
 ران خسارت:دیده و ادعای جب ی تأثیر جرم بر بزه اظھارنامھ
 رسانی راھنمای اطالع

 دیده چیست؟ ی تأثیر جرم بر بزه اظھارنامھ
ی تأثیر  دیده تأثیر گذاشتھ است. اظھارنامھ دیده شرح مکتوبی است از اینکھ چگونھ یک جرم بر بزه ی تأثیر جرم بر بزه اظھارنامھ

اھد گنجانده شوند کھ ی ش شود. چنان اطالعاتی باید در اظھارنامھ دیده شامل توضیح  جرم  و چگونگی رخ دادن آن نمی جرم بر بزه
ی صدور  دیده در مرحلھ ی تأثیر جرم بر بزه گردد. اگر متھم مقصر شناختھ شود یا بھ تقصیر اقرار کند، اظھارنامھ بھ پلیس ارائھ می

 شود. حکم مورد استفاده واقع می
ھایی است کھ  شود یکی از عامل ارد میدیده و بزه فردی آسیبی کھ بھ  تواند بھ آسیب بدنی، عاطفی، یا مالی بیانجامد. درجھ جرم می

 گیرد تا بتواند حکم صحیح را صادر نماید. قاضی برای سنجیدن شدت جرم در نظر می
 ,Criminal codeدیده باید بھ صورت کتبی و با استفاده از فرم تجویز شده در قانون کیفری ( اظھارنامھ تأثیر جرم بر بزه

Form 34.2 وزارت دادگستری ( وبسایت) تدوین شود. این فرم در-service/info-www.ag.gov.bc.ca/prosecution
sheets/victim_impact_statements.htm.بھ چندین زبان موجود است ،( 

 دیده را تکمیل کند؟ ی تأثیر جرم بر بزه تواند اظھارنامھ چھ کسی می
 اید، اید، بھ اموالتان خسارت وارد شده یا دچار زیان مالی گشتھ ی عاطفی شده اگر در اثر یک جرم، متحمل آسیب بدنی یا صدمھ

 دیده را تکمیل نمایید. ی تأثیر جرم بر بزه توانید اظھارنامھ می
تواند  دیده را تکمیل کنید، فرد دیگری، بھ طور معمول یکی از اعضای خانواده، می ی تأثیر جرم بر بزه توانید اظھارنامھ اگر نمی

ی تأثیر جرم بر  تواند اظھارنامھ دیده نمی بزه ردفدیده را از طرف شما تکمیل کند. دلیل اینکھ چرا  ی تأثیر جرم بر بزه اظھارنامھ
 نویسد نیز باید ذکر شود. دیده را تکمیل کند باید توضیح داده شود و نام فردی کھ از طرف او اظھارنامھ را می بزه

 دیده را تکمیل کنم؟ ی تأثیر جرم بر بزه آیا من  مجبورم  اظھارنامھ
 دیده اختیاری است. ی تأثیر جرم بر بزه نھ. تکمیل اظھارنامھ

ھا  ی دادستان و قاضی ارزشمند است زیرا بھ آن شود برای نماینده دیده ارائھ می ی تأثیر جرم بر بزه اطالعاتی کھ در اظھارنامھ
 کند تا دریابند کھ آن جرم چگونھ بر شما تأثیر گذاشتھ است. کمک می

 دیده را تکمیل کنم؟ ی تأثیر جرم بر بزه چگونھ اظھارنامھ
دیده باید با کالم و حرفھای خود شما نوشتھ شود. شرح دھید کھ چگونھ  جرم مزبور بر شما و  ی تأثیر جرم بر بزه ارنامھاظھ

ی متھم، شرح وقوع جرم (آنچھ اتفاق افتاد را بازگو نکنید)،  تان تأثیر گذاشتھ است.  نباید بدون موافقت قبلی دادگاه، در باره خانواده
 ما چھ نوع حکمی باید صادر شود،  اظھار نظر کنید. یا اینکھ بھ اعتقاد ش

توانید تصویری کھ  کند، می کنید کھ این کار شما را در بیان بھتر تأثیری کھ جرم بر شما داشتھ است کمک می چنانچھ فکر می 
 بگنجانید.دیده  اید را نیزدر اظھارنامھ تأثیر جرم بر بزه ای کھ خود نوشتھ اید، یا شعر یا نامھ خودتان کشیده

گونھ  دیده را بررسی کند تا اطمینان حاصل شود کھ حاوی ھیچ ی تأثیر جرم بر بزه ی دادستان مسئولیت دارد کھ اظھارنامھ نماینده 
 اظھار نظر نادرستی نیست.

تھ باشید، باید این خواھید کھ ھیچ نوع تماسی با متھم نداش اگر نسبت بھ ایمنی خود و/یا خانواده یا دوستانتان نگرانی دارید، و می
اگر از جانب متھم نگران امنیت فوری خود ھستید، و/یا او با دیده  بیان کنید.  ی تأثیر جرم بر بزه نگرانی خود را در اظھارنامھ

 گیرد، باید بی درنگ بھ پلیس گزارش کنید. نقض حکم عدم تماس با شما تماس می
ھایی از آن را تکمیل کنید. اگر پرسشی بھ شما مرتبط نیست یا  دیده یا تنھا بخش هی تأثیر جرم بر بز توانید تمامی اظھارنامھ شما می

ھای  توانید برگھ توانید آن بخش را تکمیل نکنید. اگر بھ جای بیشتری برای نوشتن نیاز دارید، می اگر مایل بھ پاسخ دادن نیستید، می
 بیشتری اضافھ کنید.
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 دیده را بھ روز بیاورم؟ بزه ی تأثیر جرم بر توانم اظھارنامھ آیا می
، اطالعات بیشتری را در   دیده ی تأثیر جرم بر فرد بزه توانید با تکمیل کردن یک فرم جدید اظھارنامھ توانید. شما می آری، می

م و وکیل مدافع ی تأثیر جرم بر خودتان ارائھ کنید و آن را در اختیار نماینده دادستان قرار دھید. این اظھارنامھ در اختیار متھ باره
 او نیز گذاشتھ خواھد شد.

 دیده بھ من کمک کند؟ ی تأثیر جرم بر بزه تواند در تکمیل اظھارنامھ آیا کسی می
دیدگان،  توانید از یک مددکار خدمات بزه آری. اگر برای شرح اینکھ جرم چگونھ بر شما تأثیر گذاشتھ است دچار مشکل ھستید، می

 تان کمک بگیرید. ز خانوادهیکی از دوستانتان یا عضوی ا
ی  ی دادستان پیش از برگزاری دادگاه بعدی نگران ھستید، لطفاً با دفتر نماینده اگر در مورد رسیدن اظھارنامھ بھ دست نماینده

اره سی بھ شم ی دادستان در محل خود، با مرکز خدمات دولتی بی دادستان در محل خود تماس بگیرید. برای پیدا کردن دفتر نماینده
تماس بگیرید یا بھ فھرست ادارات دولتی بریتیش کلمبیا در این وبسایت مراجعھ کنید:  1-800-663-7867تلفن 

http://dir.gov.bc.ca. 

 توانم اطالعات مربوط بھ خسارت مالی وارده را در اظھارنامھ بگنجانم؟ آیا می
مربوط بھ اینکھ آن جرم از لحاظ مالی چھ تأثیری بر شما داشتھ است را در اظھارنامھ بگنجانید. اطالعات  توانید اطالعات آری، می

ی شدت  کنند. در بسیاری از جرائم، میزان خسارت مالی نشان دھنده ھای مالی وارده دو منظور را برآورده می مربوط بھ خسارت
محکومیت متھم، حکم مناسب را صادر نماید. افزون بر این، اطالعات تواند بھ قاضی کمک کند تا در صورت  جرم است و می

