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Victims’ Bill of Rights:

A

s a victim in a criminal case, you
are entitled to the following
rights under Article 1, §28(b) of
the California Constitution.

(b) In order to preserve and protect a victim’s rights
to justice and due process, a victim shall be entitled
to the following rights:
(1) To be treated with fairness and respect for
his or her privacy and dignity, and to be free from
intimidation, harassment, and abuse, throughout the
criminal or juvenile justice process.
(2) To be reasonably protected from the
defendant and persons acting on behalf of the
defendant.
(3) To have the safety of the victim and the
victim’s family considered in fixing the amount of bail
and release conditions for the defendant.
(4) To prevent the disclosure of confidential
information or records to the defendant, the
defendant’s attorney, or any other person acting on
behalf of the defendant, which could be used to locate
or harass the victim or the victim’s family or which
disclose confidential communications made in the
course of medical or counseling treatment, or which are
otherwise privileged or confidential by law.
(5) To refuse an interview, deposition, or
discovery request by the defendant, the defendant’s
attorney, or any other person acting on behalf of the
defendant, and to set reasonable conditions on the
conduct of any such interview to which the victim
consents.
(6) To reasonable notice of and to reasonably
confer with the prosecuting agency, upon request,
regarding, the arrest of the defendant if known by
the prosecutor, the charges filed, the determination
whether to extradite the defendant, and, upon request,
to be notified of and informed before any pretrial
disposition of the case.
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(7) To reasonable notice of all public proceedings,
including delinquency proceedings, upon request, at
which the defendant and the prosecutor are entitled
to be present and of all parole or other post-conviction
release proceedings, and to be present at all such
proceedings.
(8) To be heard, upon request, at any proceeding,
including any delinquency proceeding, involving a
post-arrest release decision, plea, sentencing, postconviction release decision, or any proceeding in which
a right of the victim is at issue.
(9) To a speedy trial and a prompt and final
conclusion of the case and any related post-judgment
proceedings.
(10) To provide information to a probation
department official conducting a pre-sentence
investigation concerning the impact of the offense on
the victim and the victim’s family and any sentencing
recommendations before the sentencing of the
defendant.
(11) To receive, upon request, the pre-sentence
report when available to the defendant, except for
those portions made confidential by law.
(12) To be informed, upon request, of the
conviction, sentence, place and time of incarceration,
or other disposition of the defendant, the scheduled
release date of the defendant, and the release of or the
escape by the defendant from custody.
(13) To restitution.
(14) To the prompt return of property when no
longer needed as evidence.
(15) To be informed of all parole procedures, to
participate in the parole process, to provide information
to the parole authority to be considered before the
parole of the offender, and to be notified, upon request,
of the parole or other release of the offender.
(16) To have the safety of the victim, the victim’s
family, and the general public considered before any
parole or other post-judgment release decision is made.
(17) To be informed of the rights enumerated in
paragraphs (1) through (16).

Please be advised that criminal cases may be
resolved as early as the first court appearance.

Տուժածների իրավունքների
օրենք առ 2008 թ.

Մարսիի
օրենք

Ջեքի Լեյսի Շրջանային
փաստաբան
Լոս Անջելեսի շրջան

Տուժածների իրավունքների օրենք

Ո

րպես տուժած քրեական գործով՝
Դուք ունեք հետևյալ իրավունքները՝
Կալիֆորնիայի Սահմանադրության
§28(b) 1-ին հոդվածի համաձայն.

