فرمان حقوق قربانیان

(فرمان  2013حقوق و حامیت از قربانیان)

/Dariدری

اگرشام قربانی جنایتی هستید ،شام حقوقی هم دارید .این حقوق به نام منشور حقوق قربانیان یاد می شود .که محتوی آن از این قراراست:
حفظ ارسار خصوصی شام
احرتام
آدرس و منره تیلفون خود را می توانید محرم نگهدارید مگرآنکه محکمه خالف
با شام با احرتام کامل،وقار و مرحمت برخورد صورت خواهد گرفت .همیشه
آنرا بگوید.
به کلتور شام احرتام خواهد شد.
امور محکمه قبل از محاکمه
معلومات در مورد خدمات
شام مجبورنیستید که قبل از محاکمه به هیچ یکی از محاکم استامع الزام
به شام در مورد خدمات مختلفی که شام را کمک میکند به شمول خدمات
(مانند محکمه ابتدائیه) و دیگر امور محاکم سهم بگیرید،مگر در صورت امر
مشورتی و حقوقی بالفاصله اطالع داده خواهد شد.
محکمه.
دسرتسی به خدمات
برگرداندن اموال تان که بحیث سند ازآن استفاده گردیده.
اگر شام نیاز به کمک های طبی ،مشورتی و یا حقوقی دارید ،درصورت
اگر پولیس و یا ثارنوال هر یک از اموال تانرا که به حیث سند از آن استفاده
موجودیت آن شام میتوانید از آن مستفید گردید.
منوده اندغصب منایند ،برگشت بالفاصله آن به شام ،حق شام است.
معلومات درباره تحقیق جرم
اگر شام سوال کنید برایتان گفته خواهد شد که تحقیق پولیس چگونه از پیش حامیت شام
میرود .مگر در بعضی قضایا ممکن است چیزهایی باشد که پولیس نتواند آنرا وقتی که متهم برای ضامنت درخواست می دهد اگرشام به حامیت رضورت
برای تان بیان کند.
دارید ،به پولیس و یا ثارنوال اطالع بدهید.
رشایط مخصوص ضامنت
معلومات درباره تعقیب قانونی
تعقیب قانونی آن است که متهم را به خاطر جرمش به محکمه حارض منایند .به شام در مورد رشایط خاص ضامنت که به متهم داده می شود اطالع داده
خواهد شد .این بدین معنی است که شام و فامیلتان را حامیت منوده باشند.
این کار توسط پولیس صورت میگیرد .و یا هم در قضیه های جدی توسط
بطور مثال یکی از رشایط ایرنا بیان می دارد که متهم نباید با شام متاس بگیرد.
ثارنوالی صورت میپذیرد.
به حیث یک قربانی به شام گفته خواهد شد که:
تصمیم ضامنت
¬ ¬اتهام چیست و یا چرا متخلف متهم شناخته نشده
اگر شام قربانی تجاوز جنسی و یا لت و کوب بوده اید  ،به شام گفته خواهد
¬ ¬چه تصمیمی از طرف ثارنوال اتخاذ گردیده که متهم مجرم شناخته شده و شد که متجاوز ضامنت حاصل خواهد منود  ،و یا خیر.
یا اینکه برائت حاصل منوده
تاثیرحکم بر قربانی
¬ ¬تاریخ و محل برگزاری محکمه
در برخی ازقضیه ها شام قادر خواهید بود که به محکمه ارائه منائید که
¬ ¬آخرین نتیجه محکمه به شمول استیناف و یا حکم زندان.
تاثیراین جنایت باالی شام چه بوده و در تهیه این اظهار نامه به شام
مساعدت صورت خواهد گرفت .و این اظهارنامه بنام تاثیر حکم بر قربانی یاد
اگر ثارنوال درمورد تغییرمجازات و یا برائت از جرم بیندیشد ،آنها با شام در
می شود.
این مورد صحبت خواهند منود ،در صورتیکه جرم:
¬ ¬یک جرم سنگین جنسی بوده باشد ویا اینکه
وقتیکه متهم آزاد می گردد
¬ ¬باعث صدمه جسمی روحی و روانی شده.
اگر متهم در زندان است و قراز است از زندان آزاد گردد و یا اینکه از زندان
فرار منوده و یا اینکه در جریان روز آزاد است ،باید به شام اطالع داده شود.
اما ثارنوال مجبور نیست که با شام صحبت مناید اگر:
¬ ¬شام منی خواهید درآن مورد صحبت بکنید و یا
وقتی که متهم درخواست رهایی قبل از موعود (عفو به حیث حسن
رفتار) می کند
¬ ¬آنها نتوانند شام را پیدا کنند.
اگر متهم درخواست عفو قبل از موعود کند ،شام می توانید در خصوص آن
معلومات درباره شاهد بودن
نظر دهید.
اگر شام مجبورباشید که درمحکمه به حیث شاهد گواهی بدهید ،به شام
کمک مالی
گفته خواهد شد که جریان محکمه چطور صورت می پذیرد و شام چه باید
اگر شام در اثر عمل خشونت جنایی شخصی زخم برداشته اید ممکن است
بکنید.
که شام واجد رشایط کمک مالی باشید.
دوری از متجاوز
معلومات درباره طرزالعمل شکایات
در فرصتی که قضیه شام در محکمه در جریان است ،شام از متاس متجاوز،
اگر فکرمی کنید که حقوق شام تحت این فرمان اعاده نشده است ،شام می
وهم شاهدان وی محافظت خواهید ماند.
توانید شکایت کنید و می توانید معلومات بدست آورید که چطور این کاررا
قضيتك يف املحكمة.
انجام دهید.

