Ang Proseso

Pag-navigate
ng Sistema
ng Hustisyang
Kriminal

Ang mga tagapagpatupad ng batas ay nagsisiyasat ng mga
krimen at, kung may sapat na ebidensya, ay nagsasagawa ng mga
pag-aresto. Ngunit ang pag-aresto ang unang hakbang lamang sa
proseso ng hustisyang kriminal.
Pagkatapos ng pag-aresto, tinutukoy ng mga taga-usig
kung mayroong sapat na ebidensya upang magsampa ng mga
kaso. Kung mayroong umiiral na ebidensya, ang isang reklamo ng
krimen ay isinasampa sa korte o sa ilang mga kaso ay maaaring
hilingin ng mga taga-usig na suriing muli ng grand jury ang
katibayan at maglabas ng isang demanda.
Sa mga kasong kriminal ang bawat panig ay kinakatawan
ng isang abogado. Ang mga deputy district attorney, na
kumakatawan sa People of the State of California, ang nag-uusig
ng mga kasong kriminal. Ang nasasakdal ay may karapatan
sa konstitusyon na magkaroon ng kinatawan na abugado.
Kung ang isang nasasakdal ay hindi kayang bayaran ang isang
abugado, may itatalaga na isa ang hukom. Sa ilalim ng ilang mga
pangyayari, ang isang nasasakdal ay maaaring kumatawan sa
kanyang sarili.
Sa sandaling isinampa ang isang reklamo ng felony (mabigat
na kasalanan), ang kaso ay inihaharap sa isang hukom sa isang
paunang pagdinig.
Kung ang nasasakdal ay umamin na nagkasala o nahatulan
sa paglilitis, siya ay masesentensiyahan ng isang hukom na
makulong, mabilanggo, mapasailalim sa probasyon at/o
tumanggap ng iba pang mga kondisyon ng parusa.
Kung ang akusado ay napawalang-sala sa paglilitis, siya ay
papalayain.

Mahahalagang Mga Legal
na Salita
Acquittal (Absuwelto): Ang pangwakas na pagpapasiya ng
isang hukom o hurado na hindi napatunayan ng pag-uusig na
ang nasasakdal ay nagkasala nang lampas sa isang makatwirang
pagdududa.
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Arraignment (Pagsasakdal): Ang isang paglilitis sa korte kung
saan ang isang nasasakdal ay dinala sa harap ng isang hukom,
ipinaalam ang tungkol sa (mga) kaso laban sa kanya, at isang
panawagan - kadalasan ay hindi nagkasala - ay inihahain.

Closing Argument (Pagsasara na Argumento): Matapos na
iharap ang lahat ng pahayag at ebidensiya sa paglilitis, ang tagausig at tagapagtanggol na abogado ay magbibigay ng huling
pahayag na nagbubuod sa kanyang kaso.
Complaint (Reklamo): Ang isang dokumento na isinampa ng
taga-usig na nag-aakusa sa isa o higit pang mga tao na gumawa
ng isa o higit pang mga krimen.
Continuance (Pagpapatuloy): Ang pagpapaliban sa mga
paglilitis ng hukuman ay inuutos ng isang hukom dahil sa iba't
ibang mga kadahilanan.
Conviction (Paghatol): Isang huling pagpapasiya kung nagawa
ng nasasakdal ang (mga) krimen gaya ng paratang sa kanya. Ang
isang paghatol ay nangyayari kapag napatunayan ng isang hukom
o hurado na ang nasasakdal ay nagkasala o kapag umamin ang
nasasakdal na siya ay nagkasala o walang pagtutol.
Felony (Mabigat na Paglabag sa Batas): Isang seryosong
krimen na maaaring parusahan sa pamamagitan ng pagkakulong
sa bilangguan o kulungan, pagmumulta, pagtanggal sa tungkulin
at - para sa pagpatay nang sadya at iba pang partikular na krimen
- kamatayan.
Grand Jury: Ang isang 23-miyembro na panel ng mga
mamamayan ay binibigyang kapangyarihan na dinggin ang
katibayan na ipinakita ng pag-uusig at maglabas ng demanda
(indictment), na mga dokumento na kinakasuhan ang isa o higit
pang mga tao sa paggawa ng isa o higit pang mga krimen.
Misdemeanor (Maliit na Paglabag sa Batas): Isang krimen na
maaaring parusahan ng hindi hihigit sa isang taon sa county jail o
sa pangkalahatan ay isang $1,000 multa.
Mosyon: Isang nakasulat o pasalitang kahilingan ng isang
abugado na humihiling sa isang hukom na gumawa ng isang legal
na pasiya sa isang kaso.
Opening Statement (Panimulang Pahayag) : Bago
inihaharap ang anumang pahayag o katibayan sa paglilitis, ang
taga-usig at tagapagtanggol na abugado ay magbibigay ng isang
pahayag na nagbabalangkas ng katibayan na inaasahan niyang
ipakita.
Plea (Pakiusap): Ang sagot ng nasasakdal sa (mga) kaso
laban sa kanya. Ang nasasakdal ay maaaring makiusap na hindi
nagkasala, nagkasala o walang tutol.
Preliminary Hearing (Paunang Pagdinig): Ang paglilitis ng
korte sa mga kaso ng felony kung saan dapat ipakita ng taga-usig
ang katibayan upang suportahan ang (mga) kaso na isinampa