(b) Տուժածի արդարության և արդարադատության
իրավունքները պահպանելու և պաշտպանելու
նպատակով տուժածին շնորհվել են հետևյալ
իրավունքները.
(1) Արդար եւ հարգալից վերաբերմունքի իրավունք
անձի գաղտնիությունը և արժանապատվությունն
ապահովելու համար, նաև քրեական կամ
անչափահասների գործերով դատավարության
ընթացքում զերծ լինելու հարձակման, ահաբեկման և
բռնությանը ենթարկվելուց:
(2) Տրամաբանորեն պաշտպանված լինել
ամբաստանյալից և այն մարդկանցից, ովքեր գործում
են ամբաստանյալի անունից:
(3) Ամբաստանյալի երաշխավորագնի և ազատ
թողնելու պայմանները որոշելիս նկատի ունենալ զոհի
և զոհի ընտանիքի անվտանգությունը:
(4) Կանխել գաղտնի տեղեկության կամ
անձնական տվյալների բացահայտումը ամբաստանյալի
կամ նրա փաստաբանի կամ որևէ այլ անձի կողմից,
ով գործում է ամբաստանյալի անունից, որը կարող
է օգտագործվել զոհի գտնվելու վայրը որոշելու կամ
հարձակվելու նրա կամ նրա ընտանիքի վրա և կամ որը
կբացահայտի զոհի բժշկական կամ խորհրդատվական
բուժման ընթացքում գաղտնի հաղորդակցություններ
կամ որոնք այլապես օրենքով առանձնահատուկ
պաշտպանվում են կամ գաղտնի են:
(5) Ամբաստանյալի կամ նրա փաստաբանի
կամ ամբաստանյալի անունից գործող որևէ անձի
կողմից ցանկացած հարցազրույցի, վկայություն
տալու կամ ցանկացած բան բացահայտելու մասին
առաջարկ մերժելը և նման հարցազրույց վարելու
տրամաբանական պայմանների ապահովումը, որին
տուժածը կհամաձայնի:
(6) Ողջամտորեն ծանուցել և ողջամտորեն
խորհրդակցել մեղադրող գործակալության հետ,
պահանջի դեպքում, եթե մեղադրող կողմը գիտի,
ամբաստանյալի ձերբակալման, առաջադրված
մեղադրանքների, ամբաստանյալի վերադարձի մասին
որոշման վերաբերյալ և, ըստ պահանջի, ծանուցված
և տեղեկացված լինել նախքան տվյալ գործի
մինչդատավարական ցանկացած գործընթացի մասին:
(7) Ողջամիտ ժամկետում ծանուցվել
բոլոր դռնբաց դատաքննությունների մասին,
ներառյալ անչափահասների օրինազանցության
դատաքննություները, ըստ պահանջի, որին
ամբաստանյալը և մեղադրող կողմը իրավասու
են ներկա գտնվելու, և պայմանական կամ
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հետմեղադրական վաղաժամկետ ազատման բոլոր
դատաքննությունների մասին, և ներկա գտնվելու
բոլոր նման դատաքննություններին:
(8) Անհրաժեշտության դեպքում հանդես
գալ ցանկացած դատաքննության ժամանակ,
ներառյալ անչափահասների օրինազանցության
դատաքննության, այդ թվում` ձերբակալությունից
հետո ազատ արձակման որոշման ընդունման,
արդարացման, դատավճռի կայացման,
բանտարկությունից հետո ազատ արձակման վճռի
կայացման, և ցանկացած այլ դատաքննությանը, որի
ընթացքում զոհի իրավունքները խնդրո առարկա են:
(9) Դատական գործի արագ դատավարության
և գործի արդարացի և վերջնական լուծման և
դատավճռից հետո գործին առնչվող ցանկացած
դատաքննության իրավունք:
(10) Տեղեկություններ տրամադրել պայմանական
դատապարտվածների բաժանմունքի պաշտոնյային,
որը նախքան դատավճիռը հետաքննություն է
կատարում զոհի կամ նրա ընտանիքի անդամների
վրա հարձակման հետևանքի և դատավճռի որևէ
առաջարկության` նախքան ամբաստանյալին
դատապարտելը:
(11) Անհրաժեշտության դեպքում, ստանալ
ամբաստանյալի համար մատչելի նախադատավճռի
տեղեկագիրը, առկայության դեպքում, բացի այն
մասերի, որոնք օրենքի ուժով գաղտնի են ճանաչվում:
(12) Ըստ պահանջի տեղեկացվել
դատապարտման, դատավճռի, բանտարկության
վայրի և ժամանակի մասին կամ ամբաստանյալի
տեղափոխության, նախապես որոշված արձակման
ամսաթվի մասին և ամբաստանյալի ազատ
արձակման կամ կալանավայրից փախուստի մասին:
(13) Փոխհատուցման իրավունք:
(14) Գույքի անհապաղ վերադարձի իրավունք,
երբ այն իբրև իրեղեն ապացույց այլևս պետք չէ:
(15) Վաղաժամկետ պայմանական ազատման
բոլոր գործընթացների մասին տեղեկանալու
իրավունք, վաղաժամկետ պայմանական ազատման
դատավարական գործընթացների մասնակցության
իրավունք, նախքան ամբաստանյալի վաղաժամկետ
պայմանական ազատումը տեղեկություններ
տրամադրել վաղաժամկետ պայմանական ազատում
իրականացնող մարմիններին, և պահանջի
դեպքում, ծանուցվել վաղաժամկետ կամ այլ հիմքով
հանցագործի ազատ արձակումի մասին:
(16) Նախքան վաղաժամկետ պայմանական կամ
այլ հետդատական ազատման որոշում ընդունելը`
պահանջել տուժածի, տուժածի ընտանիքի և
հասրակության անվտանգության ապահովումը:
(17) Տեղեկացված լինել (1)-ից (16)-րդ
հոդվածներում թվարկված իրավունքների մասին:

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ քրեական
գործերը կարող են լուծվել դատական
առաջին նիստից սկսած:

