Kamala D. Harris
Attorney General
State of California

Kamala D. Harris
Attorney General
State of California

بطاقة ومصادر Marsy
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مينح دستور والية كاليفورنيا ،املادة األولى ،قسم  ،)b( 28حقوق معينة لضحايا اجلرمية .هذه احلقوق تشمل ما يلي :

مينح دستور والية كاليفورنيا ،املادة األولى ،قسم  ،)b( 28حقوق معينة لضحايا اجلرمية .هذه احلقوق تشمل ما يلي :

 		 .1اإلنصاف واإلحترام – أن يتم التعامل بإنصاف مع الضحية وبإحترام خلصوصيته/خصوصيتها وكرامته/
كرامتها ،وأن تكون الضحية حرة من التهديد ،واملضايقة ،واإليذاء طوال مراحل عملية العدالة اجلنائية أو
عدالة األحداث.

 		 .1اإلنصاف واإلحترام – أن يتم التعامل بإنصاف مع الضحية وبإحترام خلصوصيته/خصوصيتها وكرامته/
كرامتها ،وأن تكون الضحية حرة من التهديد ،واملضايقة ،واإليذاء طوال مراحل عملية العدالة اجلنائية أو
عدالة األحداث.

 .2احلماية من املدعى عليه – أن حتظى بحماية معقولة من املدعى عليه ومن األشخاص الذين يتصرفون
بالنيابة عن املدعى عليه.

 .2احلماية من املدعى عليه – أن حتظى بحماية معقولة من املدعى عليه ومن األشخاص الذين يتصرفون
بالنيابة عن املدعى عليه.

 .3إعتبارات سالمة الضحية عند حتديد الكفالة وشروط إطالق السراح – أن يتم وضع سالمة الضحية
وسالمة أسرتها في اإلعتبار عند حتديد مقدار الكفالة وشروط إطالق سراح املدعى عليه.

 .3إعتبارات سالمة الضحية عند حتديد الكفالة وشروط إطالق السراح – أن يتم وضع سالمة الضحية
وسالمة أسرتها في اإلعتبار عند حتديد مقدار الكفالة وشروط إطالق سراح املدعى عليه.

 .4منع إفشاء املعلومات السرية – منع إفشاء املعلومات أو السجالت السرية للمدعى عليه ،أو حملام املدعى
عليه ،أو ألي شخص آخر يتصرف بالنيابة عن املدعى عليه ،والتي ميكن إستخدامها للعثور على الضحية
وملضايقتها أو مضايقة أسرتها أو التي تكشف إتصاالت سرية مت القيام بها في سياق العالج الطبي أو
املشورة ،أو التي تُعتبر سرية ومحمية مبوجب القانون.

 .4منع إفشاء املعلومات السرية – منع إفشاء املعلومات أو السجالت السرية للمدعى عليه ،أو حملام املدعى
عليه ،أو ألي شخص آخر يتصرف بالنيابة عن املدعى عليه ،والتي ميكن إستخدامها للعثور على الضحية
وملضايقتها أو مضايقة أسرتها أو التي تكشف إتصاالت سرية مت القيام بها في سياق العالج الطبي أو
املشورة ،أو التي تُعتبر سرية ومحمية مبوجب القانون.

 .5رفض إجراء مقابلة مع الدفاع – احلق في رفض إجراء مقابلة ،أو تقدمي إفادة ،أو طلب كشف احلقائق أو
الوثائق املُقَ دم من ِقبل املدعى عليه ،أو محام املدعى عليه ،أو أي شخص آخر يتصرف بالنيابة عن املدعى
عليه ،وأن يتم إجراء أي مقابلة توافق عليها الضحية وفقا ً لشروط معقولة يتم حتديدها.

 .5رفض إجراء مقابلة مع الدفاع – احلق في رفض إجراء مقابلة ،أو تقدمي إفادة ،أو طلب كشف احلقائق أو
الوثائق املُقَ دم من ِقبل املدعى عليه ،أو محام املدعى عليه ،أو أي شخص آخر يتصرف بالنيابة عن املدعى
عليه ،وأن يتم إجراء أي مقابلة توافق عليها الضحية وفقا ً لشروط معقولة يتم حتديدها.

