QUY TRÌNH

ĐIỀU HƯỚNG
THỆ THỐNG TƯ
PHÁP HÌNH SỰ

Nhân viên thực thi pháp luật điều tra tội phạm và,
nếu có đủ bằng chứng, tiến hành bắt giữ. Nhưng bắt
giữ chỉ là bước đầu tiên trong quy trình tư pháp hình sự.
Sau khi bắt giữ, các công tố viên xác định xem có
đủ bằng chứng để buộc tội hay không. Nếu có bằng
chứng như vậy, khiếu nại hình sự sẽ được nộp tại tòa
hoặc trong một số trường hợp, các công tố viên có thể
yêu cầu đại bồi thẩm đoàn xem xét bằng chứng và đưa
ra bản cáo trạng.
Trong các vụ án hình sự, mỗi bên được đại diện bởi
một luật sư. Phó ủy viên công tố quận, người đại diện
cho người dân tiểu bang California, truy tố các vụ án
hình sự. Theo hiến pháp, bị đơn có quyền được đại diện
bởi một luật sư. Nếu một bị cáo không đủ khả năng
chi trả cho luật sư, thẩm phán sẽ chỉ định một luật sư.
Trong một số trường hợp nhất định, bị cáo có thể đại
diện cho chính mình.
Khi một đơn khiếu nại trọng tội được đệ trình, vụ
việc sẽ được trình lên một thẩm phán tại phiên xử sơ bộ.
Nếu bị cáo có tội hoặc bị kết án tại phiên tòa, họ
sẽ bị thẩm phán kết án tù giam, bỏ tù, tù treo và/hoặc
nhận các điều kiện trừng phạt khác.
Nếu bị cáo được tha bổng tại phiên toà, họy sẽ
được tự do.

CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ
CHÍNH
Tha bổng: Quyết định cuối cùng của một thẩm phán
hoặc bồi thẩm đoàn rằng bên khởi tố không chứng
minh được bị cáo đã phạm tội ngoài sự nghi ngờ hợp lý.

Jackie Lacey
Ủy viên Công tố Quận
Quận Los Angeles

Buộc tội: Một thủ tục tố tụng tại tòa án mà tại đó bị
đơn được đưa ra trước thẩm phán, được thông báo
về cáo buộc chống lại họ, và lời bào chữa - thường là
không có tội - được đưa ra.

Luận cứ cuối cùng: Sau khi tất cả các lời khai và bằng
chứng đã được trình bày tại phiên tòa, công tố viên và
luật sư biện hộ mỗi người đưa ra một tuyên bố cuối
cùng tóm tắt vụ án của họ.

Giả định vô tội: Một nguyên tắc của luật hình sự là
đòi hỏi các công tố viên phải chứng minh tội của bị cáo
hình sự và loại bỏ bất kỳ gánh nặng nào khiến bị đơn
phải chứng minh sự vô tội của mình.

Đơn kiện: Một lá đơn được trình bởi bên khởi tố buộc
tội một hoặc nhiều người phạm một hoặc nhiều tội.

Nghi ngờ hợp lý: Một tiêu chuẩn về bằng chứng phải
được thông qua để phát hiện ra tội trạng của bị đơn;
một nghi ngờ dựa trên lý do và phán đoán dựa trên
kinh nghiệm sau khi xem xét các bằng chứng một cách
cẩn thận và công bằng.

