اطالعات تماس

الیحه قانوی حقوق قربانیان جرم  -قانون مارسی
نشانی دفاتر دادستانی ناحیه
برای اطالعات درباره پرونده های بزگساالن ،لطفا ً به وب سایت
وارد شوید یا با یکی از دفاتر دادستانی www.sandiegoda.com
.ناحیه تماس بگیرید

کاخ دادگستری  -سن دیگو

330 W. Broadway, San Diego, CA 92101
(619) 531-4040

شعبه شمال کشور دادگاه ویستا

325 S. Melrose Dr., Ste. 5000, Vista, CA 92083
(760) 806-4004

شعبه شرق کشور دادگاه ال کاجون

250 Main St., 5th Floor, El Cajon, CA 92020
(619) 441-4588

شعبه خلیج جنوبی

333 H St., Ste. 4000, Chula Vista, CA 91910
(619) 498-5650

دفتر دادستان شهرستان سن دیگو
برنامه کمک به قربانیان

قانون طرف شما است

330 W. Broadway, Suite 700, San Diego, CA 92101
(619) 531-4041

تلفن به حساب ما هم امکان پذیر است

• • • • •

واحد برنامه خدمات قربانیان دادستانی کل
خط رایگان (877) 433-9069

• • • • •

برای اطالعات درباره پرونده های اطفال باید حضوراً به نشانی زیر
:مراجعه نمایید و مدارک شناسایی معتبر ارائه نمایید

بخش اطفال دادگاه اطفال

2851 Meadow Lark Dr., San Diego, CA 92123

یا با بخش نظارت بر اطفال بزهکار تماس بگیری
دادستانی ناحیه شهرستان سن دیگو

2901 Meadow Lark Dr., San Diego, CA 92123
(858) 694-4600

www.sandiegoda.com
This publication was supported by funding awarded by VW 17360370
through the California Governor’s Office of Emergency Services (CalOES).

ادارات پلیس دانشگاه
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ،سن مارکوس