 .6التشاور مع اإلدعاء وإخطار بالتصرف في القضية ما قبل احملاكمة – احلصول على إخطار أو إشعار معقول
والتشاور بشكل معقول مع هيئة اإلدعاء ،عند الطلب ،فيما يتعلق بإعتقال املدعى عليه إذا كان معروفا
للمدعي العام ،وباإلتهامات املوجهة ضد املدعى عليه ،وبتحديد إذا ما كان سيتم تسليم املدعى عليه ،وعند
الطلب ،إخطار وإبالغ الضحية قبل التصرف في القضية أي قبل إتخاذ قرار في القضية ما قبل احملاكمة.

 .6التشاور مع اإلدعاء وإخطار بالتصرف في القضية ما قبل احملاكمة – احلصول على إخطار أو إشعار معقول
والتشاور بشكل معقول مع هيئة اإلدعاء ،عند الطلب ،فيما يتعلق بإعتقال املدعى عليه إذا كان معروفا
للمدعي العام ،وباإلتهامات املوجهة ضد املدعى عليه ،وبتحديد إذا ما كان سيتم تسليم املدعى عليه ،وعند
الطلب ،إخطار وإبالغ الضحية قبل التصرف في القضية أي قبل إتخاذ قرار في القضية ما قبل احملاكمة.

 .7إخطار بالدعوى العمومية وحضور الدعوى – إخطار الضحية بكل إجراءات الدعوى العمومية ،مبا في ذلك
اإلجراءات اخلاصة بجنوح األحداث ،عند الطلب ،والتي يحق للمدعى عليه وللمدعي العام حضورها وكل
إجراءات إخالء السبيل املشروط أو اإلجراءات األخرى اخلاصة بإطالق السراح ما بعد اإلدانة ،وحضور كافة
اإلجراءات املماثلة لذلك.

 .7إخطار بالدعوى العمومية وحضور الدعوى – إخطار الضحية بكل إجراءات الدعوى العمومية ،مبا في ذلك
اإلجراءات اخلاصة بجنوح األحداث ،عند الطلب ،والتي يحق للمدعى عليه وللمدعي العام حضورها وكل
إجراءات إخالء السبيل املشروط أو اإلجراءات األخرى اخلاصة بإطالق السراح ما بعد اإلدانة ،وحضور كافة
اإلجراءات املماثلة لذلك.

 .8املثول أمام احملكمة والتعبير عن وجهات النظر – أن يتم اإلستماع للضحية ،عند الطلب ،خالل أي إجراء،
مبا في ذلك أي إجراء خاص بجنوح األحداث ،ينطوي على قرار إطالق السراح ما بعد اإلعتقال ،واإللتماس،
وإنزال العقوبة ،وقرار إطالق السراح ما بعد اإلدانة ،أو أي إجراء له صلة بحق من حقوق الضحية.

 .8املثول أمام احملكمة والتعبير عن وجهات النظر – أن يتم اإلستماع للضحية ،عند الطلب ،خالل أي إجراء،
مبا في ذلك أي إجراء خاص بجنوح األحداث ،ينطوي على قرار إطالق السراح ما بعد اإلعتقال ،واإللتماس،
وإنزال العقوبة ،وقرار إطالق السراح ما بعد اإلدانة ،أو أي إجراء له صلة بحق من حقوق الضحية.

 .9محاكمة عاجلة وإختتام سريع للقضية – احلق في محاكمة عاجلة وإختتام سريع ونهائي للقضية
وإلجراءات ما بعد صدور احلكم ذات الصلة.

 .9محاكمة عاجلة وإختتام سريع للقضية – احلق في محاكمة عاجلة وإختتام سريع ونهائي للقضية
وإلجراءات ما بعد صدور احلكم ذات الصلة.

 .10توفير املعلومات إلدارة املراقبة – توفير معلومات ملسؤول بإدارة مراقبة سلوك احملكوم عليهم والذي يقوم
بإجراء حتقيق ما قبل صدور احلكم فيما يخص تأثير اجلرمية على الضحية وأسرة الضحية وأي توصيات
متعلقة بإنزال العقوبة قبل احلكم على املدعى عليه.

 .10توفير املعلومات إلدارة املراقبة – توفير معلومات ملسؤول بإدارة مراقبة سلوك احملكوم عليهم والذي يقوم
بإجراء حتقيق ما قبل صدور احلكم فيما يخص تأثير اجلرمية على الضحية وأسرة الضحية وأي توصيات
متعلقة بإنزال العقوبة قبل احلكم على املدعى عليه.

