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حماية الحقــــــــوق والتمييــــــــــز

 9.9حماية الحقـــــــــــــوق
 .293هل من الممكن لالجنبي ان يحمي حقـــــــــــوقه بشــــــــكل قانوني؟
نعم  ،و بالتساوي مع المواطنين اإليطاليين .اذا كنت مقيمــــا بشـــــكل غير قانوني ،وقمت بالدفاع عن حقــــوقك قانونيا ً  ،هذا ال يمنع
الدولة اإليطالية من إبعادك عن أراضـــيها  ،إال في حاالت خاصة.
 .292أمام أي هيئة يمكن الدفاع عن حقوقي؟
أمام المحاكـــــــــــم حسب النظام اإليطالي عن طريق محامي دفاع.
 .294كيف يتم تنظيم النظام القضائي اإليطالي؟
يمكن الرجوع الى اكثر من قاضي والذين يمكنك الدفاع عن حقوقك أمامهم :القاضي المدني ،الجنائي واإلداري ،واختصاصاتـــــهم
المنظمة حســـب قوانين الدولة اإليطالية.
 .295من هو قاضي الصــلح؟
هو قاضي فخـــري يمكن الرجوع اليه لحـــل بعض القضايا الصغيرة اإلدارية التي التتجاوز قيمتها مستوى محـــدد (مثل مشاكل
داخل بناية السكن) ،يقرر في القضايا العائدة إلى قان ون الســـــير ،له قدرات محـــددة في القضايا الجنائيــــــــة والمصادقة على
قرارات الحاكم اإلداري في مجــــــــــال الطرد من أراضي الدولة ،وقرارات اإلبعاد إلى الحــــــــــدود أو الحجز في مراكــــــــــز
اإلستضافه المؤقتة المقــررة من رئيس قسم الشرطة.
 .296إلى أي قاضي يجب الرجوع للمسائل المتعلقة بإذن اإلقـــــــامة؟
إلى المحكمـــــة اإلدارية المحليــــــــــة وإذا كان هناك ضــــــرورة يمكنك االستئناف لضد قرارات هذا القاضي أمام مجلس الدولة
ومقـــره موجــود في رومــــــــا.
 .297ما هي تكلفة القضايا ؟
هناك أسعار ثابتة حسب كل قضية ومشــــــــكلة يمكن البدأ بها باالضافــــه الى تكاليف الدفاع والتي يقررهـــــــــا المحــــامي.
على كل حال تضمن الدولة اإليطالية للجمـــيع الحق في الدفاع وحماية حقوقهــــــم ،في حال عدم وجـــود المال الالزم يمكن اإلستفادة
من الخدمة المجانية على نفقة الدولة حسب الشـــــروط المقـــــررة في قوانين الدولة.
 .298اذا لم أســــــــــــتطع أن أدفع أتعاب المحامي ،هل يمكنني الحصــــــــول على محامي مكتب خاص ؟
ال ،تضمن لك الدولة إمكانية الدفاع من محـــــامي ثقة تختـــــــــــاره انت ،تضع لك إمكانية الدفاع المجاني على نفقة الدولة ،
وخصوصا ً إذا كنت مقيما ً بشكــــل قانوني واليتجاوز دخلك الحد المسموح به حسب القانون :يجب ان يكون دخلك الســـــنوي،
المصـــــــــــرح به في آخــــــــر تصـــــــريح للدخل السنوي ،اليتجاوز 33.677.11يورو (تموز – يوليو .)0330
 .299لقد تم اإلدعـــــــــــاء علي وال أعـــــــــــرف محـــــــــامي :ماذا أفعــــــــــل؟
في هذه الحالة يتم تعييـــــــــن محامي مكتب خاص ،مختــــــــــــار من الئحـــه خاصه بذلك .اذا كنت تتجاوز الشـــــــــــروط
الالزمــة للدخـــل وال تستطــــــــيع طلب الدفاع المجـــــــــــــاني ،يجب عبيك ان تدفع المبلغ المطلوب حسب التعرفة المتعارف
عليها.
 .232ماذا يحـــــــــدث اذا لم أفهــــم القرارات القضائية؟
لي الحق في تعيين مترجم أن يترجم القرارات القضائية في لغتي .تكلفة المترجـــم يمكن أن تكون على حســــاب الدولة إذا كانت
ظروفي اإلقتصادية ال تسمح لي باالستفادهة من الخدمات المجانية وعلى حساب الدوله االيطالية.

 2.9التمييــــــــــــــــــز
 .239لقد سمعت بأن هنـــــــــاك قانون يحمــــــــــي من التمييـــــــــــــــز .ما الذي يعنيه القانون بفعل تمييزي؟
يعتبر تمييــــــــــزا ً كل فعل ،بشـــــــكل مباشـــر أو غير مباشر ،ينتج عنه تفريق  ،أو إسثننـــــــــاء ،تطييق أو تفضيــــــــل يعتمد
على العرق واللون ،أو األصـــل الوطني أو العرقي  ،الدين والممارسات الدينية ،والذي يهدف وينتج عنه تدمير أو انهاء التمتع
بممارســـــــة حقوق اإلنسان أو الحريات األساسية في المجال السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي  ،وفي أي مجال في الحياة
العامة.
 .233كيف يمكنني الدفـــــاع عن نفسي اذا تعرضت الى أفعال تمييزه من قبل أفراد او من جهـــــات حكوميــــة؟
أستطيع الرجـــــوع إلى المحكمــــة المدنية ،عن طريق محامي ،بالطلب من القاضي بأن يأمر بانهـــاء األفعال التمييزية واعتماد أي
قرار مناسب ،حسب الوضع ،ويلغي نتائج هذا التمييز.
 .232أنا ضحيـــــة للتمييز ولكني خائف من أن أشتكي .ماذا يجب على أن أفعــــــــل؟
الجمعــــيات المسجلة في الئحة خاصة لدى قســـم تســـاوي الفرص تحت إشراف رئاســـة مجلس الوزراء لها الحق بالقيام بأفعال
قانونية باسم  ،ولحساب وللدفاع عن الشخص الذي تعرض لتمييزا عنصريا ً أو عرقيا ً.
 .234ماذا يمكن أن أفعل إذا وقعت ضحية تمييز عنصري في العمـــــل؟
تستطيع النقابات المهنية القيام بنشاطات قانونية لحماية ضحايا التمييزعندما يقوم رب العمل بالقيام بأعمال عنصرية.