(760) 750-4567

441 La Moree Rd., San Marcos, CA 92078

گروس مونت-کویاماکا

(619) 644-7654
(760) 795-6640

1 Barnard Drive, Oceanside, CA 92056

پالومار کالج

(760) 744-1150

1140 W. Mission Rd., San Marcos, CA 92069

سن دیگو کالج

(619) 388-6411

1536 Frazee Rd., San Diego, CA 92108

دانشگاه ایالتی سن دیگو

(619) 594-1991

5500 Campanile Dr., San Diego, CA 92182

مدارس یکپارچه سن دیگو

(619) 291-7678

4100 Normal St., San Diego, CA 92103

دانشگاه سن دیگو کالیفرنیا

(858) 534-4357

9500 Gilman Dr., La Jolla, CA 92093

دانشگاه سن دیگو

(619) 260-7777

5998 Alcala Park, San Diego, CA 92110

پلیس بندری سن دیگو

(619) 686-6272

3380 North Harbor Dr., San Diego, CA 92101

گشت بزرگراه کالیفرنیا
سن دیگو

دفتر دادستان شهرستان سن دیگو

جرائم جنحه در محدوده شهرستان

(619) 533-5500

1200 Third Ave., Suite 700, San Diego, CA 92101

جرایم خشونت خانگی

(619) 533-6095

707 Broadway Ave., San Diego, CA 92101

ادارات پلیس شهر
کارلزبد

(760) 931-2197

2560 Orion Way, Carlsbad, CA 92010

چوال ویستا

(619) 691-5137

315 4th Ave., Chula Vista, CA 91910

کروناد

(619) 522-7366

700 Orange Ave., Coronado, CA 92118

ال کاجون

(619) 579-3311

100 Fletcher Pkwy., El Cajon, CA 92020

اسکوندیدو در

(760) 839-4722

700 W. Grand Ave., Escondido, CA 92025

ال مسا

(619) 667-1400

(619) 220-5492

نشنال سیتی

(619) 336-4411

1200 National City Blvd., National City, CA 91950

(619) 401-2000

اوشن ساید

(760) 435-4900

3855 Mission Ave., Oceanside, CA 92054

1722 E. Main St., El Cajon, CA 92021

اوشن ساید

اطالعات زندان شهرستان سن دیگو

(619) 615-2700

8085 University Ave., La Mesa, CA 91942

4902 Pacific Hwy., San Diego, CA 92110

ال کاجون

(858) 565-5200

9621 Ridgehaven Ct., San Diego, CA 92123

8800 Grossmont College Dr., El Cajon, CA 92020

میرا کوستا کالج

اداره کالنتری شهرستان سن دیگو
کالنتر شهرستان سن دیگو

(760) 757-1675

1888 Oceanside Blvd., Ocenaside, CA 92054

سن دیگو

(619) 531-2000 or (858) 484-3154

Broadway, San Diego, CA 92101

الیحه قانونی حقوق قربانیان – قانون مارسی
حق مطالبه و دريافت غرامت از اشخاصی که در ارتکاب
.اين جرائم محکوم شناخته شده اند را داشته باشند
ب .در هر پرونده ،که در آن قربانی جرم زيانهايی متحمل
شده است ،صرفنظر از حکم صادره يا تعيين تکليف فرد،
.ترتيبات جبران خسارت بايد از سوی مجرم صورت گيرد
ج .تمامی پرداختهای پولی ،وجوهات ،و اموال گردآوری
شده از سوی اشخاصی که دستور جبران خسارت دريافت
کرده اند ،بايد
بدواً صرف پرداخت مبالغی گردند که مشمول دستور
جبران خسارت در قبال قربانی است
)(14

)(7

دريافت اطالعيه در زمانی معقول در خصوص تمامی دادرسی
های عمومی ،شامل دادرسی های مربوط به تخلف از قانون،
بر مبنای تقاضا ،که طی آن متشاکی و دادستانی حق حضور
دارند ،و تمامی دادرسی های مربوط به آزادی مشروط يا ساير
دادرسی های آزادی بعد از محکوميت ،و حضور در تمامی
دادرسی های مشابه
)(8

کالیفرنیا قانون اساسی ،ماده اول ،بخش ( 28ب) قانون جزا
بخش 679.026
به منظور حراست و محافظت از حقوق قربانی و رعايت تشريفات
قانونی ،يک قربانی از حقوق ذيل برخوردار خواهد بود
)(1

برخورداری از حفاظت معقول در مقابل متشاکی و افرادی که به
نمايندگی از وی عمل می کنند

)(9

)(3

اعاده بی درنگ مال هنگامی که ديگر به عنوان مدرک
مورد نياز نيست

دادرسی فوری و سريع ،و اختتام پرونده و هر گونه دادرسی
بعد ازمحکوميت

)(15

)(10

)(4

مسئول آزادی مشروط برای مالحظه قبل از آزادی
مشروط مجرم ،و بر حسب تقاضا ،مطلع شدن در مورد
آزادی مشروط يا نوع ديگر
.آزادی فرد مجرم
)(16

تضمين امنيت فرد قربانی و خانواده قربانی ،و عموم
مردم ،قبل از در نظر گرفتن هر گونه آزادی مشروط يا
.هر گونه تصميم آزادی پس از صدور رأی دادگاه
)(17

مطلع کردن در مورد حقوق برشمرده در بندهای  1تا 16

)(11

بر حسب تقاضا ،دريافت گزارش دادرسی قبل از صدور حکم،
حسب مورد ،به استثنای بخش هايی که از سوی قانون محرمانه
شناخته شده اند
)(12

بر حسب تقاضا ،مطلع شدن در مورد محکوميت ،حکم ،محل
و زمان حبس ،يا ساير تکاليف تعيين شده مربوط به متشاکی،
تاريخ تعيين شده برای آزادی متشاکی ،و آزادی يا فرار متشاکی
زمانيکه در توقيف بسر می برد
)(13

.غرامت و اعاده وضع قربانی به حالت عادی
أ .اين قصد مسلم ساکنين ايالت کاليفرنيا است که بر مبنای آن
تمامی افرادی که در اثر اعمال جنايی زيانهايی متحمل شدند ،می بايد

هدف از این اصالحیه قانون اساسی تأمین
حقوق کلیه قربانیان برای دسترسی به
عدالت و بهره مندی از دادخواهی عادالنه
و دادن حقی بزرگتر به آنها برای
مشارکت در فرایند عدالت کیفری است

)(2

در نظر گرفتن امنيت قربانی و خانواده قربانی هنگام تعيين مبلغ
وثيقه و شرايط آزادی مدافع

