The Victims' Code - in Farsi
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قوانین قربانیان
قربانیان جرم و جنایت  :آشنایی با کمک و حمایت که شما می توانید توقع داشته باشید

کمک و پشتیبانی و اطالعات
قربانی بودن جرم و جنایت می تواند ناراحت کننده باشد.
تاثیر جرم روی مردم متفاوت خواهد بود  ،اما بسیاری ازمردم از دریافت پشتیبانی و اطالعات بهره مند میشوند که
بتوانند تحمل کنند و هرچه زودتر بهبود یابند
قوانین قربانیان یک سند قانونی دولت است که توضیح می دهد چه پشتیبانی و اطالعاتی قربانیان جرم و جنایت
می توانند انتظار داشته باشند  -چه برای مردم چه برای کسب و کار و تجارت
برخی از قربانیان در شرایط ویژه و بخصوصی ،مثاال ً کودکان و یا قربانیان جدی ترین و خطرناکترین جرائم و جنایات،
مستحق به حمایت و پشتیبانی اضافی هستند .این هم در قوانین قربانیان توضیح داده شده است

گزارش جرم
شما می توانید یا با مراجعه به ایستگاه پلیس یا از طریق تلفن و یا انترنت هر جرم و جنایتی را به پلیس گزارش
دهید.
بعد از اینکه جرم و جنایت گزارش شد پلیس به شما اطالع خواهد داد که چه چیزیهایی از نظام عدالت کیفری توقع
داشته باشید
اگر شما موافق باشید ،پلیس مشخصات شمارا به سازمان خدمات قربانیان خواهد داد و آنها با شما تماس گرفته و
به شما کمک خواهند کرد
سازمان خدمات قربانیان ،مانند سازمان های خیریه ،تحت پوشش کد و قوانین قربانیان نیستند که توجهشان را روی
آژانسهای عدالت کیفری مانند پلیس و دادگاه متمرکز کنند که مطمئن شوندآنها به قربانیان خدمات سزاوار و
مستحق ارائه کنند
بااین وجود ،سازمان خدمات قربانیان میتواند به قربانیان و کسانی ک تجربه جرم و جنایت را داشته اند ،کمکهای
عملی و حمایتهای عاطفی ارزشمندی ارائه دهد
از شما ممکن است درخواست شود که به عنوان یک شاهد عینی اظهارنامه ارائه دهید و توضیح دهید که چه
اتفاقی برایتان افتاده است .اگر شما بخواهید ،شما همچنین می توانید اظهارنامه شخصی قربانی ارائه دهید و
توضیح دهید که این جرم و جنایت چه تأثیری روی شما گذاشته است

شما را درجریان و مطلع نگه داشتن
پلیس شما را در جریان آخرین تحقیقات ،اطالعات و تحوالت مربوط به بازجويی و هرگونه بازداشت یا محکوم شدن
شخص مظنون به اتهام قرار خواهند داد .شما می توانید با پلیس توافق کنید که چندوقت به چندوقت شما را در
جریان قرار بدهند
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رفتن به دادگاه
اگر پرونده و قضیه شما به دادگاه برود ،شما به احتمال زیاد ممکن است به عنوان یک شاهد عینی در دادگاه باشید.
اگر پرونده و قضیه شما به دادگاه نرود ،آنها دلیل این تصمیم را باید به شما بگویند.
اگر پرونده و قضیه شما به دادگاه و محاکمه برود ،به شما یک افسر مراقبت از شاهد و یا یک شخص دیگری برای
تماس گرفتن اختصاص داده خواهد شد .شما می توانید هر سؤالی دارید از انها بپرسید و آنها شما را در جریان
آخرین اطالعات و تحوالت قرار خواهند داد
این شامل موارد ذیل است :اطالعات در مورد تاریخ ،آدرس و محل دادگاه و همچنین در جریان آخرین اطالعات و
تحوالت قرار دادن شما در مورد اینکه آیا شخص مظنون به اتهام به قید وثیقه آزاد شده و یا زندانی شده است .آنها
شما را تا پایان پرونده حمایت و پشتیبانی خواهند کرد

شاهد عینی بودن
اگر شما یک شاهد عینی در دادگاه هستید ،شما می توانید درخواست برای استفاده از خدمات ویژه کنید که می
تواند به شما کمک کند که بهترین مدرک ،دالیل و شهادت را ارائه کنید .خدمات ویژه ممکن است به این معنا باشد
که یک پرده دور تا دور جایگاه شاهد عینی قرار دهند و یا اینکه شما مدرک ،دالیل و شهادتان را از طریق دوربین
ویدئوی بطور زنده ار ائه کنید که شما مجبور نشوید که با شخص مظنون به اتهام و حتی دوستها و فامیلهایش روبرو
شوید .شما همچنین می توانید از کارمندان دادگاه بپرسید که آیا می توانید در یک قسمت دیگری از دادگاه جدا از
دوستها و فامیلهای شخص مظنون منتظر بمانید

حکم دادگاه
در صورتی که شخص مظنون به اتهام گناهکار شناخته شود ،شما می توانید درخواست کنید که یا خودتان یا
شخصی دیگر اظهارنامه شخصی قربانی را برای دادگاه بخواند ،قاضی موقع تصمیم گیری حساب این را خواهد کرد
افسر مراقبت از شاهد و یا یک شخص دیگری که برای تماس گرفتن با شما اختصاص داده شده به شما توضیح
خواهد داد که حکم دادگاه چیست
اگر مجرم اجازه داشته باشد که بر علیه حکم دادگاه یا محکومیت خود درخواست تجدید نظر کند ،افسر مراقبت از
شاهد و یا یک شخص دیگری به شما خواهد گفت که جلسه دادگاه تجدید نظر در کجا و در چه زمانی برگزار خواهد
شد
طرح تماس ب ا قربانیان ،خدمات ویژه ای برای قربانیان جرایم جنسی و یا خشونت آمیز است که در آن مجرم به مدت
دوازده سال یا بیشتر زندانی شده است .اگر شما از این طرح استفاده کنید ،شما را در جریان آخرین اتفاقات،
اطالعات و تحوالت مربوط به مجرم از زمان صادر شدن حکم تا اتمام محکومیت قرار خواهند داد

عدالت ترمیمی
به عنوان یک قربانی جرم و جنایت ،شما ممکن است قادر به شرکت کردن در ترمیم عدالت باشید .این زمانی است
که افراد آسیب و صدمه دیده توسط یک جرم و جنایت ،با مجرم تماس بگیرند که بلکه بتوانند هر دو یک گام مثبت به
پیش بردارند .هم قرب انی و هم مجرم باید برای تماس گرفتن با یکدیگر به توافق برسند