ی قاضی واقع شود تا دستور دھد کھ متھم  مورد استفاده ممکن استمربوط بھ خسارت مالی، بستھ بھ شرایط و نوع پرونده، 
کردن چنین دستورھایی با  ھای جزایی، قاضی برای صادر دیده را بازپرداخت نماید. در پرونده بزه فردھای وارده بھ  خسارت

تواند حکم جبران خسارت صادر کند یا اینکھ  ھای  حقوقی  مواجھ است، اما می محدودیت بیشتری نسبت بھ قاضی پرونده
ھای زیر در  دستورھایی را برای جبران خسارت بھ عنوان یکی از شرطھای آزادی مشروط یا حکم مشروط در رابطھ با خسارت

 نظر بگیرد:

 ی تعمیر یا جایگزینی آن؛ گونھ اموالی کھ مفقود شده، خسارت دیده یا ویران شده است و ھزینھارزش ھر   •

 زیان مالی در اثر غیبت از کار (مانند فقدان درآمد)؛ •

 شوند؛ ھای پزشکی، مشاوره یا درمان کھ توسط بیمھ پوشش داده نمی ھر گونھ ھزینھ •

 شود، از جملھ مبلغ کسور (فرانشیز) بیمھ؛ ھر گونھ ھزینھ یا خسارتی کھ توسط بیمھ جبران نمی •

دیده و متھم در یک  بزه فردجایی، از قبیل مسکن موقت، غذا، مھد کودک و رفت و آمد، چنانچھ  ھای جابھ ھزینھ •
 دیده آن خانھ را ترک کند؛ و بزه فرداند و آن جرم باعث شده است کھ  زیستھ خانوار می

 ری یا دزدی.مبلغ پول از دست رفتھ در اثر کالھبردا •

 اظھارنامھ ادعای جبران خسارت چیست؟
کنید  ) فرمی است کھ چنانچھ درخواست جبران خسارت داشتھ باشید آن را تکمیل می34.1اظھارنامھ ادعای جبران خسارت (فرم 

سارت بدھد، کھ تواند بھ عنوان بخشی از حکم خود، دستور جبران خ شمارید. قاضی می و در آن زیانھا و خسارتھای خود را بر می
دھد کھ چنانچھ مبلغ خسارت جبران نشود،  دیده اجازه می بزه فردنماید و بھ  دیده می بزه فردبزھکار را ملزم بھ جبران خسارت بھ 

دیده گنجانده  ی تأثیر جرم بر بزه آن دستور را در دادگاه  حقوقی مطرح و تقاضای اجرای آن نماید. اطالعاتی کھ در اظھارنامھ
ای بھ  باید فرم جداگانھ شود. برای درخواست حکم جبران خسارت، شود بھ عنوان درخواست حکم جبران خسارت محسوب نمی می

وزارت دادگستری  وبسایت) تکمیل نمایید.  این فرم در 34.1، فرم Statement on Restitutionنام ادعای جبران خسارت (
)sheets/victim_impact_statements.htm-service/info-www.ag.gov.bc.ca/prosecution و بھ چندین (

 زبان موجود است.
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ام و در فرم اظھارنامھ ادعای جبران خسارت  رح دادهدیده ش ی تأثیر جرم بر بزه ھای مالی کھ در اظھارنامھ آیا برای خسارت
 ام، غرامت دریافت خواھم کرد؟ درخواست کرده

ھای شما  کھ متھم زیانھا یا خسارت بھ صدور حکمی بیانجامد مبنی بر این ممکن استی تأثیر مالی جرم  ی اطالعات در باره ارائھ
دی مشروط یا طی حکم مشروط یا از طریق صدور حکم جبران ھای آزا را بازپرداخت نماید، خواه در قالب یکی از شرط

شوند. میزان زیانھا یا خسارتھای وارده بھ شما باید بھ سھولت برای  خسارت، اما چنین دستورھایی بھ شکل خودکار صادر نمی
ھا، رسیدھا،  جملھ صورتحسابی مدارک الزم از  دادگاه قابل اثبات باشد (بھ آسانی قابل محاسبھ باشند) و شما مسئول ھستید کھ ھمھ