 .11احلصول على تقرير ما قبل احلكم – احلصول ،عند الطلب ،على تقرير ما قبل احلكم عند إتاحته للمدعى
عليه ،بإستثناء األجزاء التي تعتبر سرية مبوجب القانون.

 .11احلصول على تقرير ما قبل احلكم – احلصول ،عند الطلب ،على تقرير ما قبل احلكم عند إتاحته للمدعى
عليه ،بإستثناء األجزاء التي تعتبر سرية مبوجب القانون.

 .12معلومات عن اإلدانة ،والعقوبة ،والسجن ،وإطالق السراح ،والهروب – إبالغ الضحية ،عند الطلب ،باإلدانة،
والعقوبة ،وزمان ومكان احلبس ،أو أي تصرف آخر يخص املدعى عليه ،واملوعد املعني إلطالق سراح املدعى
عليه ،و إطالق سراح املدعى عليه أو هروبه من السجن.

 .12معلومات عن اإلدانة ،والعقوبة ،والسجن ،وإطالق السراح ،والهروب – إبالغ الضحية ،عند الطلب ،باإلدانة،
والعقوبة ،وزمان ومكان احلبس ،أو أي تصرف آخر يخص املدعى عليه ،واملوعد املعني إلطالق سراح املدعى
عليه ،و إطالق سراح املدعى عليه أو هروبه من السجن.

 .13التعويض

 .13التعويض

 .Aيهدف مواطنو والية كاليفورنيا بوضوح إلى أن يكون لدي جميع األشخاص الذين عانوا من خسائر
نتيجة لنشاط إجرامي احلق في طلب واحلصول على تعويض من األشخاص الذين متت إدانتهم في
اجلرائم التي تسببت في حدوث هذه اخلسائر.

 .Aيهدف مواطنو والية كاليفورنيا بوضوح إلى أن يكون لدي جميع األشخاص الذين عانوا من خسائر
نتيجة لنشاط إجرامي احلق في طلب واحلصول على تعويض من األشخاص الذين متت إدانتهم في
اجلرائم التي تسببت في حدوث هذه اخلسائر.

 .Bسيصدر أمر للمذنب الذي متت إدانته بتقدمي تعويض في كل قضية،عندما تكون ضحية اجلرمية قد
عانت من خسائر ،بغض النظر عن التصرف أوالعقوبة التي مت فرضها.

 .Bسيصدر أمر للمذنب الذي متت إدانته بتقدمي تعويض في كل قضية،عندما تكون ضحية اجلرمية قد
عانت من خسائر ،بغض النظر عن التصرف أوالعقوبة التي مت فرضها.

 .Cجميع املدفوعات النقدية ،واألموال ،واملمتلكات التي يتم جمعها من أي شخص قد صدر له أمر بتقدمي
تعويض سيتم تخصيصها أوال لدفع املبالغ التي صدر أمر بدفعها كتعويض للضحية.

 .Cجميع املدفوعات النقدية ،واألموال ،واملمتلكات التي يتم جمعها من أي شخص قد صدر له أمر بتقدمي
تعويض سيتم تخصيصها أوال لدفع املبالغ التي صدر أمر بدفعها كتعويض للضحية.

 .14اإلعادة السريعة للممتلكات – احلق في اإلعادة السريعة للممتلكات عندما ال تعد هناك حاجة
إلستخدامها كأدلة.

 .14اإلعادة السريعة للممتلكات – احلق في اإلعادة السريعة للممتلكات عندما ال تعد هناك حاجة
إلستخدامها كأدلة.

 .15اإلخطار بإجراءات إخالء السبيل املشروط واإلفراج املشروط – إبالغ الضحية بكل إجراءات إخالء السبيل
املشروط ،واإلشتراك في عملية إخالء السبيل املشروط ،وتوفير املعلومات لسلطات إخالء السبيل املشروط
لكي يتم وضعها في اإلعتبار قبل اإلفراج املشروط عن اجلاني ،وأن يتم إخطار الضحية ،عند الطلب ،بإخالء
السبيل املشروط أو باإلفراج بشكل آخر عن اجلاني.

 .15اإلخطار بإجراءات إخالء السبيل املشروط واإلفراج املشروط – إبالغ الضحية بكل إجراءات إخالء السبيل
املشروط ،واإلشتراك في عملية إخالء السبيل املشروط ،وتوفير املعلومات لسلطات إخالء السبيل املشروط
لكي يتم وضعها في اإلعتبار قبل اإلفراج املشروط عن اجلاني ،وأن يتم إخطار الضحية ،عند الطلب ،بإخالء
السبيل املشروط أو باإلفراج بشكل آخر عن اجلاني.

