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قسمت  28ماده  1قانون اساسي كاليفرنيا حقوق بخصوصي را به قربانيان جرم
اعطاء مي كند .اين حقوق عبارتند از:

قسمت  28ماده  1قانون اساسي كاليفرنيا حقوق بخصوصي را به قربانيان جرم
اعطاء مي كند .اين حقوق عبارتند از:

قسمت  28ماده  1قانون اساسي كاليفرنيا حقوق بخصوصي را به قربانيان جرم
اعطاء مي كند .اين حقوق عبارتند از:

 .1انصاف و احترام
رفتار توأم با انصاف و احترام در رابطه با امور خصوصي و محرمانه و شأن او،
و رها بودن از ارعاب ،آزار ،و سوء استفاده ،از طريق جريانات قضايي دادگاه هاي
جنايي يا نوجوانان.

 .1انصاف و احترام
رفتار توأم با انصاف و احترام در رابطه با امور خصوصي و محرمانه و شأن او،
و رها بودن از ارعاب ،آزار ،و سوء استفاده ،از طريق جريانات قضايي دادگاه هاي
جنايي يا نوجوانان.

 .1انصاف و احترام
رفتار توأم با انصاف و احترام در رابطه با امور خصوصي و محرمانه و شأن او،
و رها بودن از ارعاب ،آزار ،و سوء استفاده ،از طريق جريانات قضايي دادگاه هاي
جنايي يا نوجوانان.

 .2حفاظت در برابر مدافع
حفاظت منطقي در برابر مدافع و اشخاصي كه از طرف مدافع عمل مي كنند.

 .2حفاظت در برابر مدافع
حفاظت منطقي در برابر مدافع و اشخاصي كه از طرف مدافع عمل مي كنند.

 .2حفاظت در برابر مدافع
حفاظت منطقي در برابر مدافع و اشخاصي كه از طرف مدافع عمل مي كنند.

 .3مالحظات مربوط به اميني قرباني در رابطه با شرايط سپردن وثيقه و
آزاد كردن مدافع
تأمني اميني قرباني و خانواده قرباني در رابطه با شرايط تعيني مبلغ وثيقه و
آزاد كردن مدافع.

 .3مالحظات مربوط به اميني قرباني در رابطه با شرايط سپردن وثيقه و
آزاد كردن مدافع
تأمني اميني قرباني و خانواده قرباني در رابطه با شرايط تعيني مبلغ وثيقه و
آزاد كردن مدافع.

 .3مالحظات مربوط به اميني قرباني در رابطه با شرايط سپردن وثيقه و
آزاد كردن مدافع
تأمني اميني قرباني و خانواده قرباني در رابطه با شرايط تعيني مبلغ وثيقه و
آزاد كردن مدافع.

 .4ممانعت از افشاي اطالعات محرمانه
ممانعت از افشاي اطالعات محرمانه يا سوابق به مدافع ،وكيل شخص مدافع،
يا هر شخص ديگري كه از طرف مدافع عمل مي كند ،كه بتواند براي يافنت
محل يا آزار رساندن به قرباني يا خانواده قرباني مورد استفاده قرار گيرد يا
ارتباط هاي محــرمانه اجنام شده در طول معاجله طبي يا مشاوره اي را افشا
سازد ،يا آنچه كه طبق قانون مصون يا محرمانه تلقي مي شود.

 .4ممانعت از افشاي اطالعات محرمانه
ممانعت از افشاي اطالعات محرمانه يا سوابق به مدافع ،وكيل شخص مدافع،
يا هر شخص ديگري كه از طرف مدافع عمل مي كند ،كه بتواند براي يافنت
محل يا آزار رساندن به قرباني يا خانواده قرباني مورد استفاده قرار گيرد يا
ارتباط هاي محــرمانه اجنام شده در طول معاجله طبي يا مشاوره اي را افشا
سازد ،يا آنچه كه طبق قانون مصون يا محرمانه تلقي مي شود.

