
Edmund G. Brown Jr.
Attorney General
State of California

Các Quyền của Nạn Nhân 
Đạo Luật Marsy’s

Hiến Pháp California, Điều 1, Đoạn 28, cấp các quyền nào đó cho nạn 
nhân của tội ác. Các quyền đó gồm: 

1. Công Bằng và Tôn Trọng
 Ñöôïc ñoái xöû coâng baèng vaø toân troïng quyeàn rieâng tö vaø nhaân 

phaåm cuûa mình, vaø khoâng bò haêm doïa, saùch nhieãu, vaø haønh haï, 
trong suoát tieán trình tö phaùp hình söï hoaëc thieáu nieân.

2. Bảo Vệ đối với Bị Cáo
 Ñöôïc baûo veä hôïp lyù ñoái vôùi bò caùo vaø nhöõng ngöôøi ñaïi dieän cho 

bò caùo.

3. Cứu Xét về An Toàn của Nạn Nhân khi Ấn Định Các Điều Kiện 
Tại Ngoại và Phóng Thích

 Ñöôïc cöùu xeùt veà an toaøn cuûa naïn nhaân vaø gia ñình naïn nhaân khi 
aán ñònh soá tieàn taïi ngoaïi vaø caùc ñieàu kieän phoùng thích  
cho bò caùo.

4. Ngăn Ngừa Tiết Lộ Chi Tiết Phải Giữ Kín
 Ngaên ngöøa tieát loä chi tieát hoaëc hoà sô giöõ kín cho bò caùo, luaät sö 

cuûa bò caùo, hoaëc baát cöù ngöôøi naøo ñaïi dieän cho bò caùo, maø coù 
theå ñöôïc söû duïng ñeå tìm hoaëc saùch nhieãu naïn nhaân hoaëc gia 
ñình cuûa naïn nhaân hoaëc tieát loä tin töùc giöõ kín trong thôøi gian ñieàu 
trò y khoa hoaëc coá vaán, hoaëc neáu khoâng thì laø tin töùc ñöôïc ñaëc 
quyeàn hoaëc giöõ kín theo luaät.

5. Từ Chối Yêu Cầu Phỏng Vấn của Bên Biện Hộ
 Ñöôïc töø choái yeâu caàu cuûa bò caùo, luaät sö cuûa bò caùo, hoaëc baát 

cöù ngöôøi naøo ñaïi dieän cho bò caùo muoán phoûng vaán, laáy lôøi khai, 
hoaëc thaåm cung noäi vuï, vaø aán ñònh caùc ñieàu kieän hôïp lyù veà caùch 
toå chöùc baát cöù cuoäc phoûng vaán naøo ñöôïc naïn nhaân öng thuaän.

6. Họp với Cơ Quan Công Tố và có Thông Báo Cách Giải Quyết 
Trước Khi Xử

 Ñöôïc thoâng baùo hôïp lyù vaø hoïp hôïp lyù vôùi cô quan truy toá, khi coù 
yeâu caàu, veà vieäc baét giöõ bò caùo neáu coâng toá vieân bieát, caùc toäi truy 
toá, vieäc quyeát ñònh xem coù daãn ñoä bò caùo hay khoâng, vaø, khi coù 
yeâu caàu, ñöôïc thoâng baùo vaø cho bieát vaán ñeà tröôùc khi coù baát cöù 
quyeát ñònh giaûi quyeát naøo veà vuï ñoù tröôùc phieân xöû.

7. Thông Báo về và Có Mặt tại Các Phiên Xử Công Cộng
 Ñöôïc thoâng baùo hôïp lyù veà taát caû caùc phieân xöû coâng coäng, goàm caû 

caùc phieân xöû thieáu nieân phaù hoaïi, khi coù yeâu caàu, maø trong caùc 
phieân xöû ñoù bò caùo vaø coâng toá vieân coù quyeàn coù maët vaø taát caû caùc 
buoåi phaân xeùt phoùng thích coù ñieàu kieän hoaëc phoùng thích khaùc 
sau khi keát toäi, vaø ñöôïc coù maët trong taát caû caùc phieân xöû ñoù.

8. Ra Các Phiên Tòa và Bày Tỏ Quan Điểm
 Ñöôïc leân tieáng, khi coù yeâu caàu, taïi baát cöù phieân xöû naøo, goàm caû 

baát cöù phieân xöû thieáu nieân phaù hoaïi naøo, lieân quan ñeán quyeát 
ñònh phoùng thích sau khi baét giöõ, nhaän toäi hay khoâng, tuyeân aùn, 
quyeát ñònh phoùng thích sau khi keát toäi, hoaëc baát cöù phieân xöû naøo 
lieân quan ñeán quyeàn cuûa naïn nhaân.
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 9. Xét Xử và Kết Thúc Nội Vụ Nhanh Chóng
 Coù phieân xöû nhanh choùng vaø keát thuùc ngay vuï ñoù vaø baát cöù 

phieân xöû naøo lieân heä sau khi phaùn quyeát.

 10. Thông Tin cho Ban Quản Chế
 Ñöôïc thoâng tin cho moät vieân chöùc ban quaûn cheá ñang ñieàu tra 

tröôùc khi tuyeân aùn veà taùc ñoäng cuûa toäi ñoù ñoái vôùi naïn nhaân vaø 
gia ñình naïn nhaân vaø baát cöù ñeà nghò tuyeân aùn naøo tröôùc khi 
tuyeân aùn bò caùo.

 11. Nhận Phúc Trình Trước Khi Tuyên Án
 Ñöôïc nhaän, khi coù yeâu caàu, phuùc trình tröôùc khi tuyeân aùn khi 

cung caáp cho bò caùo, tröø nhöõng phaàn ñöôïc luaät baét giöõ kín.