و برآوردھای ھزینھ را  بھ عنوان پشتوانھ ادعایتان در اختیار دادگاه بگذارید. اگر ھر یک از این مدارک حاوی اطالعات شخصی 
خواھید دیگران بدانند، باید قبل از ضمیمھ کردن مدرک آن  باشد کھ شما نمی تان می ی کارت اعتباری از قبیل آدرس یا شماره

العات را حذف کنید. اگر متھم مبلغی کھ در حکم او ذکر  شده را نپردازد، بستھ بھ نوع حکم ، ممکن است الزم باشد کھ شما یا اط
 ھای بیشتری از دادگاه نمایید. افسر آزادی مشروط درخواست اقدام

شما برای درخواست غرامت از  فارغ از اینکھ قاضی بھ متھم دستور بازپرداخت خسارت شما را بدھد یا نھ، این امر بر حق
) تأثیری Crime Victim Assistance Programدیده ( بزه فردی کمک بھ  طریق طرح   دعوای حقوقی یا تقاضای برنامھ

 ندارد.
ی دادگاه بھ دست  توانید از دبیرخانھ اطالعات مربوط بھ طرح  دعوای حقوقی  و بھ اجرا گذاشتن  احکام  جبران خسارت را می

توانید با برنامھ جبران خسارت وزارت دادگستری با شماره  توانید با یک حقوقدان مشورت کنید. ھمچنین می د. ھمچنین میبیاوری
 تماس بگیرید. Restitution@gov.bc.caیا با ایمیل  1-844-660-4898رایگان 

دیده شرایط  بزه فردبق قانون کمک بھ اید، ممکن است بر ط ھای خاصی متحمل آسیب (بدنی یا روانی) شده اگر در اثر وقوع جرم
 ھای وارده را داشتھ باشید. ھای ناشی از آسیب الزم برای دریافت مزایایی جھت تأمین ھزینھ

دیده  بزه فردتوانید از یک مددکار خدمت بھ  دیده را می بزه فردی کمک بھ  اطالعات مربوط بھ شرایط الزم برای استفاده از برنامھ
 تماس بگیرید. 1-866-660-3888ی  دیده بھ شماره ی کمک بھ بزه ید با  برنامھتوان بگیرید یا می

 دیده استفاده خواھد شد؟ ی تأثیر جرم بر بزه چگونھ از اظھارنامھ
اید در زمان صدور حکم بھ قاضی تقدیم خواھد شد یا ممکن است کھ  ای کھ شما تکمیل نموده دیده ی تأثیر جرم بر فرد بزه اظھارنامھ

اید استفاده کند تا تأثیر جرم بر زندگی شما را برای قاضی توضیح دھد. ھمچنین  ی دادستان از اطالعاتی کھ شما ارائھ کرده دهنماین
دیده را شخصاً  ی تأثیر جرم بر بزه توانید در جلسھ دادرسی صدور حکم در دادگاه حاضر شوید و درخواست کنید کھ اظھارنامھ می

خواھید خودتان اظھارنامھ را بخوانید یا اینکھ نماینده دادستان آن را از طرف  کار را دارید، و چنانچھ می تقدیم نمایید. اگر قصد این
 دیده یا نماینده دادستان اطالع دھید. بزه فردشما بخواند، در اولین فرصت قصدتان را بھ مددکار خدمات 

توانید درخواست کنید کھ آن را در حضور  ا تقدیم دادگاه کنید، میدیده آن ر اگر مایلید کھ از طریق قرائت اظھارنامھ تأثیر بر بزه
یک فرد حامی قرائت کنید، یا بھ ھر طریقی کھ بتوانید از دیدن بزھکار اجتناب نمایید، برای مثال با قرائت آن در خارج از دادگاه 