 .4ممانعت از افشاي اطالعات محرمانه
ممانعت از افشاي اطالعات محرمانه يا سوابق به مدافع ،وكيل شخص مدافع،
يا هر شخص ديگري كه از طرف مدافع عمل مي كند ،كه بتواند براي يافنت
محل يا آزار رساندن به قرباني يا خانواده قرباني مورد استفاده قرار گيرد يا
ارتباط هاي محــرمانه اجنام شده در طول معاجله طبي يا مشاوره اي را افشا
سازد ،يا آنچه كه طبق قانون مصون يا محرمانه تلقي مي شود.

 .5امتناع از مورد مصاحبه قرار گرفنت توسط دفاع
امتناع كردن از مصاحبه ،شهادتنامه كتبي (دپوزيشن) ،يا حقيقت يابي
درخواست شده توسط مدافع ،وكيل شخص مدافع ،يا هر شخص ديگري
كه از طرف مدافع عمل مي كند ،و قرار دادن شرايط منطقي در رابطه با اجنام
هرگونه مصاحبه اي كه قرباني بدان رضايت مي دهد.

 .5امتناع از مورد مصاحبه قرار گرفنت توسط دفاع
امتناع كردن از مصاحبه ،شهادتنامه كتبي (دپوزيشن) ،يا حقيقت يابي
درخواست شده توسط مدافع ،وكيل شخص مدافع ،يا هر شخص ديگري
كه از طرف مدافع عمل مي كند ،و قرار دادن شرايط منطقي در رابطه با اجنام
هرگونه مصاحبه اي كه قرباني بدان رضايت مي دهد.

 .5امتناع از مورد مصاحبه قرار گرفنت توسط دفاع
امتناع كردن از مصاحبه ،شهادتنامه كتبي (دپوزيشن) ،يا حقيقت يابي
درخواست شده توسط مدافع ،وكيل شخص مدافع ،يا هر شخص ديگري
كه از طرف مدافع عمل مي كند ،و قرار دادن شرايط منطقي در رابطه با اجنام
هرگونه مصاحبه اي كه قرباني بدان رضايت مي دهد.

 .6جلسه با دادستاني و ابالغيه آمادگي قبل از محاكمه
آگاهي دادن منطقي و مشورت منطقي با دادستاني ،بنا به درخواست ،درباره
دستگيري مدافع در صورتي كه دادستان در اين مورد آگاهي داشته باشد،
اتهامات مطرح شده ،تعيني اين موضوع كه آيا مدافع از يك كشور بيگانه
مسترد شود ،و بنا به درخواست ،آگاه شدن و گرفنت اطالعات قبل از هرگونه
آمادگي قبل از محاكمه در مورد شكايت.

 .6جلسه با دادستاني و ابالغيه آمادگي قبل از محاكمه
آگاهي دادن منطقي و مشورت منطقي با دادستاني ،بنا به درخواست ،درباره
دستگيري مدافع در صورتي كه دادستان در اين مورد آگاهي داشته باشد،
اتهامات مطرح شده ،تعيني اين موضوع كه آيا مدافع از يك كشور بيگانه
مسترد شود ،و بنا به درخواست ،آگاه شدن و گرفنت اطالعات قبل از هرگونه
آمادگي قبل از محاكمه در مورد شكايت.

 .6جلسه با دادستاني و ابالغيه آمادگي قبل از محاكمه
آگاهي دادن منطقي و مشورت منطقي با دادستاني ،بنا به درخواست ،درباره
دستگيري مدافع در صورتي كه دادستان در اين مورد آگاهي داشته باشد،
اتهامات مطرح شده ،تعيني اين موضوع كه آيا مدافع از يك كشور بيگانه
مسترد شود ،و بنا به درخواست ،آگاه شدن و گرفنت اطالعات قبل از هرگونه
آمادگي قبل از محاكمه در مورد شكايت.

 .7آگهي و حضور در مراحل قضايي علني
آگاه شدن بصورت منطقي در رابطه با همه مراحل قضايي علني ،از جمله
مراحل قضايي تخلف ،بنا به درخواست ،كه در آن مدافع و دادستاني حق دارند
حاضر باشند و همه جريانات قضايي بخشودگي مشروط يا رهاسازي هايي
پس از محكوميت ،و حاضر بودن در همه مراحل قضايي مربوط به اين موارد.