 12. Thông Tin Về Kết Tội, Tuyên Án, Tống Giam, Phóng Thích, và 
Vượt Ngục

 Ñöôïc thoâng baùo, khi coù yeâu caàu, veà phaùn quyeát keát toäi, tuyeân 
aùn, nôi vaø ngaøy giôø toáng giam, hoaëc caùch giaûi quyeát khaùc ñoái vôùi 
bò caùo, ngaøy döï ñònh phoùng thích bò caùo, vaø vieäc phoùng thích bò 
caùo hoaëc bò caùo vöôït nguïc. 

 13. Bồi Thường Hoàn Nguyên
 A. YÙ ñònh roõ raøng cuûa Ngöôøi Daân taïi Tieåu Bang California laø taát 

caû nhöõng ngöôøi bò maát maùt vì hoaït ñoäng phaïm phaùp seõ coù 
quyeàn ñoøi vaø ñöôïc boài thöôøng hoaøn nguyeân töø nhöõng ngöôøi 
bò keát vaøo nhöõng toäi vì gaây ra maát maùt cho hoï.

 

 

Phaûi ra leänh boài thöôøng hoaøn nguyeân töø nhöõng ngöôøi toäi 
phaïm bò keát toäi trong moãi vuï, baát luaän baûn aùn aùp ñaët hoaëc 
caùch giaûi quyeát nhö theá naøo, maø naïn nhaân cuûa toäi aùc bò 
maát maùt.

B. 

 C. Taát caû nhöõng khoaûn tieàn traû, tieàn, vaø taøi saûn thu töø baát cöù 
ngöôøi naøo ñaõ bò ra leänh boài thöôøng hoaøn nguyeân phaûi ñöôïc 
duøng tröôùc heát ñeå traû soá tieàn ñöôïc ra leänh boài thöôøng hoaøn 
nguyeân cho naïn nhaân.

 14. Trả Lại Tài Sản Nhanh Chóng
 Phaûi traû laïi ngay taøi saûn khi khoâng coøn caàn laøm baèng chöùng nöõa.

 15. Thông Báo về Thủ Tục Phóng Thích Có Điều Kiện và Phóng 
Thích Có Điều Kiện

 Ñöôïc thoâng baùo veà taát caû caùc thuû tuïc phoùng thích coù ñieàu kieän, 
tham gia vaøo tieán trình phoùng thích coù ñieàu kieän, cung caáp tin 
töùc cho cô quan phoùng thích coù ñieàu kieän ñeå cöùu xeùt tröôùc khi 
phoùng thích toäi phaïm, vaø ñöôïc thoâng baùo, khi coù yeâu caàu, veà 
tröôøng hôïp phoùng thích coù ñieàu kieän hoaëc phoùng thích naøo khaùc 
cho toäi phaïm.

 16. An Toàn của Nạn Nhân và Công Chúng là Các Yếu Tố khi Xét 
Việc Phóng Thích Có Điều Kiện

 Xeùt ñeán an toaøn cuûa naïn nhaân, gia ñình cuûa naïn nhaân, vaø coâng 
chuùng tröôùc khi ñi ñeán baát cöù quyeát ñònh phoùng thích coù ñieàu 
kieän hoaëc phoùng thích naøo khaùc sau khi phaùn quyeát.

 17. Thông Tin Về 16 Quyền Này
 Ñöôïc thoâng baùo veà caùc quyeàn neâu trong caùc ñoaïn vaên (1)  

ñeán (16).

Muốn biết thêm chi tiết về Đạo Luật Marsy’s, hãy đến website của Tổng 
Chưởng Lý tại: www.ag.ca.gov/victimservices 

Muốn biết chi tiết về Trung Tâm Trợ Giúp Nhân Chứng Nạn Nhân 
(Victim Witness Assistance Center) gần quý vị nhất, hãy liên lạc với:

Attorney General’s Victims’ Services Unit
1-877-433-9069
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 15. Thông Báo về Thủ Tục Phóng Thích Có Điều Kiện và Phóng 
Thích Có Điều Kiện

 Ñöôïc thoâng baùo veà taát caû caùc thuû tuïc phoùng thích coù ñieàu kieän, 
tham gia vaøo tieán trình phoùng thích coù ñieàu kieän, cung caáp tin 
töùc cho cô quan phoùng thích coù ñieàu kieän ñeå cöùu xeùt tröôùc khi 
phoùng thích toäi phaïm, vaø ñöôïc thoâng baùo, khi coù yeâu caàu, veà 
tröôøng hôïp phoùng thích coù ñieàu kieän hoaëc phoùng thích naøo khaùc 
cho toäi phaïm.

 16. An Toàn của Nạn Nhân và Công Chúng là Các Yếu Tố khi Xét 
Việc Phóng Thích Có Điều Kiện

 Xeùt ñeán an toaøn cuûa naïn nhaân, gia ñình cuûa naïn nhaân, vaø coâng 
chuùng tröôùc khi ñi ñeán baát cöù quyeát ñònh phoùng thích coù ñieàu 
kieän hoaëc phoùng thích naøo khaùc sau khi phaùn quyeát.

 17. Thông Tin Về 16 Quyền Này
 Ñöôïc thoâng baùo veà caùc quyeàn neâu trong caùc ñoaïn vaên (1)  

ñeán (16).

Muốn biết thêm chi tiết về Đạo Luật Marsy’s, hãy đến website của Tổng 
Chưởng Lý tại: www.ag.ca.gov/victimservices 

Muốn biết chi tiết về Trung Tâm Trợ Giúp Nhân Chứng Nạn Nhân 
(Victim Witness Assistance Center) gần quý vị nhất, hãy liên lạc với:

Attorney General’s Victims’ Services Unit
1-877-433-9069
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