laban sa isang nasasakdal. Ang isang hukom ay nagpapasiya
kung ang katibayan ay sapat at kung ang kaso ay dapat
magpatuloy sa paglilitis.
Presumption of Innocence (Ipagpalagay na inosente:
Isang prinsipyo ng kriminal na batas na inaaatas sa mga tagausig na patunayan ang pagkakasala ng isang nasasakdal sa
krimen at aalisin ang anumang pasanin ng nasasakdal upang
patunayan ang kanyang pagiging walang-sala.
Reasonable Doubt (Makatwirang Pagdududa):
Isang pamantayan ng katibayan na dapat na malampasan
upang mapagpasyahan na nagkasala sa isang krimen ang
nasasakdal; isang pag-aalinlangan batay sa dahilan at sentido
komun pagkatapos ng maingat at walang kinikilingan na
pagsasaalang-alang sa lahat ng katibayan.
Restitution (Pagbabayad- Pinsala pinsala): Ang perang
ibinayad sa isang biktima na nagdusa ng pinansyal na pagkalugi
tulad ng ninakaw na ari-arian, mga gastos na medikal at mga
gastos sa pagpapalibing na nagresulta mula sa isang krimen.
Sentencing (Pagsesentensiya): Ang isang paglilitis ng
korte kung saan ang isang hukom ay nagtatakda ng parusa sa
isang may-sala, na maaaring kabilang ang pagkakakulong,
pagkakabilanggo o probation term o iba pang mga kondisyon.
Subpoena: Isang legal na pagpapatawa na humarap sa
hukuman.
Testimony (Pahayag): Anumang pahayag na ginawa, o sagot
na ibinigay, ng isang saksi na nasa ilalim ng panunumpa sa
korte. Ang mga saksi ay maaaring makatanggap ng dalawang
paraan ng pagtatanong kapag tumestigo sila:
Direktang Eksaminasyon ay ang unang pagtatanong
sa isang saksi ng abogado na tumawag sa taong iyon upang
tumestigo. Ang parehong taga-usig at tagapagtanggol na
abogado ay maaaring tumawag ng mga saksi.
Cross-Examination ay ang pagtatanong sa isang testigo
ng abugado ng kalaban na hindi nagpatawag sa taong iyon
upang tumestigo. Ang layunin ng cross-examination ay
upang linawin o siraan ang pahayag na ibinigay sa direktang
eksaminasyon.
Verdict (Hatol): Ang pangwakas na desisyon ng mga hurado
na tumutukoy sa kung ang isang nasasakdal ay nagkasala o
hindi nagkasala. Kung hindi maabot ng mga hurado ang isang
nagkakaisang hatol, isang hukom ang magpapahayag ng
isang mistrial at ang nasasakdal ay maaaring humarap sa isang
bagong paglilitis kaharap ang isang bagong hurado.
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Pagdalo sa Mga Paglilitis
sa Korte
Ang mga biktima, ang kanilang mga pamilya at mga
kaibigan at mga miyembro ng publiko ay maaaring dumalo
sa mga paglilitis sa korte upang mapanood ang mga ligal na
argumento, pahayag, at pasya ng hukuman. Upang sumunod
sa etiketa sa hukuman mangyaring:
n Manamit nang maayos .
n Huwag magsuot o ipakita ang mga botones o iba pang
mga bagay na nagpapakilala sa biktima.
n Iwanan ang mga inumin, pagkain at gum sa labas ng
hukuman.
n Tumayo kapag inutusan na gawin ito ngopisyal ng batas
o hukom.
n Iwasan ang pakikipag-usap sa loob ng hukuman.
n Huwag makipag-usap malapit sa isang miyembro ng
hurado o tangkain na makipag-usap sa o makipag-ugnayan sa
mga hurado.
n
Kapag ang hatol ay binabasa, pigilin ang sarili
mula sa anumang biglaang pagbulalas o iba pang mga
nakakaantalang reaksyon.
Maaaring palabasin ng hukom mula sa hukuman ang
mga taong nagdudulot ng kaguluhan o hindi sumusunod sa
kagandahang-asal sa hukuman.
Ang mga biktima at ang kanilang mga pamilya at
mga kaibigan ay dapat na iwasan ang paghaharap at mga
pagtatangka na makipag-usap sa nasasakdal at ang kanyang
pamilya.
Ipaalam agad sa mga opisyal ng pulisya at hukuman
ang mga pagbabanta, pananakot na pag-uugali o mga
pagtatangka na pigilan ang isang biktima o ang kanyang
pamilya na makilahok sa mga paglilitis.
Sa mga kasong krimen na homicide, ang mga larawan
ng biktima ay maaaring ipakita bilang katibayan. Ang ilang
mga miyembro ng pamilya ay maaaring umalis sa hukuman
bago ang pagpapakita ng katibayan na ito.

Pagtestigo sa Korte

Mga Serbsiyo sa Biktima

Pagbabayad-pinsala

Ang isang testigo na ipinatawag ng taga-usig o ng
tagapagtanggol na abugado para magpahayag ay dapat:

Ang District Attorney’s Bureau of Victim Services ay
matatagpuan sa mga hukuman at istasyon ng pulis sa buong
county upang tulungan ang mga biktima ng krimen na
nagdusa mula sa pinsala o binantaan ng pinsala. Ang mga
kinatawan ng mga serbisyo sa biktima ay nagbibigay ng tulong
at mga mapagkukunan para sa mga biktima upang mapanatili
silang ligtas at magbigay ng mga referral sa counseling/
pagpapayo upang tugunan ang trauma ng pagiging biktima.
Bilang karagdagan sa pagtulong sa mga biktima na
makakuha ng bayad-pinsala, ang mga kinatawan ng mga
serbisyo sa biktima ay nagbibigay ng mga serbisyong crisisintervention at mga kinakailangang referral sa mga biktima
ng krimen at kanilang mga pamilya; tumutulong sa paghiling
ng mga atas ng proteksyon; gumagabay sa mga biktima ng
krimen sa proseso ng korte; tumutulong sa pagsasaayos ng ng
emerhensyang matutuluyan, pagkain at damit; at tumutulong
sa paghiling ng kabayaran para sa biktima sa pamamagitan ng
Board of Compensation Victim ng California.
Ang mga biktima ng karahasan o pagbabanta ng
karahasan na may mga naka-file na police report ay maaaring
makatanggap ng kabayaran para sa mga kwalipikadong
pagkalugi at mga gastos na may kaugnayan sa krimen tulad
ng pagkawala ng sahod at paglilipat ng bahay, mga gastos na
medikal at mga gastos sa pagpapayo.
Mayroong mga kawani na maaaring tumulong sa
mga biktima sa ilang mga wika. Walang mga bayad o hindi
kinakailangan na legal na nakatira ang biktima sa county.