 .7آگهي و حضور در مراحل قضايي علني
آگاه شدن بصورت منطقي در رابطه با همه مراحل قضايي علني ،از جمله
مراحل قضايي تخلف ،بنا به درخواست ،كه در آن مدافع و دادستاني حق دارند
حاضر باشند و همه جريانات قضايي بخشودگي مشروط يا رهاسازي هايي
پس از محكوميت ،و حاضر بودن در همه مراحل قضايي مربوط به اين موارد.

 .7آگهي و حضور در مراحل قضايي علني
آگاه شدن بصورت منطقي در رابطه با همه مراحل قضايي علني ،از جمله
مراحل قضايي تخلف ،بنا به درخواست ،كه در آن مدافع و دادستاني حق دارند
حاضر باشند و همه جريانات قضايي بخشودگي مشروط يا رهاسازي هايي
پس از محكوميت ،و حاضر بودن در همه مراحل قضايي مربوط به اين موارد.

 .8حضور در مراحل قضايي دادگاه و بيان نقطه نظرات
بيان نظرات ،بنا به درخواست ،در هرگونه جريان قضايي ،از جمله هر جريان
قضايي مربوط به قصور ،آنچه كه به تصميم رهاسازي پس از دستگيري

 .8حضور در مراحل قضايي دادگاه و بيان نقطه نظرات
بيان نظرات ،بنا به درخواست ،در هرگونه جريان قضايي ،از جمله هر جريان
قضايي مربوط به قصور ،آنچه كه به تصميم رهاسازي پس از دستگيري

 .8حضور در مراحل قضايي دادگاه و بيان نقطه نظرات
بيان نظرات ،بنا به درخواست ،در هرگونه جريان قضايي ،از جمله هر جريان
قضايي مربوط به قصور ،آنچه كه به تصميم رهاسازي پس از دستگيري
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مربوط مي شود ،دفاع ،زنداني ساخنت ،تصميم رهاسازي پس از محكوميت ،يا
هرگونه جريان قضايي كه در آن حق قرباني مطرح است.

مربوط مي شود ،دفاع ،زنداني ساخنت ،تصميم رهاسازي پس از محكوميت ،يا
هرگونه جريان قضايي كه در آن حق قرباني مطرح است.

مربوط مي شود ،دفاع ،زنداني ساخنت ،تصميم رهاسازي پس از محكوميت ،يا
هرگونه جريان قضايي كه در آن حق قرباني مطرح است.

 .9محاكمه سريع و نتيجه گيري فوري از شكايت
براي يك محاكمه سريع و يك نتيجه گيري فوري و نهايي در مورد شكايت و
هرگونه مراحل قضايي پس از قضاوت.

 .9محاكمه سريع و نتيجه گيري فوري از شكايت
براي يك محاكمه سريع و يك نتيجه گيري فوري و نهايي در مورد شكايت و
هرگونه مراحل قضايي پس از قضاوت.

 .9محاكمه سريع و نتيجه گيري فوري از شكايت
براي يك محاكمه سريع و يك نتيجه گيري فوري و نهايي در مورد شكايت و
هرگونه مراحل قضايي پس از قضاوت.

 .10عرضه اطالعات به اداره بخشودگي
عرضه اطالعات به يك مقام اداره عفو كه اجنام حتقيقات مربوط به اثر جرم بر
قرباني و خانواده قرباني در زمان قبل از زندان را به عهده دارد و هرگونه توصيه
مربوط به زنداني ساخنت قبل از به زندان فرستادن مدافع.

 .10عرضه اطالعات به اداره بخشودگي
عرضه اطالعات به يك مقام اداره عفو كه اجنام حتقيقات مربوط به اثر جرم بر
قرباني و خانواده قرباني در زمان قبل از زندان را به عهده دارد و هرگونه توصيه
مربوط به زنداني ساخنت قبل از به زندان فرستادن مدافع.

 .10عرضه اطالعات به اداره بخشودگي
عرضه اطالعات به يك مقام اداره عفو كه اجنام حتقيقات مربوط به اثر جرم بر
قرباني و خانواده قرباني در زمان قبل از زندان را به عهده دارد و هرگونه توصيه
مربوط به زنداني ساخنت قبل از به زندان فرستادن مدافع.

 .11دريافت گزارش قبل از زندان
بنا به درخواست ،دريافت گزارش قبل از زندان هنگامي كه در دسترس مدافع
قرار مي گيرد ،به جز آن قسمت هايي كه قانون محرمانه اعالم كرده است.