مطلع شدن در خصوص تمامی دادرسی های مربوط به
آزادی مشروط ،شرکت در دادرسی آزادی مشروط ،ارائه
اطالعات به ماموران

در  4نوامبر سال  ،2008مردم ایالت کالیفرنیا طرح  ،9الیحه
قانونی حقوق قربانیان ،معروف به قانون مارسی را تصویب کردند.
این اقدام قانون اساسی کالیفرنیا را اصالح کرد تا شامل منشور
حقوق برای قربانیان جرم و جنایت در کالیفرنیا گردد

در ارتباط با حفظ حريم خصوصی و حیثیت وی ،و طی تمامی
مراحل اجرای عدالت جنايی يا بزهکاری اطفال ،با او منصفانه
ومحترمانه ،عاری از ارعاب ،آزار ،و سوء استفاده رفتار شود

استماع دادرسی بر مبنای تقاضا ،منجمله در ارتباط با هر گونه
دادرسی مربوط به تخلف از قانون ،تصميمات مربوط به آزادی
بعد از محکوميت ،يا هر دادرسی که طی آن حق قربانی مورد
بحث قرار گرفته باشد

ارائه اطالعات به مامور ناظر در بخش ،که تحقيقات قبل از
محکوميت را در ارتباط با تاثير جرم بر قربانی و خانواده
قربانی ،و هر گونه توصيه در ارتباط با محکوميت را قبل از
جلسه دادرسی متشاکی انجام می دهد

پیامی از دادستان ناحیه

جلوگيری از افشاء اطالعات يا سوابق به متشاکی ،به وکيل
مدافع ،يا هر شخص ديگری که به نمايندگی از سوی متشاکی
عمل می کند ،و می تواند برای مکان يابی يا آزار قربانی يا
خانواده قربانی مورد استفاده قرار گيرد ،يا افشاء اطالعات
محرمانه ای که طی مشاوره درمانی ارائه شده است ،يا
اطالعاتی که از نظر قانونی از امتياز ويژه برخوردار بوده يا
محرمانه شناخته شده است
)(5

عدم پذيرش مصاحبه ،گواهی کتبی ،يا درخواست رای توسط
متشاکی ،وکيل مدافع ،يا هر شخص ديگری که به نمايندگی
از سوی متشاکی عمل می کند ،و تعيين شرايطی معقول برای
اجرای مصاحبه که قربانی با آن موافقت کرده است
)(6

بر حسب تقاضا ،دريافت اطالعيه در زمانی معقول ،و مشورت با
مرجع دادستانی در حدی معقول ،در ارتباط با دستگيری متشاکی ،چنانچه
دادستان از آن اطالع داشته باشد ،يا در ارتباط با اتهامات وارده ،تعيين
اينکه آيا متشاکی بايد به کشور اصلی خود تسليم شود و ،برحسب تقاضا،
مطلع و آگاه شدن ازهر گونه آمادگی پرونده قبل از دادرسی

سالهای سال ،قربانیان جرم و جنایت،
نادیده گرفته می شدند و نقش آنها اغلب
صرفا ً به نقش یک «شاهد» محدود می
شد .سرانجام ،گروه های فعال حمایت از قربانیان جرم و جنایت به
یک صدایی نو دارند که به گوش سیاستگذاران و قانونگذاران می
رسد .قانون اخیر حتی حقوق بیشتری به قربانیان می دهد و به آنها
کمک می کند مسیر صحیح خود را در سیستم قضایی که گاهی
اوقات چالش برانگیز است ،پیدا کنند
این بروشور حقوق هفده گانه برشمرده قربانیان را به نحوی که
در خود قانون مارسی مقرر شده است اعالم می کند و ابزار الزم
برای قربانیان جهت تماس با دفتر دادستان منطقه را فراهم می کند
قربانیان جرم و جنایت می توانند در مورد پرونده ها با تماس با
مکان های اداری ذکر شده در این بروشور ،و یا با ورود به وب
اطالعات را کسب کنند  www.SanDiegoDA.comسایت
من به همکاری با جامعه جهت حصول اطمینان از این که با
قربانیان با انصاف و احترام رفتار خواهد شد ،و این که صدایشان
شنیده می شود پایبند هستم

Summer Stephan

District Attorney,
San Diego County

