Ընթացակարգ

Քրեակատարողական
համակարգի
ուղեցույց

Իրավապահ մարմինները քննում են
հանցագործությունները և, բավարար ապացույցներ
ունենալու դեպքում, ձերբակալում են կասկածյալին:
Բայց ձերբակալությունը քրեակատարողական
գործընթացի միայն առաջին քայլն է:
Ձերբակալությունից հետո դատախազը
որոշում է՝ արդյոք կան բավարար ապացույցներ՝
դատական գործ հարուցելու համար: Եթե այդպիսի
ապացույցներ կան, դատարանում քրեական գործի
հայց է հարուցվում կամ որոշ դեպքերում դատախազը
կարող է խնդրել երդվյալ ատենակալների
դատարանին քննել ապացույցը և մեղադրական
եզրակացություն տալ:
Քրեական գործերում յուրաքանչյուր
կողմ ներկայանում է փաստաբանի միջոցով:
Շրջանային փաստաբանի տեղակալները,
որոնք ներկայացնում է Կալիֆորնիա նահանգի
բնակիչներին, վարում են քրեական գործերը:
Ամբաստանյալն ունի փաստաբանի կողմից
ներկայացվելու սահմանադրական իրավունք: Եթե
ամբաստանյալը չի կարող իրեն փաստաբան թույլ
տալ, նա նշանակվում է դատավորի կողմից: Որոշ
հանգամանքներում ամբաստանյալը կարող է
ինքնուրույն ներկայանալ:
Ծանր հանցագործության հայցերով գործը
ներկայացվում է դատավորի նախնական լսման:
Եթե ամբաստանյալը ճանաչում է իր մեղքը կամ
մեղադրական վճիռ է կայացվում, դատավորը նրան
դատապարտում է ազատազրկման, պայմանական
ազատազրկման և/կամ պատժի այլ ձևերի:
Եթե ամբաստանյալն արդարացվում է
դատարանում, նա ազատ է արձակվում:

Իրավաբանական հիմնական
եզրույթները
Արդարացում. Դատավորի կամ երդվյալ
ատենակալների դատարանի վերջնական
եզրակացությունը, որ դատախազը չի ապացուցել
ամբաստանյալի մեղքը հիմնավոր կասկածից դուրս:
Մեղադրանք. Դատական նիստ, որտեղ
ամբաստանյալը ներկայանում է դատարանի առջև,
տեղեկացվում է իրեն մեղսագրվող հանցանքի մասին
և ներկայացնում է իր պատասխանը՝ սովորաբար՝
մեղավոր չեմ:

Ջեքի Լեյսի
Շրջանային փաստաբան
Լոս Անջելեսի շրջան

Վերջին խոսք. Դատական նիստի ժամանակ
քննության և ապացույցների ներկայացումից
հետո դատախազը և պաշտպանող փաստաբանը
վերջնական հայտարարություններ են անում՝
ամփոփելով գործը:

Բողոք. Դատախազի կողմից ներկայացվող
փաստաթուղթ՝ մեկ կամ մի քանի
հանցագործություններ կատարած անձի կամ
անձանց մեղադրանքով:

դատախազից ապացուցել քրեական գործով
ամբաստանյալի մեղքը և ազատում է
ամբաստանյալին իր անմեղության ապացուցման
բեռից:

Գործի լսման հետաձգում. Տարբեր
պատճառներով դատավորի կողմից նշանակված
դատավարության հետաձգում:

Ողջամիտ կասկած. Ապացույցի չափանիշ,
որը պետք է հաստատվի՝ մեղադրյալին
հանցագործության կատարման մեջ մեղավոր
ճանաչելու համար. պատճառահետևանքային
կապի և ողջամտության վրա հիմնված կասկած՝
բոլոր ապացույցների մանրամսն և անկողմնակալ
քննությունից հետո:

Դատապարտում. Մեղադրական
եզրակացությունում ներկայացրած
հանցագործության(ների) ամբաստանյալի
կողմից կատարման մասին վերջնական
որոշում: Դատապարտումը տեղի է ունենում,
երբ դատավորը կամ երդվյալ ատենակալները
որոշում են կայացնում հօգուտ ամբաստանյալի
մեղավորության կամ երբ ամբաստանյալը
ճանաչում է իր մեղքը կամ չի առարկում այն:
Ծանր հանցագործություն. Լուրջ
հանցագործություն, որը կարող է պատժվել
բանտում ազատազրկմամբ, տուգանքով, գույքի
բռնագանձմամբ և սպանություն կամ այլ հատուկ
հանցագործության կատարման դեպքում՝ մահով:
Ատենակալների դատարան. 23 անդամներից
բաղկացած քաղաքացիների խումբ, որը
լիազորված է լսելու դատախազի կողմից
ներկայացրած ապացույցները և որոշում
կայացնել, որը ձևակերպվում է մեկ կամ մի
քանի հանցագործություն կատարած անձին կամ
անձանց մեղքը որոշող փաստաթղթում:
Զանցանք. Հանցագործություն, որը պատժվում
է ավելի քան մեկ տարի ազատազրկմամբ կամ
սովորաբար 1000 ԱՄՆ դոլար տուգանքով:
Միջնորդություն. Փաստաբանի կողմից
ներկայացված գրավոր կամ բանավոր խնդրանք՝
գործի իրավական կարգավորման վերաբերյալ:
Բացման հայտարարություն. Նախքան որևէ
վկայություն տալը կամ ապացույց ներկայացնելը
դատարանում, դատախազը և պաշտպանը
հայտարարություն են անում, ներկայացնելով
հետագա ապացույցները:
Պատասխան. Ամբաստանյալի պատասխանն իրեն
ներկայացրած մեղադրանքներին: Ամբաստանյալը
կարող է իրեն ճանաչել մեղավոր, անմեղ կամ
չպատասխանել:
Նախնական Լսում. Ծանր հանցագործությունների
դատական լսումներ, երբ մեղադրական
կողմը պետք է ապացույցներ ներկայացնի՝
ամբաստանյալի դեմ ներկայացրած մեղադրանքն
ապացուցելու համար: Դատավորը որոշում է, որ
ապացույցի բավարարությունը և գործի հետագա
ընթացքը:

Փոխհատուցում. Հանցագործության արդյունքում
ֆինանսական վնաս կրած, օրինակ՝ գողացված
գույքի համար, բժշկական հաշիվներ և թաղման
ծախսեր, տուժածին վճարված գումար:
Դատապարտում. Դատական ընթացակարգ, որի
ժամանակ դատավորը որոշում է դատապարտյալի
պատիժը, որը կարող է ներառել ազատազրկում
կամ պայմանական ազատազրկում կամ այլ
սանկցիաներ:
Դատարան կանչելու ծանուցում. Դատարան
ներկայանալու օրինական պարտադրող
փաստաթուղթ:
Վկայություն. Դատարանում երդում տված վկայի
ցանկացած հայտարարություն կամ պատասխան:
Վկայություն տալու ժամանակ վկաները կարող են
հարցաքննվել երկու ձևով.
Ուղղակի հարցաքննությունը վկայի
նախնական հարցաքննությունն է փաստաբանի
կողմից, որը կանչել է այդ անձին դատարան
վկայություն տալու համար: Վկաներ կարող են
կանչել և դատախազները, և պաշտպանները:
Խաչաձև հարցաքննությունը վկայի
հարցաքննությունն է հակառակ կողմի
իրավաբանի կողմից, որը չի կանչել այդ անձին
դատարան վկայություն տալու համար: Խաչաձև
հարցաքննությունը նպատակ ունի ուղղակի
հարցաքննության ժամանակ տրված ցուցմունքը
պարզաբանելու կամ վարկաբեկելու:
Դատավճիռ. Երդվյալ ատենակալների անանուն
վերջնական որոշումը, որը հաստատում կամ
հերքում է ամբաստանյալի մեղքը: Եթե երդվյալ
ատենակալները չեն կարողանում միաձայն
որոշում կայացնել, դատավորը հայտարարում
է, որ ամբաստանյալը կարող է մասնակցել նոր
դատավարության երդվյալ ատենակալների նոր
կազմով:

Անմեղության կանխավարկած. Քրեական
իրավունքի սկզբունք, որ պահանջում է
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Ներկայություն դատաքննությանը
Տուժածները, նրանց ընտանիքներն,
ընկերները և այլ անձինք կարող են ներկա գտնվել
դատաքննությանը՝ ծանոթանալու իրավական
փաստարկներին, վկայություններին և դատական
ընթացակարգերին: Դատական վարվելակարգը
պահպանելու համար, խնդրում ենք.
n Կոկիկ հագնվել:
n Չհագնել կամ չցուցադրել կոճակներ կամ այլ
առարկաներ, որոնք բացահայտում են տուժածի
անձը:
n Թողնել ըմպելիքները, սնունդը և ծամոնը
դատական նիստի դահլիճից դուրս:
n Կանգնեք, երբ դա խնդրում է դատական
կատարածուն կամ դատավորը:
n Մի՛ խոսեք դատական նիստերի դահլիճում:
n Մի՛ խոսեք երդվյալ ատենակալի մոտ կամ մի՛
փորձեք խոսել կամ դիմել երդվյալ ատենակալին:
n
Դատավճիռը կարդալու ընթացքում
զերծ մնացեք խոսելուց կամ այլ ընդհատող
հակազդեցություններից:
Դատավորը կարող է դատական նիստերի
դահլիճաից դուրս հրավիրել անձանց, որոնք
խանգարում են կամ չեն հետևում դատավարական
կանոններին:
Տուժածները, նրանց ընտանիքները և
ընկերները պետք է խուսափեն բախումներից
և ամբաստանյալի և նրա ընտանիքի հետ
հաղորդակցվելու փորձերից:
Պատշաճ կերպով տեղեկացրեք
ոստիկանությանը և դատարանի
աշխատակիցներին սպառնալիքների, վախեցնող
վարքագծի կամ տուժածին և նրա ընտանիքի
անդամներին դատավարությանը մասնակցելուց
տարհամոզման փորձերի մասին:
Սպանության քրեական գործերի դեպքում,
տուժածի գունավոր լուսանկարները կարող են
ներկայացվել որպես ապացույց: Ընտանիքի որոշ
անդամներից կարող է պահանջվել լքել նիստերի
դահլիճը՝ նախքան ապացույց ներկայացնելը:

Դատարանում վկայություն տալը
Դատախազի կամ պաշտպանող փաստաբանի
կողմից ցուցմունք տալու համար կանչվող վկան
պետք է.
n
Միշտ ճշմարիտ ցուցմունք պետք է տա:
n
Ուշադիր լսի և պատասխանի միայն տրվող
հարցերին. Պատասխանի «այո» կամ «ոչ», եթե

հարցը դա է պահանջում և ինքնակամ լրացուցիչ
տեղեկություններ չտրամադրի:
n Խնդրի հարցը կրկնել, եթե այն մոլորեցնող
է կամ չի հասկացվել, և չգուշակել՝ ճիշտ
պատասխանը չիմանալու դեպքում:
n Համբերատար և հարգալից պատասխանել
փաստաբանի հարցերին՝ երկու իրավաբաններին
էլ թույլատրվում է հարցաքննել վկաներին:
n Խնդրել վերանայել գործին առնչվող իր
նախկին հայտարարությունները, օրինակ՝
ոստիկանության հայտարարությունները, նախքան
ոտքի կանգնելը, պատրաստ լինել պատասխանել
իրենց մասին հարցերին:
n
Սպասել մինչև դատավորը կխնդրի հարցին
պատասխանել,երբ փաստաբանն առարկում է
հարցին:
n Խոսել բարձր և հստակ:
n Կոկիկ հագնվել:

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 տրավմատիկ վիճակները:

Լոս Անջելեսի շրջան
Շրջանային փաստաբան

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

Բացի տուժածներին փոխհատուցում
ստանալուն օգնելը, 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
կոմիտեի 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: Տուրքերի մուծում և օրինական
բնակության պահանջներ չեն ներկայացվում:

տրամադրեն, օրինակ՝ անդորրագրեր և
ուղեկցող փաստաթղթեր կորստի մասին,
ներառյալ գումարի չափը, դատախազին,
պայմանական ազատազրկման մարմնի
աշխատակիցներին և Տուժածների
ծառայությունների բյուրոյի անձնակազմին:
Այս տեղեկությունները պետք է օգտագործվեն՝
որոշելու փոխհատուցման գումարը, որը
կնշանակի դատավորը: Որոշ դեպքերում
կարող են պահանջվել փաստաթղթեր լսում
իրականացնելու համար, եթե դատապարտյալը
համաձայն չէ տուժածի կորստի չափի
պահանջի հետ:
Ազատազրկման դատապարտված
դատապարտյալը փոխհատուցումը վճարելու
է իր բանտային հաշվից և աշխատավարձից:
Եթե դատապարտյալը պայմանականորեն
ազատվում է ծանր հանցագործության համար,
Վաղաժամկետ ազատազրկման պետք
է հավաքի դատարանի կողմից որոշված
փոխհատուցման չափը: Փոխհատուցման
կարգի իրականացման վերաբերյալ հարցեր
ունենալու դեպքում, խնդրում ենք զանգահարել
Փոխհատուցման իրականացման ծրագրին՝
626-927-2500:

Տուժածի վրա ազդեցության
մասին հայտարարություն

Վաղաժամկետ պայմանական
ազատման ծանուցում

Ամբաստանյալին դատավճիռ կայացնելու
ժամանակ տուժածն իրավունք ունի հանդես
գալ հայտարարությամբ, պարզաբանելով,
թե ինչպես է հանցագործությունը ազդել
նրան և նրա ընտանիքի և ընկերների
վրա: Եթե տուժածը 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:

Տուժածն իրավունք ունի տեղեկանալ բոլոր
վաղաժամկետ պայմանական ազատումների
վերաբերյալ լսումների մասին և դատապարտյալին
ազատելու որոշում կայացնելուց առաջ
տեղեկություններ տրամադրել, որոնք պետք է
հաշվի առնվեն:
Տուժածը նաև իրավունք ունի տեղեկանալու
դատապարտյալի կարգավիճակի ցանկացած
փոփոխության մասին, ինչպիսիք են պատժի կրման
ժամկետի ավարտը, փախուստը կամ մահը:
Ծանուցումն ապահովելու համար՝ տուժածը
պետք է լրացնի Կալիֆորնիայի ուղղիչվերականգնողական բաժանմունքի (CDCR)
Ծառայություններ տուժածներին բաժնի դիմումի
1707 ձևըև 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:

Փոխհատուցում
Հանցագործությունից տուժածներն ունեն
փոխհատուցման իրավունք: Դատավճիռ
կայացնող դատավորը պետք է պարտավորեցնի
դատապարտյալին վճարել հանցագործության
արդյունքում պատճառված կորուստների
համար: Տուժածները պետք է տեղեկություններ

