Սպանության
հանցագործություն
վերապրած
ընտանիքներ

Ի՞նչ է սպանության
հանցագործությունը:

Հոգեհանգստի/թաղման ծախսեր

Ռեսուրսներ

Անձը կատարում է հանցավոր սպանություն,
եթե նա դիտավորյալ, գիտակցաբար, անմտորեն կամ
հանցավոր անփութությամբ պատճառում է այլ անձին
մահ:
Սպանությունը չարդարացված աններելի արարք
է, որն իրենից հանցագործություն է ներկայացնում և
քրեորեն պատժելի է:
Այսպիսի մեղադրանք է ներկայացվում
սպանության, դիտավորյալ մարդասպանության,
ոչ դիտավորյալ սպանություն և հարբած վիճակում
ավտովթարի հետևանքով կատարած սպանություն:
Ոստիկանության հետաքննությունից ձեռք
բերված փաստերը և հանգամանքները, ինչպես
նաև գործող օրենսդրությունը սահմանում են
ներկայացվող մեղադրանքները, եթե դրանք կիրառելի
են:
Ընտանիքները պետք է խորհրդակցեն
ոստիկանության, դատախազների և տուժածների
ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ, եթե
նրանք հարցեր ունենհնարավոր մեղադրանքների և
առնչվող օրենքների վերաբերյալ:

Ընտանիքի անդամը կամ ընակերը, որը
վճարում է հանցավոր սպանության զոհի
հոգեհանգստի և թաղման ծախսերը կարող
է փոխհատուցում ստանա մինչև 7500 ԱՄՆ
դոլարի չափով Կալիֆորնիայի տուժածների
փոխհատուցման կոմիտեի միջոցով: Դիմեք
տուժածների ծառայությունների Շրջանային
փաստաբանական բյուրո նախքան վերջին
կազմակերպչական հարցերը լուծելը
թաղման բյուրոյի հետ՝ քննարկելու զոհի
փոխհատուցման հայցի առավելությունները:

Ուղղման և վերականգնման Կալիֆորնիայի
բաժանմունք
Տուժածների և վերապրածների իրավունքների և
ծառայությունների գրասենյակ

Վշտի հաղթահարում
Սիրած անձի կորուստը հանցավոր
սպանության հետևանքով հաճախ ուժեղացնում
է վիշտը: Վշտի հաղթահարումը ժամանակ
է պահանջում և ապաքինման գործընթացն
աստիճանաբար է տեղի ունենում: Օգնություն
խնդրեք և ընդունեք այն, եթե անհրաժեշտ
է: Չնայած տխրելու սխալ և ճիշտ ձևեր
չկան, սպանություն վերապրած ընտանիքի
անդամները օգտակար են համարում հետևյալը.

Ջեքի Լեյսի
Շրջանային փաստաբան
Լոս Անջելեսի շրջան

n Այլ մարդկանց հետ խոսելը, հատկապես
ընտանիքի անդամների, ընկերների, աջակցող
խմբի և մասնագիտացված խորհրդատուների
հետ:
n Գրքեր կարդալը և այլ զոհերի
պատմությունները լսելը, հատկապես, թե
ինչպես են նրանք վերապրել նման կորուստը,
սովորել ապրել դրա հետ կամ ակտիվ կյանքին
վերադառնալ
n Գրի առնել անձնական մտքերը և
զգացմունքները, երբ կորստի խորությունը թույլ
չի տալիս խոսել դրանց մասին
n Դիմել կրոնական կազմակերպություններին,
հոգևորականությանը և հավատքի վրա
հիմնված համայնքին՝ բուժման, ուժի եւ
մխիթարության համար
n Մարզել մարմինը՝ մտահոգությունից,
թաքնված զայրույթից և ընկճվածությունից
ազատվելու համար

1-877-256-6877
www.cdcr.ca.gov/victim_services
Կալիֆորնիայի տուժածների փոխհատուցման
կոմիտե

1-800-777-9229
www.vcgcb.ca.gov/victims

Հերձում
Լոս Անջելեսի համայնքի
սպանությունների գծով հետաքննիչը պետք
է քննի ցանկացած մահ, որտեղ կասկած
կա հանցավոր սպանության: Հերձումը
կատարվում է՝ փորձելու որոշել մահվան
ձևը և պատճառը: Զոհի դին չի հանձնվում
ընտանիքի անդամներին թաղման համար
մինչև հետաքննության ավարտը: Խնդրում
ենք զանգահարել323-343-0714 ապահովելու
զոհի դիակի փոխանցման մասին պատշաճ
ծանուցումը:

Գույքի վերադարձ
Հետաքննիչի Լոս Անջելեսի համայնքի
բաժինը կարող է կալանքի տակ պահել զոհի
վրա մահվան պահին եղած անձնական
իրեր, զարդեր և հագուստ: Հետաքննիչները
կարող են նաև կալանք դնել տուժածի գույքի
վրա, որն անհրաժեշտ է հետաքննոթյան
համար: Հետաքննիչի մոտ պահվող
առարկաների մասին տեղեկանալու
համար դիմեք Անձնական գույքի բաժին՝
323-343-0515հեռախոսահամարով: Այլ
հարցերով դիմեք ոստիկանության հետաքննիչին:

