص المتضررين بدنيا عن طريق الشاحنة ،وكذا األشخاص المتضررين من التدافع الواقع بعد ذلك.
األشخاص المصدومين نفسيا بإمكانهم كذلك التأسيس كطرف مدني.

الضحايا الغير مباشرة:
أقارب الضحية المباشرة المتضررين بطريقة شخصية من جراء أضرار الضحية المباشرة من الهجوم ،سواء كانت
متوفية أو متضررة.
باستطاعتهم التأسيس كطرف مدني أمام محكمة الجنايات ،إذا أظهرت أنها تلقت ضررا شخصيا ،مباشرا وأكيدا له
عالقة بالهجوم.
األشخاص المعنية:






كافة افراد عائلة الضحية المباشرة الساكنين معها (الزوج أو الزوجة ،األصول ،الفروع واإلخوة
واألخوات)
أفراد العائلة الغير ساكنين مع الضحية
رفيق الضحية المباشرة من الهجوم (يجب إظهار استقرار العالقة الثنائية)
الراعي أو الراعية
أفراد العائلة المتكونة.

األشخاص التي لم تتأسس بعد كطرف مدني ،بإمكانها القيام بذلك.
الضحايا الغير مباشرة التي تم رفضها من طرف صندوق ضمان ضحايا األعمال اإلرهابية أو من طرف قاضي
التحقيق باستطاعتهم التأسيس كطرف مدني أمام محكمة الجنايات.
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كيفية حضور المحاكمة:
في أي مكان؟
في باريس :محكمة النقض لباريس ،الدخول من شارع هارلي  75004باريسEntrée rue de HARLEY, .
75004 PARIS
األطراف المدنية :دخول مخصص من شارع هارلي –  75004باريس – لألقارب التي ليست أطراف مدنية
والعائلة ،الدخول يكون من الدخول المخصص للجمهور  10شارع المحكمة  75001باريس 10 Boulevard
.du Palais 75001 Paris
الجلسة ستتم في الطابق األرضي ،في قاعة الجلسات  3-8رقم ( 0D30 secteur Dمحكمة الجنح سابقا10 ،
شارع المحكمة – محطة المدينة) 10 Boulevard du Palais – Station métro cité
في مدينة نيس :البث التلفزيوني غير تفاعلي في طور التحضير.
األطراف المدنية المقررة إلقاء شهاداتهم يجب عليها التنقل إلى باريس ،فليس بإمكانها التدخل من مدينة نيس.
بأي تاريخ؟
الجلسة مقررة رسميا ابتداء من تاريخ  05أيلول/سبتمبر  2022إلى غاية  15تشرين الثاني/نوفمبر  .2022و لكن
تمديد الجلسة مقرر لغاية  15كانون األول/ديسمبر .2022
كيف؟
األطراف المدنية تتلقى قبل الجلسة من طرف أمانة ضبط المحكمة استمارة بيانية للمعلومات يتم إعادة إرسالها
مرفقة بمختلف األدلة .أما األشخاص الراغبين في التأسيس كطرف مدني يمكنهم إيداع الطلبات أمام محكمة
الجنايات.
عند الوصول ،يجب التحول إلى نقطة أمانة الضبط الستظهار الشارة أمام قاعة الجلسات الكبرى.
سيمنح لكم االختيار من ارتداء:






شريط أحمر في حالة رفضكم التحدث للصحافة
شريط أخضر في حالة قبولكم التحدث للصحافة
الشريط األسود مخصص للمحامين
الشريط األزرق مخصص للمنضمين
الشريط البرتقالي مخصص للصحافيين

مالحظة هامة :سيكون هناك جدول الحضور .كل يوم حضور مسجل يعطي الحق لصاحبه في سداد تكاليف
المشاركة في المحاكمة.
الضحايا الفرنسية واألجنبية بإمكانهم تأسيس ملف المطالبة بالمساعدة القضائية.

لالستفسار ،اتصلوا بالبريد االلكتروني:
1407.avocats@gmail.com
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فيما يخص كيفية سداد التكاليف الخاصة بالمحاكمة
لحصولكم على التكاليف الخاصة بالمحاكمة ،عليكم بإرسال االستمارة الخاصة بالطلب لصندوق قصر العدالة،
مرفقة بــ:






النسخة األصلية للتكليف بالحضور أو االستدعاء للمحكمة
اثبات البيانات البنكية )(RIB
نسخة من بطاقة التعريف أو جواز السفر
بيان اإلقامة
نسخة من الدفتر العائلي (إذا كان الطرف المدني من جنسية فرنسية)

جدول الحضور هو المؤسس للحق في سداد التكاليف.
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