Hoãn lại: Việc hoãn lại thủ tục tố tụng của tòa án theo
lệnh của một thẩm phán vì nhiều lý do.
Kết tội: Quyết định cuối cùng rằng bị đơn phạm (các)
tội như lời buộc tội. Việc kết tội diễn ra khi một thẩm
phán hoặc bồi thẩm đoàn nhận thấy bị đơn có tội hoặc
khi bị cáo nhận tội hoặc không có tranh luận nào.
Trọng tội: Một tội nghiêm trọng có thể bị trừng phạt
bằng cách phạt tù, phạt tiền, tịch thu văn phòng và với tội giết người và tội phạm cụ thể khác - tử hình.
Đại bồi thẩm đoàn: Một hội đồng gồm 23 thành
viên được trao quyền để nghe công tố viên trình bày
các bằng chứng khởi tố và đưa ra bản cáo trạng, đó là
những tài liệu buộc tội đối với một hoặc nhiều người
với một hay nhiều tội.
Tội nhẹ: Một tội phạm có thể bị trừng phạt không quá
một năm tại nhà tù quận hoặc thường là phạt $1.000.
Kiến nghị: Yêu cầu bằng văn bản hoặc bằng lời nói của
một luật sư yêu cầu một thẩm phán đưa ra phán quyết
pháp lý trong một vụ án.
Tuyên bố mở đầu: Trước khi bất kỳ lời khai hoặc bằng
chứng nào được trình bày tại phiên toà, công tố viên
và luật sư biện hộ đều đưa ra một tuyên bố phác thảo
bằng chứng mà họ mong muốn trình bày.
Bào chữa: Câu trả lời của bị đơn về (các) cáo buộc
chống lại họ. Bị cáo có thể không nhận tội, nhận tội
hoặc không tranh luận.
Phiên xử sơ bộ: Một thủ tục tại tòa án trong các
trường hợp trọng tội trong đó công tố viên phải trình
bằng chứng để hỗ trợ (các) cáo buộc chống lại bị cáo.
Một thẩm phán quyết định xem bằng chứng có đủ hay
không và liệu vụ án có nên tiến hành xét xử hay không.

Bồi thường: Số tiền được trả cho nạn nhân bị tổn thất
tài chính chẳng hạn như tài sản bị đánh cắp, hóa đơn
điều trị y tế và chi phí tang lễ phát sinh do một tội ác.
Kết án: Một thủ tục tố tụng tại tòa án mà tại đó thẩm
phán đặt ra hình phạt của một người bị kết án tù, có
thể bao gồm tù giam, hoặc tù treo hoặc các điều kiện
khác.
Trát đòi hầu tòa: Lệnh triệu tập có tính ràng buộc
pháp lý về việc xuất hiện tại tòa án.
Lời khai: Bất kỳ tuyên bố nào được thực hiện, hoặc câu
trả lời nào được đưa ra, bởi một nhân chứng đã tuyên
thệ tại tòa án. Các nhân chứng có thể gặp hai hình thức
thẩm vấn khi họ làm chứng:
Điều tra trực tiếp là thẩm vấn ban đầu với nhân
chứng của luật sư người đã gọi nhân chứng đó lên làm
chứng. Cả công tố viên và luật sư bào chữa đều có thể
gọi nhân chứng.
Điều tra chéo là thẩm vấn với nhân chứng của
luật sư phía bên kia người không gọi nhân chứng đó
lên làm chứng. Điều tra chéo nhằm làm sáng tỏ hoặc
làm mất uy tín lời khai trong quá trình điều tra trực
tiếp.
Tuyên án: Quyết định nhất trí cuối cùng của bồi thẩm
đoàn xác định xem bị đơn có tội hay không có tội. Nếu
các bồi thẩm không thể nhất trí về phán quyết, một
thẩm phán sẽ tuyên bố vụ xử án sai và bị đơn có thể
phải đối mặt với một phiên xử mới trước một bồi thẩm
đoàn mới.
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THAM DỰ THỦ TỤC TỐ TỤNG
TẠI TÒA ÁN
Nạn nhân, gia đình và bạn bè của họ và công
chúng có thể tham dự thủ tục tố tụng tại tòa án để xem
các lập luận pháp lý, lời khai và phán quyết của tòa án.
Để tuân thủ nghi thức của tòa án, vui lòng:
■ Ăn mặc gọn gàng.
■ Không đeo hoặc hiển thị các nút hoặc các vật
dụng khác để nhận dạng nạn nhân.
■ Để đồ uống, thức ăn và kẹo cao su bên ngoài
phòng xử án.
■ Đứng khi được giám thị hoặc thẩm phán yêu cầu
như vậy.
■ Không được nói chuyện bên trong phòng xử án.
■ Không được nói chuyện gần một thành viên của
bồi thẩm đoàn hoặc cố gắng nói chuyện hoặc giao tiếp
với các bồi thẩm.
■ Khi phán quyết đang được đọc, tránh bất kỳ sự
bột phát nào về lời nói hoặc các phản ứng gây rối khác.
Thẩm phán có thể loại trừ những người gây rối
hoặc không tuân theo quy định của tòa án khỏi phòng
xử án.
Nạn nhân và gia đình và bạn bè của họ phải tránh
đối đầu và tránh nỗ lực giao tiếp với bị đơn và gia đình
của họ.
Thông báo kịp thời cho cảnh sát và quan chức tòa
án về các mối đe dọa, hành vi đáng sợ hoặc những cố
gắng can ngăn nạn nhân hoặc gia đình của họ tham
gia vụ kiện.
Trong trường hợp giết người hình sự, hình ảnh đồ
họa của nạn nhân có thể được trình bày như là bằng
chứng. Một số thành viên nhất định trong gia đình có
thể cân nhắc rời khỏi phòng xử án trước khi trình bày
bằng chứng này.

