
 
 

ใบแจ้งขอ้มลูน้ีเสนอรายละเอยีดขอ้มูลใหแ้กเ่หยือ่อาชญากรรมตามนยัแหง่มาตรา 305 วรรค 1 

แหง่ระเบยีบวธิีพิจารณาความอาญา (StPO) ของสวติเซอร์แลนด์ 

กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องทางการต ารวจผูดู้แลเรือ่งของทา่น หรือพนกังานอยัการ 

หรือหน่วยงานใหค้ าปรกึษาหน่ึงใดทีไ่ด้แสดงรายชือ่ไวท้า้ยเอกสารน้ี เพือ่ใหท้า่นใช้สทิธขิองทา่นได ้

หรือหากทา่นมขี้อสงสยัใดๆ ทีต่อ้งการสอบถาม 

ใครเป็นเหยือ่อาชญากรรมตามระเบยีบวธิีพจิารณาความอาญา (StPO) 

และกฎหมายวา่ดว้ยความช่วยเหลือเหยือ่อาชญากรรม (OHG) 

ผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรม คือ บคุคลผูไ้ดร้บัความเสยีหาย ทีบู่รณภาพทางรา่งกาย ทางเพศ 

หรือทางจติใจของตนถูกลว่งละเมดิโดยตรงจากการกระท าผดิอาญาฐานใดฐานหน่ึง 

ถา้สมาชิกในครอบครวัของเหยือ่อาชญากรรมน้ีขอใช้สทิธเิรียกรอ้งทางแพง่ จะมีสทิธเิทา่เทียมกบัเหยือ่อาชญากรรมเอง 

ผูท้ีน่บัวา่เป็นสมาชิกในครอบครวั คอื คูส่มรส บตุร และบดิามารดาของเหยือ่อาชญากรรม 

หรือบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ใกลช้ิดกบัเหยือ่อาชญากรรมในลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

สทิธขิองเหยือ่อาชญากรรมในการด าเนินคดีอาญา (มาตรา 117 และต่อๆ ไป StPO) 

• สทิธใินการรบัทราบข้อมลูขา่วสาร 

ผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมและสมาชิกในครอบครวัของเหยือ่จะไดร้บัการแจ้งจากเจา้หน้าทีต่ ารวจและพนกังานอยัการใหท้ร

าบถงึสทิธแิละหน้าทีใ่นการด าเนินคดีอาญาอยา่งละเอยีดในการสอบปากค าคร ัง้แรก (มาตรา 305 วรรค 1 StPO) 

นอกจากนัน้แลว้ ยงัจะได้รบัข้อมูลขา่วสารเพิม่เติมดงัน้ี คือ 

ก. ทีอ่ยูแ่ละหน้าทีข่องหน่วยใหค้ าปรึกษาเหยือ่อาชญากรรม 

ข. ความช่วยเหลือดา้นการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยความช่วยเหลือเหยือ่อาชญากรรม 

ค. ก าหนดเวลาทีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอคา่ทดแทนความเสยีหายและคา่ท าขวญั 

รายละเอยีดขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ้งทราบท ัง้หมดมอียูใ่นใบแจง้ข้อมลูน้ีแลว้ 

ผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมจะไดร้บัการแจง้เรือ่งค าส ั่งและการยกเลิกการควบคมุตวัเพือ่สอบสวนหรือเพือ่ความปลอดภยั 

รวมท ัง้เกีย่วกบัเรือ่งการหลบหนีของผูต้อ้งหา เว้นแตว่า่ผูเ้ป็นเหยือ่แจง้ขอสละสทิธิใ์นเรือ่งน้ีมาใหท้ราบอยา่งชดัเจน 

(มาตรา 214 วรรค 4 StPO) 

ส านกังานอยัการจะสง่หนงัสือค าฟ้องไปใหแ้กผู่เ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมรบัทราบทนัทีดว้ย (มาตรา 327 วรรค 1 StPO) 

ผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมและสมาชิกในครอบครวัของเหยือ่สามารถท าหนงัสือขอใหท้างเจา้พนกังานบงัคบัคดีแจ้งรายละเอี

ยดขอ้มลูใหท้ราบในเรือ่งต่อไปน้ีได:้ 

 ก าหนดเวลาทีเ่ริ่มการลงโทษหรือเริม่ด าเนินมาตรการใดตอ่ผูต้อ้งค าพพิากษา สถานทีค่มุขงั รูปแบบการคมุขงั 

