Mga
Pamilyang
Nakaligtas sa
Krimen na
Homicide

Ano ang Krimen na
Homicide?
Ang isang tao ay nakagawa ng krimen na homicide
kapag siya ay kusa, sadya, aksidente o dahil sa kapabayaan na
naging dahilan ng pagkamatay ng ibang tao.
Ang mga pagpatay na hindi makatarungan o hindi
mapapatawad ay itinuturing bilang mga krimen at maaaring
humantong sa mga kasong criminal.
Ang mga kasong kinabibilangan nito ay sadyang
pagpatay (murder), walang habas na pagpatay
(manslaughter), pagpatay gamit ang sasakyan at pagpatay
dahil sa pagmamaneho habang lasing.
Ang mga katotohanan at pangyayari mula sa mga
pagsisiyasat ng pulisiya at mga naaangkop na mga batas ang
magpapasiya sa mga kaso, kung mayroon man, na ihahabla.
Ang pamilya ay dapat sumangguni sa pulisiya, piskal, at
mga kinatawan ng mga serbisyo sa biktima kung sila ay may
mga katanungan ukol sa mga posibleng kaso at mga kaugnay
na batas.

Pagharap sa Kalungkutan
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Ang pagkawala ng isang minamahal mula sa krimen na
homicide ay kadalasang nagpapalala ng kalungkutan. Ang
paglaban sa kalungkutan ay nangangailangan ng sapat na
panahon at ang proseso ng paghilom ay nangyayari pauntiunti. Humingi at tumanggap ng tulong kapag kinakailangan.
Bagaman walang tama o maling paraan sa pagdadalamhati,
ang mga sumusunod na paraan ay nakatutulong sa mga
nakaligtas na pamilya:
n Pakikipag-usap sa iba, lalo na sa mga kapamilya,
kaibigan, support group, at mga propesyonal na tagapayo
n Pagbabasa ng libro at pakikinig sa kuwento ng ibang
mga biktima – lalo na kung paano nila naranasan ang
kahalintulad na pagkawala, natutunan kung paano kayanin o
maging aktibo sa isang mabuting kapakanan
n Pagsusulat ng mga saloobin at damdamin kapag ang
lalim ng pagkawala ang siyang pumipigil sa iyo na magsalita
ukol dito
n Ang pagtawag sa mga organisasyong panrelihiyon,
simbahan at mga komunidad na nananalig para sa
panalangin sa paglunas, pagbibigay lakas, at pagbibigay
ginhawa
n Pag-ehersisyo ng katawan upang mailabas ang
pagkabalisa, pagkagalit at pagkabagabag

Mga Gastos sa
Punerarya at
Pagpapalibing
Ang isang miyembro ng pamilya o kaibigan
na nagbayad ng mga gastusin sa punerarya at
pagpapalibing ng biktima ng pagpatay ay maaaring
maibalik ang bayad hanggang sa halagang $7,500
mula sa California Victim Compensation Board.
Makipag-ugnayan sa mga kinatawan ng mga serbisyo
sa biktima mula sa District Attorney’s Bureau of Victim
Services bago gawin ang pakikipag-ayos sa punerarya
upang pag-usapan ang mga benepisyong kabayaran
na maaaring makuha ng biktima.

Autopsya
Dapat imbestigahan ng Los Angeles County
Department of Coroner ang kahit anong pagkamatay
na kung saan may hinalang pagpatay. Isang autopsya
ang isasagawa upang subuking tukuyin ang paraan at
dahilan ng pagkamatay. Ang katawan ng biktima ay
hindi muna ilalabas para mailibing ng mga kapamilya
hangga’t hindi pa natatapos ang imbestigasyon ng
koroner. Mangyaring tumawag sa 323-343-0714
upang mabigyan ng tamang abiso ukol sa paglalabas
ng katawan ng biktima.

Pagsasauli ng Ari-arian
Ang Los Angeles County Department of Coroner
ay maaaring magkaroon ng kustodiya sa mga
personal na gamit, alahas at damit ng biktima sa oras
ng pagkamatay nito. Ang mga imbestigador na pulis
ay maaari ding magkaroon ng kustodiya sa ari-arian
ng biktima na kakailanganin sa imbestigasyon. Para
sa mga kagamitan na hawak ng koroner, makipagugnayan sa Personal Property Section sa 323-3430515. Para sa iba pang bagay, makipag-ugnayan sa
imbestigador na pulis.

Mga Mapagkukunan
California Department of Corrections and Rehabilitation
Office of Victim and Survivor Rights and Services
1-877-256-6877
www.cdcr.ca.gov/victim_services
California Victim Compensation Board
1-800-777-9229
www.vcgcb.ca.gov/victims
Los Angeles County Department of Coroner
1104 North Mission Road
Los Angeles, California 90033
Pangkalahatang impormasyon: 323-343-0512
Abiso ng pag-release ng katawan: 323-343-0714
Seksyon ng Personal na Pagmamay-ari (Personal Property
Section): 323-343-0515
http://mec.lacounty.gov
Los Angeles County Department of Public Health
Opisina ng Mahahalagang Record – Seksyon ng Kamatayan
(Vital Records Office - Death Section)
313 North Figueroa Street, Room L-1
Los Angeles, California 90012
213-240-7816
http://publichealth.lacounty.gov/dca/dcadeath.htm
Los Angeles County District Attorney’s Office
Bureau of Victim Services
1-800-380-3811
http://da.lacounty.gov/victims
Los Angeles County Registrar-Recorder/
County Clerk’s Office
562-462-2137
www.lavote.net
U.S. Department of Justice
Office for Victims of Crime
www.ojp.usdoj.gov/ovc

Sertipiko ng Pagkamatay
Matapos ang imbestigasyon, ang
Los Angeles County Department of Coroner ay maglalabas
ng Sertipiko ng Pagkamatay, na naka-dokumento sa
Los Angeles County Department of Public Health. Ang
pinakamalapit na kamag-anak ay maaaring bumili ng
sertipikadong kopya ng sertipiko ng pagkamatay mula
sa Department of Public Health’s Vital Records Office o
mula sa mga opisina ng Los Angeles County RegistrarRecorder/County Clerk na matatagpuan sa iba’t ibang parte
ng probinsya. Maaari ding tumulong ang punerarya sa
pagkuha ng kopya ng sertipiko ng pagkamatay.

Konsiderasyon ng Media
Kung interesado ang media sa pagpatay na naganap,
ang pamilya ang siyang magpapasya kung papanatilihin
itong pribado o kung tutugon sila sa mga hiling para
sa mga panayam. Ang ibang mga dahilan upang
mapagbigyan ang mga panayam ng media ay upang
makatulong sa pagkakahuli ng maysala, pagbibigay
parangal sa biktima, pagpapanatili ng pampublikong
interes ukol sa kaso at pagwawasto ng mga maling
impormasyong kumakalat tungkol sa biktima. Ang pamilya
ay dapat munang sumangguni sa mga imbestigador na
pulis at piskal upang maiwasang ma-kompromiso ang
ginagawang imbestigasyon at pag-uusig.

Mga Serbisyo sa Biktima
at Kabayaran
Ang District Attorney’s Bureau of Victim Services ay
mayroong kinatawan ng mga serbisyo sa biktima sa mga
hukuman at istasyon ng pulisya sa iba’t ibang bahagi ng
probinsya upang matulungan ang mga biktima ng krimen
sa crisis intervention, emerhensyang matutuluyan, mga
referral sa kalusugang pangkaisipan, pagbalik ng ari-arian,
suporta sa korte, oryentasyon sa hustisyang kriminal,
relokasyon, bayad-pinsala at iba pang mga serbisyo sa

biktima. Ang mga kinatawan ay tumutulong din sa mga
biktima sa pag-file ng mga dokumento para sa pagbabalik
ng mga ginastos sa pamamagitan ng California Victim
Compensation Board para sa mga gastusing medikal,
pagpapayo, kawalan ng kita, gastusin sa punerary/
pagpapalibing, paglipat ng bahay, pangangalaga sa bata
at iba pang mga kwalipikadong gastusin.

Mga Karapatan ng
Pinakamalapit na Kamaganak
Ang mga nakaligtas sa pamilya, bilang
pinakamalapit na mga kamag-anak, ay may ilang mga
karapatan. Kabilang dito ang karapatan na maabisuhan
ukol sa mga araw ng pagdinig sa korte, mapabilang
sa mga dadalo sa pagdinig sa korte, mabigyan ng
proteksyon mula sa nasasakdal, magbigay ng pahayag
tungkol sa epekto ng pangyayari sa biktima sa panahon
ng pagsesentensiya, bayad-pinsala at mabigyang-alam
ukol sa kalagayan ng kaso at pagpapalaya sa nasasakdal.
Kinakailangang hilingin sa mga piskal at sa hukom
na parangalan ang ilang mga karapatan. <Ang mga
pamphlet ng Mga Biktima ng Krimen – Alamin ang Iyong
mga Karapatan at Marsy’s Law na inilathala ng Opisina ng
Abugado ng Distrito ay naglalaman ng mga karagdagang
impormasyon tungkol sa mga karapatang ito.

Kasunduan sa Kaso
at Pag-dismiss
Ang mga piskal ay patuloy na nagsusuri ng mga
kalakasan at kahinaan ng mga kaso matapos maisampa
ang kaso dahil kinakailangang mapatunayan ng mga
piskal ang mga makatwirang paratang. Ang nasasakdal
ay maaaring umamin sa kasalanan at maaaring
makatanggap ng napagkasunduang parusa/sentensiya
na hindi kinakailangan ng paglilitis. Maaaring i-dismiss
ng hukom ang kaso o mga paratang kung walang legal
at sapat na ebidensya upang masuportahan ang hatol sa
nasasakdal.
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Hatol ng Hurado sa
Paglilitis

Mga Pahayag Tungkol sa
Naging Epekto sa Biktima

Ang nasasakdal ay ipapalagay na inosente sa
mga kaso hangga’t hindi napapatunayang nagkasala.
Ang hurado, o hukom sa ibang pagkakataon, ang
siyang magpapasya kung ang nasasakdal ay may sala
o wala batay sa mga ebidensyang iniharap sa korte at
naaangkop na mga batas.
Ang walang kasalanang hatol ay hindi na maaaring
baguhin at hindi maaaring maapela. Matapos ang hatol
na may sala, ang kaso ay itatakda na para sa pagsentensiya at maaaring maapela sa mas mataas na korte
ng nasasakdal.
Kapag hindi naabot ng mga hurado ang
nagkakaisang hatol, ang hukom ay magdedeklara ng
mistrial at ang nasasakdal ay maaaring humarap sa
panibagong paglilitis.

Sa pag-sentensiya ng nasasakdal, ang mga miyembro ng
pamilya ng biktima ay may karapatang gumawa ng pahayag
na nagbibigay paliwanag kung paano sila naapektuhan ng
nangyaring krimen. Ang pahayag ay maaaring tumukoy
sa buhay ng biktima, kawalan ng pamilya at iba pang
kahilingan sa sentensiya ng nasasakdal.
Kung ang tao ay nahihirapan o nahihiyang magsalita
sa korte, maaaring basahin ng ibang tao ang kanyang
mga pahayag o mag-sumite ng naitala or nakasulat na
pahayag para sa hukom. Maaari din siyang gumamit ng
mga litrato para mailarawan ang kanyang pahayag. Ang
pahayag ay isasaalang-alang sa sentensiya at mga pagdinig
sa mga paglayang may kondisyon kung ang nasasakdal ay
makukulong.
Ang Los Angeles County Probation Department ay
makikipag-ugnayan din sa mga kapamilya para sa kanilang
pahayag para sa ulat ng sentensiya. Ang parehong mga
pahayag ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga kapamilyang
nabuhay upang marinig ang kanilang mga boses at maging
permanenteng bahagi ng record ng kaso.
Ang mga kinatawan ng mga serbisyo sa biktima ay
maaari ding tumulong sa mga kapamilya sa paghahanda ng
kani-kanilang mga pahayag.

Los Angeles County
District Attorney’s

Bureau of Victim
Services
1-800-380-3811
http://da.lacounty.gov/victims

Abiso ng mga Paglayang
may Kondisyon (Parole)
Ang kapamilyang nais maabisuhan ukol sa mga pagdinig
ng mga paglayang may kondisyon o ang nakatakdang
paglaya o pagtakas ng isang preso mula sa bilangguan ng
estado ay dapat kumpletuhin ang California Department of
Corrections and Rehabilitation (CDCR) Request for Victim
Services Form 1707 at palaging bigyang impormasyon ang
Office of Victim and Survivor Rights and Services ng CDCR
ukol sa kanilang kasalukuyang tinitirhan. Upang makakuha
ng form at mga tagubilin sa pag-file, maaaring tawagan ang
1-877-256-6877 o bisitahin ang
www.cdcr.ca.gov/victim_services. Ang kinatawan ng
mga serbisyo para sa biktima ay maaaring tumulong sa
pagkumpleto ng form.