 .11دريافت گزارش قبل از زندان
بنا به درخواست ،دريافت گزارش قبل از زندان هنگامي كه در دسترس مدافع
قرار مي گيرد ،به جز آن قسمت هايي كه قانون محرمانه اعالم كرده است.

 .11دريافت گزارش قبل از زندان
بنا به درخواست ،دريافت گزارش قبل از زندان هنگامي كه در دسترس مدافع
قرار مي گيرد ،به جز آن قسمت هايي كه قانون محرمانه اعالم كرده است.

 .12اطالعات در مورد مجرم شناخنت ،مجازات ،زنداني ساخنت ،رها كردن ،و فرار
بنا به درخواست ،مطلع شدن از مجرم شناخنت ،مجازات ،مكان و زمان زنداني
ساخنت ،يا وضعيت نهايي ديگر مدافع تاريخ از پيش تعيني شده رها ساخنت
مدافع ،و آزادي يا فرار مدافع از بازداشت.

 .12اطالعات در مورد مجرم شناخنت ،مجازات ،زنداني ساخنت ،رها كردن ،و فرار
بنا به درخواست ،مطلع شدن از مجرم شناخنت ،مجازات ،مكان و زمان زنداني
ساخنت ،يا وضعيت نهايي ديگر مدافع تاريخ از پيش تعيني شده رها ساخنت
مدافع ،و آزادي يا فرار مدافع از بازداشت.

 .12اطالعات در مورد مجرم شناخنت ،مجازات ،زنداني ساخنت ،رها كردن ،و فرار
بنا به درخواست ،مطلع شدن از مجرم شناخنت ،مجازات ،مكان و زمان زنداني
ساخنت ،يا وضعيت نهايي ديگر مدافع تاريخ از پيش تعيني شده رها ساخنت
مدافع ،و آزادي يا فرار مدافع از بازداشت.

 .13جبران خسارت

 .13جبران خسارت

 .13جبران خسارت

 .Aاين قصد روشن مردم ايالت كاليفرنياست كــه همه اشخاصي كه در
نتيجــه يك عمل جنايي متحمل ضـرر و زيان مي گردند حـق دارند از
اشخاص محكوم شده بخاطر جرائمي كه باعث ضرر و زيان آنها شده و
در اين رابطه رجن كشيده اند خواستار جبران خسارت گردند.

 .Aاين قصد روشن مردم ايالت كاليفرنياست كــه همه اشخاصي كه در
نتيجــه يك عمل جنايي متحمل ضـرر و زيان مي گردند حـق دارند از
اشخاص محكوم شده بخاطر جرائمي كه باعث ضرر و زيان آنها شده و
در اين رابطه رجن كشيده اند خواستار جبران خسارت گردند.

 .Aاين قصد روشن مردم ايالت كاليفرنياست كــه همه اشخاصي كه در
نتيجــه يك عمل جنايي متحمل ضـرر و زيان مي گردند حـق دارند از
اشخاص محكوم شده بخاطر جرائمي كه باعث ضرر و زيان آنها شده و
در اين رابطه رجن كشيده اند خواستار جبران خسارت گردند.

 .Bدستور جبران خسارت بايد در مورد بزهكار محكوم شده در هر پرونده،
بدون توجه به زندان يا حكم نهايي حتميل شده ،كه در آن قرباني يك جرم
خسارتي را متحمل مي گردد صادر شود.

 .Bدستور جبران خسارت بايد در مورد بزهكار محكوم شده در هر پرونده،
بدون توجه به زندان يا حكم نهايي حتميل شده ،كه در آن قرباني يك جرم
خسارتي را متحمل مي گردد صادر شود.

 .Bدستور جبران خسارت بايد در مورد بزهكار محكوم شده در هر پرونده،
بدون توجه به زندان يا حكم نهايي حتميل شده ،كه در آن قرباني يك جرم
خسارتي را متحمل مي گردد صادر شود.

 .Cهمه پرداخت هاي پولي ،پول ها ،و اموال ضبط شده از هر شخصي كه
دستور داده شده جبران خسارت منايد بايد ابتدا در مورد پرداخت مبالغ
دستور داده شده بعنوان خسارت به قرباني مورد استفاده قرار گيرد.