การหยุดชะงกัการคมุขงั การพกัการลงโทษอย่างมเีงือ่นไขหรืออยา่งแน่นอน 

รวมท ัง้การยา้ยกลบัเขา้สถานทีค่มุขงัหรือด าเนินมาตรการต่อไป 

 แจง้ใหท้ราบทนัทีถงึเรือ่งการหลบหนีของผูต้อ้งค าพพิากษาและการสิน้สดุการหลบหนี 

(มาตรา 92a ของ กฎหมายของรฐับาลกลางวา่ดว้ยสทิธขิองผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมในเรือ่งข้อมูลขา่วสาร) 

• สทิธทิีจ่ะไดร้บัการคุม้ครองความเป็นสว่นตวั 

หน่วยงานด าเนินคดีอาญาจะรกัษาสทิธสิว่นบคุคลของผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมในทุกระดบัช ัน้การพจิารณาคดี (มาตรา 

152 วรรค 1 StPO) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

 เพือ่คุม้ครองความเป็นสว่นตวัของเหยือ่อาชญากรรม ในการพิจารณาคดีในศาล 

ศาลสามารถปิดก ัน้สาธารณชนทัง้หมดหรือบางสว่นไมใ่หร้่วมฟงัการพจิารณาคดีในศาลได ้(มาตรา 70 วรรค 1 

อกัษร a StPO) 

 ภายนอกการพิจารณาคดีของศาล ทางการและเอกชนไดร้บัอนุญาตใหเ้ผยแพรข่อ้มลูระบตุวัเหยือ่อาชญากรรม 

หรือรายละเอยีดขอ้มูลทีจ่ะท าใหร้ะบุถงึตวัเหยือ่ได ้เฉพาะในกรณียกเวน้และเฉพาะภายใตข้อ้ก าหนดเงือ่นไขที่ 

เจาะจงไวเ้ป็นพเิศษเทา่นัน้ (มาตรา 74 วรรค 4 StPO) 
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• สทิธใินการใหผู้ท้ีไ่วว้างใจมาเป็นเพือ่น 

นอกเหนือไปจากทีป่รึกษาทางกฎหมายแลว้ 

ผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมมสีทิธทิีจ่ะใหผู้ท้ีต่นไวว้างใจมาเป็นเพือ่นในการพจิารณาคดีได ้(มาตรา 152 วรรค 2 StPO) 

ถา้สาธารณชนถกูปิดก ัน้ไมใ่หเ้ขา้มารว่มฟงัการพจิารณาคดีในศาล 

ผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมสามารถใหผู้ท้ีต่นไวว้างใจไปเป็นเพือ่นได้สงูสดุ สาม คน (มาตรา 70 วรรค 2 StPO) 

• สทิธทิีจ่ะไดร้บัมาตรการคุม้ครอง 

เจา้พนกังานในกระบวนพจิารณาความอาญาจะต้องหลีกเลีย่งการใหผู้เ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมพบกบัผู้ตอ้งหามากทีส่ดุเทา่ที่

ท าได ้ถา้ผูเ้ป็นเหยือ่เรียกรอ้งเรือ่งน้ี (มาตรา 152 วรรค 3 StPO) 

สทิธเิพิม่เติมของเหยือ่อาชญากรรมเกีย่วกบัการลว่งละเมดิบูรณาภาพทางเพศ 

ผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมเกีย่วกบัการลว่งละเมดิบรูณาภาพทางเพศสามารถ 

 ขอใหไ้ด้รบัการสอบปากค าโดยบุคคลเพศเดียวกนัได ้(มาตรา 153 วรรค 1 StPO) 

 ขอใหเ้รียกบคุคลเพศเดียวกนัมาเป็นผู้แปลการสอบปากค า (มาตรา 68 วรรค 4 StPO หากทา่นต้องการเรือ่งน้ี 

กรุณาแจ้งใหเ้ราทราบเร็วทีส่ดุเทา่ทีท่ าไดเ้พือ่ทีเ่ราจะสามารถจดัหาผูแ้ปลชายหรือหญงิแลว้แตก่รณีไดท้นักาล) 

 ปฏเิสธการตอบค าถามได ้ถา้เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธ์สว่นตวั (มาตรา 169 วรรค 4 StPO) 

การเผชิญหน้ากบับคุคลผูต้้องหาซึ่งขดัตอ่ความต้องการของผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมนัน้ จะมคี าส ั่งอนุญาตใหท้ าได ้

เฉพาะกรณีทีไ่มม่วีธิีอืน่ใดอีกทีส่ามารถประกนัสทิธเิรียกรอ้งของผูต้้องหาในการขอรบัฟงัความของคูก่รณีทุกฝ่ายตามกฎหมา

ยได ้(มาตรา 153 วรรค 2 StPO) 

ศาลทีพ่จิารณาพพิากษาคดีอาญาเกีย่วกบัการลว่งละเมดิบูรณาภาพทางเพศ จะต้องประกอบดว้ยบคุคลเพศเดียวกบั 

ผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมอยา่งน้อยหน่ึงคน ถา้ผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมยืน่ค ารอ้งขอมา  (มาตรา 335 วรรค 4 StPO) 

มาตรการเพิ่มเตมิเพือ่คุม้ครองเหยือ่อาชญากรรมทีเ่ป็นผูเ้ยาว์ (มาตรา 154 StPO) 

มาตรการน้ีมผีลใช้ได้ส าหรบัผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมซึ่งยงัเป็นผูเ้ยาว์อยูใ่นขณะทีไ่ดร้บัการสอบปากค าหรือการเผชิญหน้า 

ต ารวจและทางอยัการสามารถกนับคุคลผูไ้วว้างใจไมใ่หอ้ยูร่่วมการพจิารณาคดีได ้

ถา้บคุคลน้ีสามารถใช้อทิธิพลประการใดประการหน่ึงโน้มน้าวเหยือ่อาชญากรรมทีเ่ป็นผูเ้ยาว์ได้ 

ในกรณีทีก่ารสอบปากค าหรือการเผชิญหน้าเป็นเรือ่งทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิภาระเครียดอยา่งหนกัต่อสขุภาพจติของผูเ้ยาว์แล้ว 

ขอ้ตอ่ไปน้ียงัมผีลใช้ไดด้ว้ย 

 อนุญาตใหผู้เ้ยาว์เผชิญหน้ากบัผูต้้องหาได ้เฉพาะเมือ่ผูเ้ยาว์แจ้งความประสงค์อยา่งชดัเจนเทา่นัน้ (มาตรา 154 

วรรค 4 ตวัอกัษร a StPO) 

 ตามหลกัแลว้ ในระหวา่งการพจิารณาคดีท ัง้หมด หา้มสอบปากค าเหยือ่อาชญากรรมทีเ่ป็นผูเ้ยาว์มากกวา่สองคร ัง้ 

(มาตรา 154 วรรค 4 ตวัอกัษร b StPO) 

 การสอบปากค าตอ้งท าโดยพนกังานสอบสวนทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมส าหรบัจุดประสงค์น้ี โดยมผีูเ้ชีย่วชาญอยูร่ว่มดว้ย 

และมกีารบนัทึกดว้ยภาพถา่ยและเสยีง (มาตรา 154 วรรค 4 ตวัอกัษร d StPO) 

 

โจทก์เอกชนในคดีอาญา 

• สทิธเิรียกรอ้งขอรบัฟงัความของคูก่รณีทุกฝ่ายตามกฎหมาย (มาตรา 107 StPO) 

หลงัจากทีท่างฝ่ายอยัการเปิดการสอบสวนคดีแลว้ 

ผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมทีใ่หค้ าถอ้ยแถลงอยา่งชดัเจนวา่จะขอรว่มการพจิารณาคดีอาญาน้ีในฐานะเป็นโจทก์ในคดีอาญาห

รือโจทก์ในคดีแพง่ มีสทิธเิรียกรอ้งขอรบัฟงัความของคูก่รณีทุกฝ่ายตามกฎหมาย ซึ่งหมายถงึโดยเฉพาะอยา่งยิง่ สทิธิ 

ก. ในการดูแฟ้มส านวนคดี 

ข. เขา้รว่มการพจิารณาคดี 

ค. ขอค าปรึกษาจากทีป่รึกษาทางกฎหมาย 

ง. ใหก้ารในเรือ่งคดีและกระบวนพจิารณาคดี 

จ. ยืน่ค ารอ้งขอแสดงข้อพิสจูน์หลกัฐาน 



 

 

• ค าช้ีแจงเรือ่งการฟ้องรอ้งคดีทางแพง่ (มาตรา 122 และต่อๆ ไป StPO) 

ผูเ้สยีหายสามารถด าเนินการขอใช้สทิธเิรียกรอ้งทางความแพง่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัความผดิทางอาญาในฐานะโจทก์เอกชนในก

ารพจิารณาคดีอาญาได ้

สมาชิกในครอบครวัของเหยือ่อาชญากรรมก็มีสทิธเิช่นเดียวกนัน้ี 

ถา้บคุคลเหลา่น้ีขอใช้สทิธเิรียกรอ้งทางแพ่งของตนเองตอ่ผูต้้องหา 

การขอใช้สทิธใินการฟ้องรอ้งคดีแพง่ท าไดโ้ดยการใหค้ าถอ้ยแถลงในเรือ่งน้ีต่อทางการต ารวจหรือต่อทางอยัการ 