Arabic

Arabic

 .16سالمة الضحية واجلمهور هي عوامل في اإلفراج املشروط – وضع سالمة الضحية ،وأسرة الضحية،
واجلمهور العام في اإلعتبار قبل إتخاذ أى قرار خاص بإخالء السبيل املشروط أو قبل أى قرار آخر باإلفراج في
مرحلة ما بعد صدور احلكم.

 .16سالمة الضحية واجلمهور هي عوامل في اإلفراج املشروط – وضع سالمة الضحية ،وأسرة الضحية،
واجلمهور العام في اإلعتبار قبل إتخاذ أى قرار خاص بإخالء السبيل املشروط أو قبل أى قرار آخر باإلفراج في
مرحلة ما بعد صدور احلكم.

 .17معلومات عن هذه احلقوق الستة عشر – اإلبالغ باحلقوق املذكورة في الفقرات من ( )1الى (.)16

 .17معلومات عن هذه احلقوق الستة عشر – اإلبالغ باحلقوق املذكورة في الفقرات من ( )1الى (.)16

وحدة خدمات الضحايا التابعة للنائب العام – توفر معلومات محلية عن الضحايا/الشهود ،ومعلومات عن
املصادر اجلغرافية وعن وضع اإلستئناف لضحايا اجلرائم .للحصول على مصادر للمعلومات عن مركز مساعدة
الضحايا والشهود احمللي أو لطلب احلصول على إخطار بوضع اإلستئناف ،إتصل برقم .1-877-433-9069
ملزيد من املعلومات عن القانون املعروف بإسم  ،Marsy’s Lawقم بزيارة املوقع اإللكتروني للنائب العام في:
www.ag.ca.gov/victimservices

وحدة خدمات الضحايا التابعة للنائب العام – توفر معلومات محلية عن الضحايا/الشهود ،ومعلومات عن
املصادر اجلغرافية وعن وضع اإلستئناف لضحايا اجلرائم .للحصول على مصادر للمعلومات عن مركز مساعدة
الضحايا والشهود احمللي أو لطلب احلصول على إخطار بوضع اإلستئناف ،إتصل برقم .1-877-433-9069
ملزيد من املعلومات عن القانون املعروف بإسم  ،Marsy’s Lawقم بزيارة املوقع اإللكتروني للنائب العام في:
www.ag.ca.gov/victimservices

*************************************************

*************************************************

مصادر إضافية

مصادر إضافية

النائب العام ال يؤيد ،وال يتحمل أي مسئولية ،وال ميارس أي سيطرة ،على األراء واخلدمات واملعلومات اخلاصة بهذه
املنظمات والوكاالت.

النائب العام ال يؤيد ،وال يتحمل أي مسئولية ،وال ميارس أي سيطرة ،على األراء واخلدمات واملعلومات اخلاصة بهذه
املنظمات والوكاالت.

برنامج تعويض الضحايا – املساعدة للضحايا نتيجة :اإلعتداء ،وقيادة السيارة في حالة سكر ،واإلعتداء
اجلنسي ،وسوء معاملة األطفال ،والقتل ،واملطاردة ،والعنف املنزلي ،والسرقة ،واالجتار بالبشر .وميكن لبرنامج
تعويض الضحايا املساعدة في دفع تكاليف :املشورة في مجال الصحة العقلية ،وتكاليف اجلنازات ،وفقدان
الدخل ،وتنظيف مسرح اجلرمية ،واإلنتقال ملكان إقامة جديد ،والفواتير الطبية وفواتير العناية باألسنان .ملزيد من
املعلومات إتصل مبركز الضحايا والشهود احمللي أو مجلس املطالبات احلكومية وتعويض الضحايا على رقم:
www.vcgcb.ca.gov/victims 1-800-777-9229

برنامج تعويض الضحايا – املساعدة للضحايا نتيجة :اإلعتداء ،وقيادة السيارة في حالة سكر ،واإلعتداء
اجلنسي ،وسوء معاملة األطفال ،والقتل ،واملطاردة ،والعنف املنزلي ،والسرقة ،واالجتار بالبشر .وميكن لبرنامج
تعويض الضحايا املساعدة في دفع تكاليف :املشورة في مجال الصحة العقلية ،وتكاليف اجلنازات ،وفقدان
الدخل ،وتنظيف مسرح اجلرمية ،واإلنتقال ملكان إقامة جديد ،والفواتير الطبية وفواتير العناية باألسنان .ملزيد من
املعلومات إتصل مبركز الضحايا والشهود احمللي أو مجلس املطالبات احلكومية وتعويض الضحايا على رقم:
www.vcgcb.ca.gov/victims 1-800-777-9229