 .Cهمه پرداخت هاي پولي ،پول ها ،و اموال ضبط شده از هر شخصي كه
دستور داده شده جبران خسارت منايد بايد ابتدا در مورد پرداخت مبالغ
دستور داده شده بعنوان خسارت به قرباني مورد استفاده قرار گيرد.

 .Cهمه پرداخت هاي پولي ،پول ها ،و اموال ضبط شده از هر شخصي كه
دستور داده شده جبران خسارت منايد بايد ابتدا در مورد پرداخت مبالغ
دستور داده شده بعنوان خسارت به قرباني مورد استفاده قرار گيرد.

 .14برگشت فوري اموال
برگرداندن فوري اموال هنگامي كه ديگر بعنوان مدرك مورد نياز نيست.

 .14برگشت فوري اموال
برگرداندن فوري اموال هنگامي كه ديگر بعنوان مدرك مورد نياز نيست.
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برگرداندن فوري اموال هنگامي كه ديگر بعنوان مدرك مورد نياز نيست.

 .15آگهي مراحل بخشودگي و رها سازي در پي بخشودگي
آگاه شدن از همه مراحل بخشودگي ،شركت در پروسه بخشودگي ،عرضه
اطالعات به مقام بخشودگي كه بايد قبل از بخشودگي مجرم مورد مالحظه قرار
گيرد ،و بنا به درخواست آگاه شدن از بخشودگي يا صورت ديگر رهايي مجرم.

 .15آگهي مراحل بخشودگي و رها سازي در پي بخشودگي
آگاه شدن از همه مراحل بخشودگي ،شركت در پروسه بخشودگي ،عرضه
اطالعات به مقام بخشودگي كه بايد قبل از بخشودگي مجرم مورد مالحظه قرار
گيرد ،و بنا به درخواست آگاه شدن از بخشودگي يا صورت ديگر رهايي مجرم.

 .15آگهي مراحل بخشودگي و رها سازي در پي بخشودگي
آگاه شدن از همه مراحل بخشودگي ،شركت در پروسه بخشودگي ،عرضه
اطالعات به مقام بخشودگي كه بايد قبل از بخشودگي مجرم مورد مالحظه قرار
گيرد ،و بنا به درخواست آگاه شدن از بخشودگي يا صورت ديگر رهايي مجرم.

 .16اميني قرباني و عموم مردم عواملي در آزادي ناشي از بخشودگي
مشروط هستند
در نظر گرفنت اميني قرباني ،خانواده قرباني ،و عموم مردم ،قبل از آنكه هرگونه
تصميمي در مورد بخشودگي مشروط يا رها سازي قبل از صدور حكم اتخاذ شود.

 .16اميني قرباني و عموم مردم عواملي در آزادي ناشي از بخشودگي
مشروط هستند
در نظر گرفنت اميني قرباني ،خانواده قرباني ،و عموم مردم ،قبل از آنكه هرگونه
تصميمي در مورد بخشودگي مشروط يا رها سازي قبل از صدور حكم اتخاذ شود.

 .16اميني قرباني و عموم مردم عواملي در آزادي ناشي از بخشودگي
مشروط هستند
در نظر گرفنت اميني قرباني ،خانواده قرباني ،و عموم مردم ،قبل از آنكه هرگونه
تصميمي در مورد بخشودگي مشروط يا رها سازي قبل از صدور حكم اتخاذ شود.

 .17اطالعات درمورد اين  16حق
آگاه شدن از حقوق ذكر شده در پاراگراف هاي ( )1تا (.)16

 .17اطالعات درمورد اين  16حق
آگاه شدن از حقوق ذكر شده در پاراگراف هاي ( )1تا (.)16

 .17اطالعات درمورد اين  16حق
آگاه شدن از حقوق ذكر شده در پاراگراف هاي ( )1تا (.)16

براي اطالعات بيشتر در مورد قانون  ،Marsyاز تارمناي دادستان كل به نشاني زير
ديدن كنيدwww.ag.ca.gov/victimservices :
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براي كسب اطالعات در مورد نزديك ترين مركز كمك به قرباني و شاهد
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