Ang mga biktima ng krimen ay may karapatan sa
bayad-pinsala. Ang isang maghahatol na hukom ay dapat
utusan ang isang napatunayang nagkasala na magbayad para
sa mga pagkalugi sa pananalapi na nagmula sa krimen. Ang
mga biktima ay dapat magbigay ng impormasyon, tulad ng
mga resibo at mga sumusuportang dokumento, tungkol sa
pagkawala, kabilang ang halaga ng dolyar, sa mga taga-usig,
mga opisyal ng probasyon at mga kawani ng Bureau of Victim
Services. Ang impormasyong ito ay gagamitin upang matukoy
ang halaga ng pagbabayad-pinsala na iuutos ng hukom. Sa
ilang mga kaso, ang mga dokumento ay maaaring kailanganin
upang magsagawa ng pagdinig kung ang nahatulang
nagkasala ay hindi sumasang-ayon sa kung ano ang sinasabi ng
biktima bilang isang pagkawala.
Ang isang nahatulan na nagkasala na sinentensiyahan
sa bilangguan ay magbabayad-pinsala na ibabawas mula
sa kanyang account sa bilangguan at sahod. Kung ang
nagkasala ay nakalagay sa probasyon dahil sa felony, ang
Kagawaran ng Probasyon ang mangongolekta ng pagbabayad
na utos ng korte. Kung mayroon kang mga tanong tungkol
sa pagpapatupad ng kautusan na pagbabayad-pinsala,
mangyaring tumawag sa Restitution Enhancement Program sa
626-927-2500.

n Magsabi lagi ng katotohanan.
n Makinig nang mabuti at sagutin lamang ang tanong;
sagutin ng "oo" o "hindi" kung ang tanong ay yun lang ang
kailangan na isagot; at huwag magboluntaryo ng karagdagang
impormasyon.
n Hilingin na ulitin ang tanong kung ito ay nakalilito o
hindi naintindihan; at hindi hulaan kung hindi niya alam ang
sagot.
n Maging matiyaga at magalang sa pagtugon sa mga
tanong ng abogado - ang parehong mga abogado ay
pinahihintulutan na tanungin ang mga testigo.
n Hilingin na suriin ang kanyang naunang mga pahayag
na may kaugnayan sa kaso - tulad ng mga pahayag sa pulisya bago humarap sa hukuman; maging handa upang sagutin ang
mga tanong tungkol sa mga ito.
n Maghintay hanggang sa sabihin sa kanya ng hukom na
sagutin ang tanong kapag ang isang abogado ay tumututol sa
isang tanong.
n Magsalita nang malakas at malinaw.
n Manamit nang maayos.

Los Angeles County
District Attorney’s

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

Pahayag ng Epekto sa
Biktima
Sa pagsesentensiya ng nasasakdal, ang biktima ay may
karapatang gumawa ng isang pahayag na nagpapaliwanag
kung paano siya at ang kanyang mga kapamilya at kaibigay
ay naapektuhan ng krimen. Kung ang biktima ay hindi
makapagsalita o nag-aatubiling magsalita sa hukuman, maaari
niyang ipabasa ang pahayag sa ibang tao o magsumite ng
naka-record o nakasulat na pahayag sa hukom.

Abiso ng Parole
Ang isang biktima ay may karapatan na mabigyan ng
impormasyon tungkol sa lahat ng mga pagdinig sa parole at
magbigay ng impormasyon para sa pagsasaalang-alang bago
makagawa ng pasya na palayain ang preso.
Ang isang biktima ay may karapatan din na mabigyan ng
impormasyon tungkol sa anumang pagbabago sa kalagayan
ng bilanggo, tulad ng pagpalaya sa pagtatapos ng sentensiya,
pagtakas o kamatayan.
Upang matiyak ang pagtanggap ng abiso, dapat
kumpletuhin ng biktima ang California Department of
Corrections and Rehabilitation (CDCR) Request for Victim
Services Form 1707 at palaging ipaalam sa Office of
Victim and Survivor Rights at Services ng CDCR ang kanyang
kasalukuyang address. </ 277> Upang makuha ang form at
mga tagubilin sa pag-file, tumawag sa 1-877-256-6877 o
magpunta sa www.cdcr.ca.gov/victim_services.