Լոս Անջելես համայնքի սպանության գործերով
հետաքննիչի բաժանմունք
1104 North Mission Road
Los Angeles, California 90033
Ընդհանուր տեղեկություններ՝ 323-343-0512
Դիակի փոխանցման ծանուցում՝ 323-343-0714
Անձնական գույքի բաժին՝ 323-343-0515
http://mec.lacounty.gov
Լոս Անջելես շրջանի Առողջապահության
վարչություն
Կացության ակտերի ռեգիստր՝ Մահվան բաժին
313 North Figueroa Street, Room L-1
Los Angeles, California 90012

213-240-7816
http://publichealth.lacounty.gov/dca/dcadeath.htm
Լոս Անջելեսի համայնքի
շրջանային փաստաբանի գրասենյակ
Տուժածների ծառայությունների բյուրո

1-800-380-3811
http://da.lacounty.gov/victims
Լոս Անջելես համայնքի ռեգիստր
Համայնքային քաղծառայողի գրասենյակ

562-462-2137
www.lavote.net
ԱՄՆ Արդարադատության նախարարություն
Հանցագործություններից տուժածների
գրասենյակ
www.ojp.usdoj.gov/ovc

Մահվան վկայական
Քննության ավարտից հետո Լոս Անջելեսի
շրջանային բաժնի սպանությունների գծով
հետաքննիչը տալիս է մավան վկայական, որը
լրացվում է Հասարակական առողջապահության
Լոս Անջելես համայնքի բաժնի կողմից:
Հետևյալ բարեկամները կարող են ձեռք
բերել մահվան վկայականի արտոնագրված
պատճեն Առողջապահության նախարարության
Կացության ակտերի բաժնում կամ Լոս
Անջելեսի համայնքի ռեգիստրից/ Համայնքի
քաղծառայողի գրասենյակներից, որոնք
տեղակայված են ողջ համայնքի տարածքում:
Սգո սրահները նույնպես կարող են աջակցել
մահվան վկայականի կրկնօրինակը ստանալուն:

Լուսաբանում մամուլում
Երբ հանցավոր սպանությունը
լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում
է, ընտանիքը պետք է որոշի` պահպանել
գաղտնիությունը կամ պատասխանել
հարցազրույցների խնդրանքներին:
Լրատվամիջոցների խնդրանքները
բավարարելու որոշ պատճառներ ներառում
են հանցագործի(ների) ձերբակալմանն
աջակցելը, տուժողի հիշատակը հարգելը,
գործի նկատմամբ հասարակական
հետաքրքրությունը պահպանելը և զոհի մասին
ապատեղեկատվությունը շտկելը: Ընտանիքը
պետք է խորհրդակցի ոստիկանության
հետաքննիչների եւ դատախազների հետ`
խուսափելով հետաքննությունը կամ
դատախազությունը վարկաբեկեուց:

հոգեբույժների մոտ, վերադարձնել գույքը,
տրամադրում են ուղեկցություն դատարանում,
քրեադատավարական ուղղորդում,
վերաբնակեցում, փոխհատուցում և այլ
ծառայություններ տրամադրում տուժածներին:
Ներկայացուցիչները նաեւ օգնում են զոհերին,
Կալիֆորնիայի զոհերի փոխհատուցման
կոմիտեի միջոցով փոխհատուցման դիմում
ներկայացնելու համար՝ բժշկական հաշիվների,
խորհրդատվության, կորցրած աշխատավարձի,
հոգեհանգստի/ թաղման ծախսերի,
տեղափոխման, երեխայի խնամքի եւ այլ
որակավորման ծախսերի համար:

Այլ բարեկամների իրավունքներ
Ընտանիքից վերապրածները, որպես
հարազատներ, ունեն որոշակի իրավունքները.
Դրանք ներառում են դատական նիստերի
օրերի մասին ծանուցման իրավունքը,
դատարանի դահլիճում ներկա լինելու
լինելու, ամբաստանյալից պատշաճ
կերպով պաշտպանված լինելու, պատիժը
կրելուց տուժողի վրա ազդեցության մասին
հայտարարություն տալու իրավունք,
փոխհատուցման իրավունք և տեղեկացվել
գործի լուծման և ամբաստանյալի ազատման
մասին: Դուք պետք է դիմեք դատախազներին
և դատավորին, որպեսզի ձեռք բերեք որոշակի
իրավունքներ: Հանցագործության զոհեր՝
իմացեք Ձեր իրավունքներըևեւ Մարսիի
օրենքիբրոշյուրները, որոնք հրապարակվել
են Շրջանի փաստաբանական գրասենյակի
կողմից, և պարունակում են լրացուցիչ
տեղեկատվություն այդ իրավունքների մասին:

Ծառայություններ տուժածներին
և փոխհատուցում

Գործի լուծում
Եվ ազատում

Տուժածների ծառայությունների
Շրջանային փաստաբանական բյուրոն
ունի տուժածներին ծառայությունների
ներկայացուցիչներ, որոնց կարելի է դիմել
դատարաններում և ոստիկանության
բաժանմունքներում ամբողջ շրջանում, որոնք
աջակցում են հանցագործության զոհերին
ճգնաժամային միջամտությամբ, հրատապ
կացարան տրամադրելով, ուղղորդելով

Դատախազները շարունակաբար
վերանայում են գործի ուժեղ և թույլ կողմերը,
մեղադրանքները ներկայացվելուց հետո, քանի
որ դատախազները պարտավոր են ապացուցել
մեղադրանքը հիմնավորված կասկածից դուրս:
Ամբաստանյալը կարող է մեղավոր ճանաչել
և առանց դատաքննության ենթարկվել
համաձայնեցված պատժի: Բացի այդ,
DA-2519-AM 9/18

դատավորը կարող է կասեցնել գործը կամ
որոշակի մեղադրանքները, եթե նա գտնում
է, որ ամբաստանյալի մեղքն ապացուցող
օրենսդրորեն բավարար ապացույցներ չկան:

Դատավճիռ
Ամբաստանյալը համարվում է անմեղ,
մինչև մեղավոր ճանաչվելը: Որոշ դեպքերում
երդվյալ ատենակալները կամ դատավորը
որոշում են կայացնում, արդյոք մեղադրյալը
մեղավոր է կամ մեղավոր չէ գործող
օրենքներով դատարանում ներկայացրած
ապացույցների հիման վրա::
Մեղքը ճանաչող դատավճիռը վերջնական
է և բողոքարկման ենթակա չէ: Դատավճիռ
կայացնելուց հետո այն կմտնի օրինական ուժի
մեջ և կարող է բողոքարկվել բարձրագույն
ատյանի դատարան դատապարտյալի կողմից:
Եթե երդվյալ ատենակալները չեն
կարողանում միաձայն որոշում կայացնել,
դատավորը հայտարարում է, որ
ամբաստանյալը կարող է մասնակցել նոր
դատավարության:

Լոս Անջելեսի համայնքի
շրջանային փաստաբանի

Տուժածների
ծառայությունների բյուրո
1-800-380-3811
http://da.lacounty.gov/victims

Տուժածի վրա ազդեցության
մասին հայտարարություն
Ամբաստանյալի դատապարտման ժամանակ
տուժողի ընտանիքի անդամներնիրավունք ունեն
հայտարարություններ անել, բացատրելով, թե
ինչպես է հանցագործությունն ազդել նրանց վրա:
Հայտարարությունը կարող է վերաբերել տուժածի
կյանքին, ընտանիքի կրած կորուստներին և
ամբաստանյալի դատապարտման վերաբերյալ
ցանկությունների:
Եթե անձը չի կարողանում կամ չի ցանկանում
խոսել դատարանում, ապա նրա փոխարեն
որևէ մեկը կարող է կարդալ հայտարարությունը
կամ նա կարող է ձայնագրած կամ գրավոր
հայտարարություն ներկայացնել դատավորին:
Նա նաև կարող է լուսանկարներ օգտագործել՝
իր հայտարարությունը պարզաբանելու համար:
Հայտարարությունը քննվում է պատիժ նշանակելիս
և վաղաժամկետ պայմանական ազատման
ժամանակ, եթե ամբաստանյալը գնում է բանտ:
Լոս Անջելեսի շրջանային դատախազության
վարչությունը նաև կապ է հաստատում
ընտանիքի անդամներիի հետ՝ դատավճռի
համար հայտարարության մասին: Երկու
հայտարարությունները թույլ են տալիս ընտանիքի
վերապրածներին, որպեսզի իրենց ձայները
դառնան գործի գրառման մշտական մաս:
Տուժածների ծառայությունների
ներկայացուցիչները կարող են աջակցել
ընտանիքի անդամներին՝ պատրաստելու իրենց
հայտարարություններն ազդեցության մասին:

Վաղաժամկետ պայմանական
ազատման ծանուցում
Ընտանիքի անդամը, որն ուզում է ծանուցվել
ազատազրկված հանցագործի վաղաժամկետ
պայմանական ազատման կամ պլանավորված
ազատման, փախուստի մասին պետք է լրացնի
Կալիֆորնիայի ուղղիչ-վերականգնողական
բաժանմունքի (CDCR) Ծառայություններ
տուժածներին բաժնի դիմումի 1707 ձևը և
մշտապես տեղեկացված պահել Տուժածների և
փրկվածների իրավունքների և ծառայությունների
CDCR’s գրասենյակը արդի հասցեի վերաբերյալ:
Ձևաթուղթը և լրացման հրահանգները ստանալու
համար զանգահարեք 1-877-256-6877 կամ այցելեք
www.cdcr.ca.gov/victim_services: Տուժածներին
ծառայությունների ներկայացուցիչները կարող են
աջակցել լրացնել ձևաթուղթը:

