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Hate Crimes
California law defines a hate crime as a criminal
act or credible threat of violence against a person or
group of people in which the victims are targeted
because of their actual or perceived race, color,
religion, ancestry, national origin, sexual orientation,
gender or disability.
Hate crimes cause victims and the targeted
community to live in fear and tend to undermine the
foundations of equal justice in our society.
To charge an offender with a hate crime under
California law, there must be evidence that bias,
hatred or prejudice was a substantial motivating
factor in the commission of the crime.
The following acts are examples of hate crimes
under California law if the victim is a member or
perceived to be a member of the legally protected
group:
n Targeting a victim for any crime, including
property crimes such as burglary or vandalism,
because of his/her race, color, religion, ancestry,
national origin, sexual orientation, gender or disability
n Using force or threatening to use force to injure,
intimidate or interfere with a person’s exercise of
constitutionally guaranteed rights and freedoms such
as attending church or school, voting, moving freely in
public places or being secure in one’s home
n Defacing or damaging property to intimidate or
interfere with a person’s exercise of constitutionally
guaranteed rights and freedoms
n Desecrating a religious symbol or displaying a
swastika on another person’s property with the intent
to terrorize
n Vandalizing, burning or bombing a church,
synagogue, mosque or other house of worship with
the intent to terrorize
n Hanging a noose on another person’s property,
knowing it to be a symbol representing a threat to
life and for the purpose of terrorizing the owner of
the property including schools, parks and places of
employment
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Free Speech or
Hate Crime?
In our society, we sometimes encounter hateful
words and behavior in the form of racial or ethnic
slurs, religious insults or anti-gay messages posted on
the Internet, shouted out at political rallies or spoken
in anger during a confrontation on the street, such as
a road-rage dispute. But such slurs, insults or hateful
statements alone are not hate crimes.
Free speech is protected by the First Amendment
of the United States Constitution, even when it may
contain hateful or inflammatory ideas. So, while it
may hurt and frighten people and communities, it
is not a crime to speak or write words that advocate
hate and bigotry. However, speech that includes a
credible threat of violence against an individual or
group is a crime.
Hate incidents are hate-motivated words or
actions that do not rise to the level of a crime but are
still offensive because the targeted person may feel
victimized.

Prosecuting
Hate Crimes
California has a number of laws that specifically
apply to hate crimes. These offenses may be
prosecuted either as misdemeanors or felonies
depending on the severity of the act. Some crimes
that are typically prosecuted as misdemeanors can
be elevated to felonies if they are hate-motivated.
Convictions for felony crimes where hate was a
substantial motivating factor can carry penalty
provisions that add one to four years to the standard
state prison sentence.

Victim Services

Reporting Hate Crimes

The District Attorney’s Bureau of Victim Services
is available in courthouses and police stations
throughout the county to assist crime victims who
suffered injury or were threatened with injury.
Victim services representatives provide assistance
and resources to victims to help keep them safe and
counseling referrals to address the trauma of hate
crime victimization.
In addition to helping victims obtain restitution,
victim services representatives provide crisisintervention services and necessary referrals to
crime victims and their families; assist in requesting
protective orders; guide crime victims through the
court process; help arrange emergency shelter, food
and clothing; and assist in filing for compensation
through the California Victim Compensation Program.
Victims of violence or threats of violence
with police reports on file may be eligible to receive
compensation for qualifying losses and expenses
related to the crime such as loss of wages and
relocation, medical and counseling expenses.
Staff members are available to assist victims in
several languages.

If you are a victim of, or a witness to, a hate
crime, it is important that you report the crime to law
enforcement. Call your local police or sheriff’s station.
If it is an emergency, dial 911.

Los Angeles County
District Attorney’s

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

Where to Find Help
Los Angeles County Commission
on Human Relations
213-738-2788
Los Angeles City Human Relations Commission
213-978-1660
U.S. Department of Justice
Community Relations Service
213-894-2941
Anti-Defamation League
310-446-2000
Asian Americans Advancing Justice
213-977-7500
Coalition for Humane Immigrant Rights
of Los Angeles
213-353-1333
Los Angeles LGBT Center
1-800-373-2227
Muslim Public Affairs Council
323-258-6722
National Association for the Advancement of
Colored People (NAACP)
310-397-1171
Simon Wiesenthal Center’s Tools for Tolerance
310-772-2505
South Asian Network
1-800-281-8111 or 562-403-0488
Southern Christian Leadership Conference and
the Martin Luther King Legacy Association
213-268-3082

Ատելության հիմքով
հանցագործություններ՝
Մեր ազգի հիմնարար
սկզբունքների պղծում

Ջեքի Լեյսի
Շրջանային փաստաբան
Լոս Անջելեսի շրջան

Ատելության հիմքով
հանցագործություններ
Կալիֆորնիայի օրենսդրությունը սահմանում
է ատելության հիմքով հանցագործությունը որպես
բռնության իրական սպառնալիք անձի կամ մի խումբ
անձանց նկատմամբ, որտեղ տուժածները թիրախ
են դարձել իրենց իրական կամ որպես այդպիսին
ընկալվող ռասայի, գույնի, կրոնի, ծագման, ազգային
պատկանելության, սեռական կողմնորոշման, սեռի կամ
հաշմանդամության պատճառով:
Ատելության հիմքով հանցագործություները
ստիպում են տուժածներին և թիրախային
համայնքներին ապրել վախի մթնոլորտում և միտված
են մեր հասարակությունում հավասար արդարության
սկզբունքները խաթարելու:
Կալիֆորնիայի օրենսդրության շրջանակներում
իրավախախտին ատելության հիմքով
հանցագործություն կատարելու մեջ մեղադրելու համար
պետք է ապացույցներ լինեն, որ կողմնակալությունը,
ատելությունը կամ նախապաշարմունքները հանդիսացել
է էական շարժառիթային գործոն հանցագործություն
կատարելիս:
Հետևյալ գործողություններն ատելության հիմքով
հանցագործությունների օրինակներ են Կալիֆորնիայի
օրենսդրության համաձայն, եթե տուժածը օրինական
պաշտպանված խմբի անդամ է կամ ենթադրվում է
այդպիսին.
n Հետապնդել տուժածին ցանկացած
հանցագործության նպատակով, ներառյալ գույքային
հանցագործություններն, օրինակ՝ կողոպուտ կամ
վանդալիզմ՝ նրա ռասայի, գույնի, կրոնի, ծագման վայրի,
ազգային պատկանելության, սեռական կողմնորոշման,
սեռի կամ հաշմանդամության պատճառով
n Ուժի կամ ուժի սպառնալիքի օգտագործմամբ
վնասել, վախեցնել կամ խախտել անձի
սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքներն ու
ազատություններն, ինչպիսիք են եկեղեցու կամ դպրոցի
հաճախումը, քվեարկությունը, հանրային վայրերում
ազատ շարժվելու կամ տանն անվտանգ լինելու
իրավունքները
n Գույքը փչացնելը կամ վնասելը՝ վախեցնելու
կամ խանգարելու անձին իրականացնել իր
սահմանադրական իրավունքներն ու ազատությունները
n Կրոնական խորհրդանիշի պղծումը կամ
սվաստիկայի պատկերումն այլ անձի գույքի վրա՝
ահաբեկելու նպատակով
n Եկեղեցու, սինագոգի, մզկիթի կամ այլ
պաշտամունքի տան վրա ահաբեկելու մտադրությամբ
վանդալիզմի ակտ կատարելը, այրումը կամ
ռմբակոծումը
n Այլ անձի գույքի վրա կախաղանի օղակ տեղադրելը,
որը հայտնի է որպես կյանքին վտանգ սպառնալու
խորհրդանշան՝ գույքի սեփականատիրոջն ահաբեկելու
նպատակով, ներառյալ դպրոցները, այգիները կամ
աշխատատեղերը
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Խոսքի ազատությո՞ւն, թե
ատելության հիմքով
հանցագործություն
Մեր հասարակության մեջ երբեմն մենք
հանդիպում ենք ատելության խոսքեր և վարք,
ռասայական կամ էթնիկ ծաղրանքների,
կրոնական վիրավորանքների կամ հակաահամասեռամոլական աղորդագրությունների
տեսքով, տեղադրված Ինտերնետում, բղաված
քաղաքական հանրահավաքներում կամ փողոցում
առճակատման ժամանակ զայրույթով խոսելիս,
օրինակ ճանապարհային բախումների ժամանակ:
Բայց այդպիսի ծաղրանքները, վիրավորանքները
կամ ատելության հայտարարություններն առանձին
ատելության հիմքով հանցագործություններ չեն:
Խոսքի ազատությունը պաշտպանվում է ԱՄՆ
Սահմանադրության Առաջին ուղղմամբ, անգամ, երբ
այն կարող է պարունակել ատելության կամ բորբոքային
մտքեր: Այնպես որ, թեև դա կարող է վիրավորվել և
վախեցնել մարդկանց և համայնքներ, խոսել կամ
գրել ատելություն և մոլեռանդություն պաշտպանող
բառեր դեռ հանցագործություն չէ: Այնուամենայնիվ,
խոսքը, որը պարունակում է անձի կամ մարդկանց
խմբին ուղղված բռնության իրական սպառնալիք,
հանցագործություն է:
Ատելության դեպքերն ատելության
շարժառիթներով ասված բառեր են կամ
կատարած գործողություններ, որոնք չեն
հասնում հանցագործության մակարդակին, բայց,
այնուամենայնիվ, վիրավորական են, քանի որ
թիրախային անձը կարող է իրեն տուժած զգալ:

Ատելության հիմքով
հանցագործությունների
իրավական հետապնդում
Կալիֆորնիայում կան մի շարք օրենքներ,
որոնք մասնավորապես վերաբերում են
ատելության հիմքով հանցագործություններին: Այս
իրավախախտները կարող են դատական կարգով
հետապնդվել կամ որպես զանցանքներ կամ ծանր
հանցագործություններ` կախված գործողության
ծանրությունից: Որոշ հանցագործություններ, որոնք
ավանդաբար համարվում են զանցանքներ, կարող
են համարվել ծանր հանցագործություն, եթե դրանք
կատարվել են ատելության շարժառիթով: Ծանր
հանցագործությունների համար պատիժը, որտեղ
ատելությունն էական շարժառիթային գործոն
է հանդիսացել, կարող է պարունակել այնպիսի
դրույթներ, որոնք ստանդարտ պետական դատավճռին
ավելացնում են մեկից չորս տարի:

Ծառայություններ տուժածներին
Տուժածների ծառայությունների Շրջանային
փաստաբանական բյուրոն կարող եք գտնել
համայնքի դատարաններում և ոստիկանության
բաժանմունքներում , որտեղ վնաս ստացած
կամ վնասի սպառնալիք ստացած տուժածներին
ցուցաբերվում է օգնություն: Տուժածներին ծառայության
ներկայացուցիչներն աջակցություն և ռեսուրսներ են
տրամադրում տուժածներին՝ օգնելու ապահովել նրանց
անվտանգությունը և ուղղորդել՝ բուժելու ատելության
հիմքով բռնությունից ձեռք բերված տրավմատիկ
վիճակները:
Բացի տուժածներին ստանալ գույքի վերադարձի
օգնությունից, տուժածներից ծառայությունների
ներկայացուցիչները տրամադրում են ճգնաժամային
միջամտության ծառայություններ և անհրաժեշտ
հանձնարարականներ հանցագործության տուժածներին
և նրանց ընտանիքներին, աջակցում են պաշտպանական
կարգադրություններ հայցելու, ուղղորդում են
հանցագործությունից տուժածներին դատավարական
գործընթացներում, օգնում են գտնել հրատապ
կացարան, սնունդ և հագուստ, օգնում են հարուցել
փոխհատուցման հայց Կալիֆորնիայի տուժածների
փոխհատուցման ծրագրի միջոցով:
Բռնության կամ բռնության սպառնալիքի
տուժածները ոստիկանության զեկուցագրերում
իրավասու են ստանալ փոխհատուցում
հանցագործությանը վերաբերող որակավորված
կորուստների և ծախսերի համար, ինչպիսիք են
աշխատավարձերի կորուստը և բնակության վայրի
փոփոխությունը, բժշկական և խորհրդատվական
ծախսերը:
Անձնակազմի անդամները կարող են տուժածներին
օգնություն տրամադրել մի քանի լեզուներով:

Ատելության հիմքով
հանցագործություննների մասին
հայտնում
Եթե Դուք ատելության հիմքով հանցագործության
զոհ կամ վկա եք, կարևոր է հանցագործության մասին
հայտնել իրավապահ մարմիններին: Զանգահարեք ձեր
տեղական ոստիկանության բաժանմունք կամ շերիֆի
գրասենյակ: Եթե դեպքը հրատապ է, զանգահարեք 911:

Որտեղ ստանալ օգնություն
Լոս Անջելեսի համայնքի Հասարակական
հարաբերությունների հանձնաժողով
213-738-2788
Լոս Անջելես քաղաքի Հասարակական
հարաբերությունների հանձնաժողով
213-978-1660
ԱՄՆ Արդարադատության նախարարություն
Համայնքային հարաբերությունների ծառայություն
213-894-2941
Զրպարտության և մերժման դեմ պայքարի միություն
310-446-2000
Ասիացի ամերիկացիների զարգացող
արդարադատություն
213-977-7500
Լոս Անջելեսի
Իմիգրանտ մարդկանց իրավունքների Կոալիցիա
213-353-1333
Լոս Անջելեսի Սեռական փոքրամասնությունների
կենտրոն
1-800-373-2227
Հասարակական հարցերով մուսուլմանական
խորհուրդ
323-258-6722
Մաշկի այլ գույն ունեցող մարդկանց
առաջխաղացման ազգային միություն (NAACP)
310-397-1171

Լոս Անջելեսի համայնքի
շրջանային փաստաբանի

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

Հանդուրժողականության գործիքների Սիմոն
Ոիզենթալի կենտրոն
310-772-2505
Հարավ-ասիական ցանց
1-800-281-8111 կամ 562-403-0488
Հարավային քրիստոնեական առաջնորդության
համաժողով և Մարտին Լյութեր Քինգի
օրինականության միություն
213-268-3082

