
TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN CỦA NẠN NHÂN TỘI PHẠM GEORGIA 
O.C.G.A. § 17-17-1 

NẠN NHÂN CÓ QUYỀN:  

• Được đối xử công bằng và nhân phẩm bởi tất cả các cơ quan tư pháp hình sự có liên quan đến 
vụ án  

• Để các thủ tục tố tụng không có sự chậm trễ vô lý  
• Để được thông báo về sự sẵn có của Bồi thường nạn nhân, có sẵn theo Chương trình bồi thường 

nạn nhân tội phạm Georgia theo số (800) 547-0060 hoặc www.cjcc.ga.gov  
• Được thông báo về Tuyên ngôn Nhân quyền nạn nhân tội phạm Georgia  
•  Để được thông báo về các chương trình dịch vụ nạn nhân dựa vào cộng đồng  
•  Để có thông báo hợp lý, chính xác và kịp thời về những điều sau đây:  

o  Lệnh bắt bị can được ban hành đối với các bị can  
o » Bị cáo bị bắt » Điều kiện bị cáo bị cấm liên lạc với nạn nhân  
o  Bị cáo được trả tự do hoặc trốn khỏi nơi giam giữ  
o  Bất kỳ thủ tục tố tụng nào của tòa án nơi trả tự do cho bị cáo sẽ được xem xét  
o  Bất kỳ thủ tục tố tụng tòa án theo lịch trình hoặc bất kỳ thay đổi nào đối với các thủ tục 

tố tụng đó, bao gồm các phiên điều trần bồi thường  
o  Việc trả tự do cho bị cáo trong chương trình phát hành và/hoặc giám sát điện tử  

•  Có mặt tại tất cả các thủ tục tố tụng hình sự mà bị cáo có quyền có mặt  
•  KHÔNG bị loại trừ khỏi bất kỳ thủ tục tố tụng nào của tòa án theo lịch trình, ngoại trừ quy định 

tại O.C.G.A. §17-17-1 hoặc được pháp luật quy định khác  
•  Đến một khu vực chờ đợi, trong quá trình tố tụng tư pháp, tách biệt với bị cáo và người thân, 

bạn bè và nhân chứng của họ  
•  Được lắng nghe một cách hợp lý tại bất kỳ thủ tục tố tụng tòa án theo lịch trình nào liên quan 

đến việc thả, bào chữa hoặc tuyên án bị cáo  
•  Để hoàn thành Tuyên bố tác động của nạn nhân và trình bày trước tòa án trước phiên tòa hoặc 

lời bào chữa của bị cáo (O.C.G.A. 17-10-1.1) ƒ 
• Bồi thường theo quy định của pháp luật  
• Từ chối trả lời phỏng vấn của bị cáo, luật sư hoặc đại lý của bị cáo  
•  Theo yêu cầu của tòa án rằng luật sư bào chữa không tiết lộ thông tin nạn nhân cho bị cáo (17-

17-10)  
•  Được Cục Sức khỏe hành vi và Khuyết tật phát triển (DBHDD) thông báo nếu bị cáo cam kết với 

DBHDD để đánh giá, là không đủ năng lực tinh thần để ra tòa hoặc không có tội vì lý do điên rồ 
tại thời điểm phạm tội. Theo yêu cầu bằng văn bản của người bị hại, ít nhất mười ngày trước khi 
được thả hoặc xuất viện, bộ phận sẽ gửi thông báo qua đường bưu điện cho nạn nhân của bị 
cáo được thả ra khỏi cơ sở đó.  

•  Yêu cầu không nhận bất kỳ hình thức liên lạc bằng văn bản, văn bản hoặc điện tử nào từ một tù 
nhân bị kết án phạm tội hình sự đối với nạn nhân  

•  Được tư vấn về cách nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Trình độ Tư pháp nếu thẩm phán từ chối 
quyền được lắng nghe của nạn nhân. 