การเรียกรอ้งใหช้ าระหน้ีทีข่อใช้สทิธใินการฟ้องรอ้งทางแพง่นัน้ จะตอ้งก าหนดตวัเลขและใหเ้หตุผลประกอบมาโดย 

สงัเขปเป็นลายลกัษณ์อกัษรในค าถอ้ยแถลง 

ถา้โจทกเ์อกชนถอนค าฟ้องทางแพง่คนืกอ่นทีก่ารพจิารณาคดีหลกัในศาลชัน้แรกจะสิน้สดุลง 

โจทกเ์อกชนสามารถจะด าเนินการขอใช้สทิธเิรียกรอ้งน้ีในวิถทีางแพง่ไดใ้หม่อกี 

หน้าทีข่องหน่วยงานใหค้ าปรึกษาเรือ่งความช่วยเหลือเหยือ่อาชญากรรม (ดูรายการทีอ่ยูแ่ละขอ้เสนอไดท้ีห่น้าสดุทา้ย) 

หน่วยงานใหค้ าปรกึษาจะใหร้ายละเอยีดขอ้มลูและค าปรึกษาแก่เหยือ่อาชญากรรมในเรือ่งสทิธ ิ

และเสนอหรือตดิตอ่ใหไ้ดร้บัความช่วยเหลือทางดา้นการแพทย์ จติใจ สงัคม วตัถ ุและทางกฎหมาย 

ตามความจ าเป็นในแตล่ะกรณี การใหค้ าปรกึษาของหน่วยงานใหค้ าปรกึษาเป็นบริการทีไ่มค่ดิมลูคา่ 

ถา้หากผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมตกลงเห็นดว้ย 

ทางการต ารวจจะแจง้ชือ่และทีอ่ยู่ของผูเ้ป็นเหยือ่ใหแ้กห่น่วยงานใหค้ าปรึกษาแหง่หน่ึงทราบทนัที (มาตรา 305 วรรค 3 

StPO) เมือ่การแจง้เรือ่งน้ีไปถงึหน่วยงานแลว้ หน่วยงานใหค้ าปรึกษาจะตดิตอ่กบัผูต้กเป็นเหยือ่อาชญากรรมโดยไมร่อช้า 

 

รูปแบบการใหค้วามช่วยเหลือแกผู่เ้ป็นเหยือ่อาชญากรรม (มาตรา 2 ของกฎหมายวา่ดว้ยความช่วยเหลือเหยือ่อาชญากรรม 

OHG) 

ความช่วยเหลือผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมประกอบดว้ย 

ก. การใหค้ าปรึกษาและความช่วยเหลือทนัที 

ข. ความช่วยเหลือระยะยาวของหน่วยงานใหค้ าปรึกษา 

ค. เงนิช่วยเหลือคา่ใช้จา่ยส าหรบัความช่วยเหลือระยะยาวของบคุคลอืน่ 

ง. คา่ทดแทนความเสยีหาย 

จ. คา่ท าขวญั 

ฉ. การยกเว้นคา่ฤชาธรรมเนียมศาล 

ความช่วยเหลือเหยือ่อาชญากรรมตามนยัของมาตรา 2 OHG จะอนุมตัใิห ้

ถา้การท าผดิทางอาญานัน้เกดิขึ้นในประเทศสวติเซอร์แลนด์ ถา้การท าผดิทางอาญาเกดิขึน้ในตา่งประเทศ 

สามารถขอรบับรกิารของหน่วยงานใหค้ าปรึกษาได ้แตจ่ะไมม่กีารใหค้า่ทดแทนความเสยีหายและคา่ท าขวญั 

คา่ทดแทนความเสยีหาย (มาตรา 19 และต่อๆ ไป OHG) 

ผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมและสมาชิกในครอบครวัของตนมีสทิธเิรียกรอ้งคา่ทดแทนส าหรบัความเสยีหาย (ทางการเงิน) 

ทีไ่ดร้บัอนัเป็นผลจากการถกูลว่งละเมดิหรือความตายของเหยือ่ 

การจา่ยเงินทีผู่เ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมไดร้บัเป็นคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหาย 

จะถูกน าไปหกัออกจากคา่ทดแทนความเสยีหายน้ี 

คา่ทดแทนความเสยีหายมจี านวนสงูสดุ 120,000.-- ฟรงัก์สวิส จะไมม่กีารจา่ยคา่ทดแทนความเสยีหาย 
ถา้มจี านวนเงินทดแทนต ่ากวา่ 500.-- ฟรงัก์สวสิ 