دائرة اإلصالح والتأهيل في كاليفورنيا ،مكتب حقوق وخدمات الضحايا والناجني – يوفر املعلومات اخلاصة
باإلفراج عن اجلاني ،والتعويض ،وشروط إخالء السبيل املشروط وجلسات اإلستماع اخلاصة بإخالء السبيل
املشروط عندما يكون اجلاني محتجزا في السجن.
www.cdcr.ca.gov/victim_services 1-877-256-6877

دائرة اإلصالح والتأهيل في كاليفورنيا ،مكتب حقوق وخدمات الضحايا والناجني – يوفر املعلومات اخلاصة
باإلفراج عن اجلاني ،والتعويض ،وشروط إخالء السبيل املشروط وجلسات اإلستماع اخلاصة بإخالء السبيل
املشروط عندما يكون اجلاني محتجزا في السجن.
www.cdcr.ca.gov/victim_services 1-877-256-6877

كلية احلقوق  – McGeorgeمركز املصادر اخلاصة بضحايا اجلرائم – توفر املصادر للضحايا بحسب
منطقتهم اجلغرافية جنبا إلى جنب مع معلومات عن التعويض ،والدعاوى املدنية ،والعنف املنزلي ،وسوء معاملة
املسنني ،وسوء معاملة األطفال ،وسوء معاملة املعاقني ،وحقوق وتعويضات الضحايا.
www.1800victims.org 1-800-Victims

كلية احلقوق  – McGeorgeمركز املصادر اخلاصة بضحايا اجلرائم – توفر املصادر للضحايا بحسب
منطقتهم اجلغرافية جنبا إلى جنب مع معلومات عن التعويض ،والدعاوى املدنية ،والعنف املنزلي ،وسوء معاملة
املسنني ،وسوء معاملة األطفال ،وسوء معاملة املعاقني ،وحقوق وتعويضات الضحايا.
www.1800victims.org 1-800-Victims

اخلط الساخن الوطني اخلاص بالعنف املنزلي – خط ساخن يعمل على مدار  24ساعة للمصادر اخلاصة
بالعنف املنزلي 1-800-799-SAFE .الهاتف النصي www.ndvh.org 1-800-787-3224 :TTY

اخلط الساخن الوطني اخلاص بالعنف املنزلي – خط ساخن يعمل على مدار  24ساعة للمصادر اخلاصة
بالعنف املنزلي 1-800-799-SAFE .الهاتف النصي www.ndvh.org 1-800-787-3224 :TTY

معلومات اإلتصال اخلاصة بخدمات حماية البالغني باملقاطعة (سوء معاملة املسنني) – توجد قائمة باملوقع
اإللكتروني ألرقام اخلطوط الساخنة التي تعمل على مدار  24ساعة لكل مقاطعة في كاليفورنيا.
www.cdss.ca.gov/agedblinddisabled/PG2300.htm

معلومات اإلتصال اخلاصة بخدمات حماية البالغني باملقاطعة (سوء معاملة املسنني) – توجد قائمة باملوقع
اإللكتروني ألرقام اخلطوط الساخنة التي تعمل على مدار  24ساعة لكل مقاطعة في كاليفورنيا.
www.cdss.ca.gov/agedblinddisabled/PG2300.htm

اخلط الساخن الوطني اخلاص بسوء معاملة األطفال – عالج ومنع سوء معاملة األطفال.
www.childhelp.org/pages/hotline-services 1-800-4-A-CHILD

اخلط الساخن الوطني اخلاص بسوء معاملة األطفال – عالج ومنع سوء معاملة األطفال.
www.childhelp.org/pages/hotline-services 1-800-4-A-CHILD

اخلط الساخن للشبكة الوطنية لإلغتصاب وسوء املعاملة وزنا احملارم – يقدم خدمات سرية ومجانية لضحايا
اإلعتداء اجلنسيwww.rainn.org 1-800-656-HOPE .