ھا  دیده را بھ یکی از این شیوه ظھارنامھ تأثیر بر بزهو از طریق تلویزیون مدار بستھ، یا از پشت پرده آن را بخوانید. اگر مایلید کھ ا
ی مناسب  بخوانید، باید ھر چھ زودتر قبل از تاریخ صدور حکم این موضوع را بھ نماینده دادستان اطالع دھید تا در مورد گزینھ

م دادگاه، با مددکار ھای موجود، از جملھ کمک برای مسافرت برای حضور در جلسھ صدور حک ی کمک گفتگو نمایید. در باره
 دیده صحبت کنید. خدمت بھ بزه

باشد  کنید عکسی از خودتان کھ متعلق بھ قبل از وقوع جرم می دیده، اگر فکر می در ھنگام تقدیم اظھارنامھ تأثیر جرم بر بزه
دادرسی اختاللی ایجاد  نکند.  توانید آن را ھمراه بیاورید، بھ شرطی کھ از نظر قاضی این کار در روند تواند مفید واقع شود، می می

شود (برای مثال اگر قضیھ مرگ و میر مطرح  دیده تقدیم می بزه فرددیده توسط کسی غیر از  اگر اظھارنامھ تأثیر جرم بر بزه
رد، دیده را کھ قبل از  وقوع جرم گرفتھ شده با خود بیاو بزه فردتواند عکسی از  کند می باشد)، کسی کھ اظھارنامھ را قرائت می

 مشروط بر این کھ از نظر قاضی این کار اختاللی در روند دادرسی ایجاد  نکند.
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 ران خسارت:دیده و ادعای جب ی تأثیر جرم بر بزه اظھارنامھ
 رسانی راھنمای اطالع

 ی شما را بھ وکیل مدافع یا متھم بدھد. ای از اظھارنامھ ی دادستان باید نسخھ نماینده
دارد کھ در خصوص  دیده را ببینند، و امکان ی تأثیر جرم بر بزه متھم یا وکیل مدافع او ممکن است قبل از محاکمھ اظھارنامھ

 آزمایی کنند. محتویات، اظھارنامھ شما را راستی
ی دادگاه شده باشد، امکان دارد کھ بعدھا از سوی افسر بخشودگی فدرال  یا افسر آزادی  ی پرونده ی شما ضمیمھ اگر اظھارنامھ

یری در مورد شرایط آزادی فرد گ ھای بخشودگی فدرال یا استانی بھ منظور کمک بھ تصمیم مشروط استانی یا از سوی ھیأت
 بزھکار از آن استفاده شود.

 دیده را چھ وقت و کجا تحویل دھم؟ ی تأثیر جرم بر بزه اظھارنامھ
ی  ھا را بھ صفحھ ھای آن را امضا کنید، آن دیده و/یا ادعای جبران خسارت، تمام صفحھ ی تأثیر جرم بر بزه پس از تکمیل اظھارنامھ
ی دادستان در محل خود پست یا فکس کنید یا شخصاّ تحویل دھید. مھم است کھ  بزنید و بھ دفتر نماینده جلد پیوست کنید، تاریخ

ھا قبل از صدور حکم متھم  ی دادستان بدھید تا آن ترین زمان ممکن بھ نماینده دیده را در سریع ی تأثیر جرم بر بزه اظھارنامھ
 اظھارنامھ را در اختیار داشتھ باشند.

 دیدگان ود برای بزهخدمات موج
 ھای زیر تماس بگیرید: خواھید، لطفاً بھ طریق دیدگان می ی خدمات موجود برای بزه اگر اطالعاتی در باره

 )VictimLink BCسی ( ی بی دیده پیوند بزه
 1-800-563-0808تلفن رایگان: 

 604-875-0885ی ناشنوایان:  تلفن ویژه
 استفاده کنید. 711ی  ی ِتالس بھ شماره رلھ تلفن راه دور بھ حساب گیرنده: از خدمات

 604-836-6381پیامک: 
  VictimLinkBC@bc211.caایمیل: 

www.vitimlinkbc.ca 
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