หน่วยราชการของรฐัทีม่ีอ านาจหน้าทีจ่ะอนุมตัเิงินทดรองจา่ยให ้ถา้: 

ก. ผูม้สีทิธเิรียกรอ้งมคีวามจ าเป็นต้องรบัความช่วยเหลือดา้นการเงนิทนัที และ 

ข. ผลของการท าความผดิทางอาญานัน้ ไมส่ามารถก าหนดลงไปใหแ้น่นอนได้อยา่งเพียงพอภายในระยะเวลาอนัส ัน้ 

คา่ท าขวญั (มาตรา 22 และตอ่ๆ ไป OHG) 

ผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมและสมาชิกในครอบครวัของตนมีสทิธเิรียกรอ้งคา่ท าขวญัได้ (คา่สนิไหมทดแทนทางจติใจ) 

ถา้ความรุนแรงของความเสยีหายทีไ่ดร้บันัน้สมควรดว้ยเหตุผล 



 

 

คา่ท าขวญัจะไดร้บัการก าหนดโดยพจิารณาตามความรุนแรงของความเสยีหาย โดยมจี านวนสูงสดุดงัน้ี คือ 

ก. 70,000.-- ฟรงัก์สวิส ส าหรบัผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรม 

ข. 35,000.-- ฟรงัก์สวิส ส าหรบัสมาชิกในครอบครวั 

จะตดัสนิใหไ้ดร้บัคา่ท าขวญั ถา้เหยือ่อาชญากรรมไดร้บัผลเสยีหายรุนแรง 

และพฤตกิารณ์แวดล้อมพเิศษเป็นเหตุสมควรใหจ้า่ยได้ สิง่ทีใ่ช้เป็นบรรทดัฐาน คอื ผลของการท าความผดิทีม่ตี่อเหยือ่ 

จะไมใ่ช้ความผดิของผูก้ระท าเป็นเกณฑ์ตดัสนิ 

 

ค ารอ้งและก าหนดเวลา (มาตรา 24 และต่อๆ ไป OHG) 

ผูใ้ดมคีวามประสงค์ทีจ่ะขอใช้สทิธริบัคา่ทดแทนความเสยีหาย หรือคา่ท าขวญั 

หรือขอรบัเงินทดรองจา่ยส าหรบัคา่ทดแทนความเสยีหายกอ่น 

จะตอ้งยืน่ค ารอ้งขอตอ่หน่วยราชการของรฐัทีม่ีอ านาจหน้าทีใ่นเรือ่งน้ี 

ผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมและสมาชิกในครอบครวัของตนจะต้อง ยืน่ ค ารอ้งขอรบัคา่ทดแทนความเสียหาย 

หรือคา่ท าขวญัมาภายในก าหนดเวลา หา้ ปี หลงัการท าความผดิทางอาญานัน้เกดิขึน้ 

หรือหลงัจากทีท่ราบถงึการท าความผดินัน้ มฉิะนัน้แลว้ สทิธเิรียกรอ้งน้ีจะหมดผลใช้ได้ 

การใหค้วามช่วยเหลือแกผู่เ้ป็นเหยือ่อาชญากรรมเป็นเรือ่งของการช่วยเหลือเกื้อกลูและจะอนุมตัใิหต้อ่เมือ่ผูก้ระท าผดิ 

หรือบคุคลอืน่ทีม่ขี้อผูกพนัทีต่อ้งจ่าย 

หรือบรษิทัประกนัภยัไมส่ามารถจดัหาคา่ทดแทนมาจา่ยใหไ้ดเ้ลยหรือจา่ยใหไ้ดอ้ยา่งไมเ่พียงพอเทา่นัน้ 

 

หน่วยงานใหค้ าปรึกษาของรฐัทูร์เกา 

• ศูนย์ผูช้ านาญการดา้นความช่วยเหลือผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรม รฐัทูร์เกา Stiftung BENEFO 

ทีอ่ยู ่Zürcherstrasse 149, 8500 Frauenfeld โทรศพัท์ 052 723 48 26, opferhilfe@benefo.ch 

หน่วยงานใหค้ าปรกึษาท ั่วไปส าหรบัผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรม รวมท ัง้ผูเ้สยีหายจากอุบตัเิหตุในการจราจร  

• Die Dargebotene Hand ความช่วยเหลือทางโทรศพัท์ หมายเลข 143 

ใหค้ าปรึกษาทางโทรศพัท์ในสถานการณ์วิกฤต โดยผูข้อรบัไมต่้องเปิดเผยชือ่ของตนเอง เปิดท าการ 24 ช ั่วโมง 

ส าหรบักรณีการใช้ก าลงัประทุษรา้ยทุกรูปแบบ  
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