اگر شام قربانی جنایت هستید حقوقی دارید

برای معلومات و کمک به لین دسرتسی به قربانی به شامره  1800 633 063زنگ بزنید.

فرمان حقوق قربانیان

در نیو سات ولز فرمان حقوق قربانیان موجود است .اگر شام قربانی یک جنایت باشید از حقوق شام حامیت منوده و حقوق شام
رو ترویج می دهد .این فرمان به شمول همه ادارت دولتی نیو سات ولز قابل اجرا است .همچنین به همه منایندگی های غیردولتی
و قراردادکنندگان قابل اجرا می باشد ( .به استثنا کارمندان امور حقوقی بخش خصوصی و کدر طبی) این فرمان ازطرف دولت ایالتی
که از قربانیان حامیت می کند ،تامین بودجه شده است .این فرمان ترشیح می دارد که اگر شام قربانی جنایتی هستید با شام چگونه
برخورد و کمک صورت خواهد گرفت .این فرمان شامل قانون و حامیت قربانیان سال  2013می باشد.

چه کسی قربانی یک جنایت است؟

درقانون 2013حقوق و حامیت از قربانیان  ،یک قربانی کسی ایست که در نتیجه یک تجاوزجرمی مستقیم آسیب دیده واز آن رنج
بکشد.

چه کرده میتوانم که اگر فکر می کنم حقوق من تحت این فرمان اعاده نشده؟

 .1شام باید با شخصی که درمورد این مشکل کار می کند صحبت منائید .معموال مشکل به این منوال حل می گردد.
 .2اگر هنوز هم راضی نیستید حق این را دارید که از همین شخص بپرسید که چطور می توانید به ادراه آنها شکایت کنید .اداره
ممکن است قادر باشد تا ترتیب ترجامن را بگیرد و یا اگر کمک الزم دیگری را برای شام انجام دهد .شام می توانید از شخص
به حیث مدد دهنده در ایراد شکایت یاری بگیرید .این شخص می تواند دوست شام و یا یک کارکن باشد.
 .3بعد از اینکه شکایت شام توسط اداره مالحظه شد ،اگر هنوز هم راضی نیستد می توانید به خدمات قربانی ها متاس بگیرید.
وظیفه آنها همین است که شام را درمورد شکایت تان معاونت کنند و برایتان بگویند که در این مورد چه شده می تواند.
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