اخلط الساخن للشبكة الوطنية لإلغتصاب وسوء املعاملة وزنا احملارم – يقدم خدمات سرية ومجانية لضحايا
اإلعتداء اجلنسيwww.rainn.org 1-800-656-HOPE .

اخلط الساخن للمركز الوطني للمصادر املتعلقة باإلجتار بالبشر – خط ساخن يعمل على مدار  24ساعة
لإلبالغ عن معلومات سرية ،واإلتصال بخدمات مكافحة اإلجتار احمللية وطلب املعلومات.
www.traffickingresourcecenter.org 1-888-373-7888

اخلط الساخن للمركز الوطني للمصادر املتعلقة باإلجتار بالبشر – خط ساخن يعمل على مدار  24ساعة
لإلبالغ عن معلومات سرية ،واإلتصال بخدمات مكافحة اإلجتار احمللية وطلب املعلومات.
www.traffickingresourcecenter.org 1-888-373-7888

خدمة اإلتصال التتابعي بكاليفورنيا – للمتصلني الذين يعانون من إعاقة في النطق أو الصمم أو صعوبة
السمع ،إتصل برقم  .711من  TTY/VCO/HCOإلى الصوت باإلجنليزية 1-800-735-2929 :وباألسبانية:
 .1-800-855-3000من الصوت إلى  TTY/VCO/HCOباإلجنليزية 1-800-735-2922 :وباألسبانية:
 .1-800-855-3000من و إلى حديث إلى حديث – اإلجنليزية واألسبانية.1-800-854-7784 :

خدمة اإلتصال التتابعي بكاليفورنيا – للمتصلني الذين يعانون من إعاقة في النطق أو الصمم أو صعوبة
السمع ،إتصل برقم  .711من  TTY/VCO/HCOإلى الصوت باإلجنليزية 1-800-735-2929 :وباألسبانية:
 .1-800-855-3000من الصوت إلى  TTY/VCO/HCOباإلجنليزية 1-800-735-2922 :وباألسبانية:
 .1-800-855-3000من و إلى حديث إلى حديث – اإلجنليزية واألسبانية.1-800-854-7784 :

*************************************************

*************************************************

يتم تعريف “الضحية” وفقا لدستور والية كاليفورنيا على أنه أو أنها “شخص يعاني بشكل مباشر أو يعاني
من تهديد بوقوع إيذاء جسدي أونفسي أو مالي كنتيجة الرتكاب أو محاولة ارتكاب جرمية أو فعل جانح.
ومصطلح”الضحية” يشمل أيضا زوج أو زوجة الشخص ،واآلباء ،واألطفال ،واألشقاء ،أو الوصي ،ويشمل كذلك
املمثل القانوني لضحية جرمية متوفية ،أو قاصر ،أوعاجز جسديا أو نفسيا .مصطلح “الضحية” ال يشمل
شخص رهن االعتقال بسبب جرمية ،أو املتهم ،أو شخص إكتشفت احملكمة أنه لن يعمل للحفاظ على مصالح
ضحية قاصر“( .دستور كاليفورنيا ،املادة األولى ،قسم ).)e( 28
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من تهديد بوقوع إيذاء جسدي أونفسي أو مالي كنتيجة الرتكاب أو محاولة ارتكاب جرمية أو فعل جانح.
ومصطلح”الضحية” يشمل أيضا زوج أو زوجة الشخص ،واآلباء ،واألطفال ،واألشقاء ،أو الوصي ،ويشمل كذلك
املمثل القانوني لضحية جرمية متوفية ،أو قاصر ،أوعاجز جسديا أو نفسيا .مصطلح “الضحية” ال يشمل
شخص رهن االعتقال بسبب جرمية ،أو املتهم ،أو شخص إكتشفت احملكمة أنه لن يعمل للحفاظ على مصالح
ضحية قاصر“( .دستور كاليفورنيا ،املادة األولى ،قسم ).)e( 28

املوكَل عن الضحية ،أو املمثل القانوني للضحية ،أوالنيابة بناء على طلب
ميكن أن تقوم الضحية ،أو احملامي َ
الضحية ،بطلب فرض احلقوق املذكورة أعاله في أي محاكمة أو في محكمة االستئناف اخملتصة بالقضية بإعتبار
ذلك حقا .يجب على احملكمة التصرف فورا إستجاب ًة ملثل هذا الطلب.
(دستور كاليفورنيا ،املادة األولى ،قسم ).)1( )c( 28
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