LÀM CHỨNG TẠI TTÒA ÁN

DỊCH VỤ TRỢ GIÚP NẠN NHÂN

BỒI THƯỜNG

Một nhân chứng được công tố viên hoặc luật sư
bào chữa gọi để làm chứng phải:

Phòng Dịch vụ Hỗ trợ Nạn nhân thuộc Văn phòng
Công tố viên Quận có ở các tòa án và các sở cảnh sát
trong toàn quận để hỗ trợ các nạn nhân của tội ác đã
bị hành hung hoặc đe dọa hành hung. Đại diện dịch
vụ trợ giúp nạn nhân hỗ trợ và cung cấp nguồn lực cho
nạn nhân để giúp họ giữ an toàn và tư vấn giới thiệu để
giải quyết các chấn thương của nạn nhân.
Ngoài việc giúp các nạn nhân đòi bồi thường,
đại diện của dịch vụ trợ giúp nạn nhân còn cung cấp
các dịch vụ can thiệp khủng hoảng và giới thiệu các
nạn nhân của tội ác và gia đình của họ tới các sự trợ
giúp cần thiết; hỗ trợ trong việc đề nghị các lệnh bảo
vệ; hướng dẫn các nạn nhân của tội ác trong quá
trình tố tụng; giúp sắp đặt nơi trú ẩn khẩn cấp, thức
ăn và quần áo; và hỗ trợ nạn nhân đệ đơn yêu cầu
bồi thường qua Hội đồng Bồi thường Nạn nhân của
California.
Nạn nhân của bạo lực hoặc đe dọa bạo lực có các
báo cáo của cảnh sát trong hồ sơ có thể đủ điều kiện để
nhận bồi thường cho các tổn thất và chi phí hợp lệ liên
quan đến tội ác, chẳng hạn sự tổn thất về tiền lương và
chi phí chuyển nơi ở, các chi phí y tế và tư vấn.
Nhân viên sẵn sàng hỗ trợ nạn nhân bằng vài
ngôn ngữ. Không có phí hoặc yêu cầu cư trú hợp pháp.

Các nạn nhân có quyền được bồi thường. Thẩm
phán kết án phải ra lệnh cho người phạm tội bị kết án
chi trả cho các tổn thất tài chính do tội ác của họ gây
ra. Nạn nhân nên cung cấp thông tin, như biên nhận
và các tài liệu hỗ trợ, về tổn thất, bao gồm số tiền tính
theo đô la, cho các công tố viên, viên chức quản chế và
nhân viên của Phòng Dịch vụ Trợ giúp Nạn nhân. Thông
tin này sẽ được sử dụng để xác định số tiền bồi thường
mà thẩm phán sẽ ra lệnh. Trong một số trường hợp, các
tài liệu có thể cần thiết để tiến hành một buổi điều trần
nếu người phạm tội bị kết án không đồng ý với những
gì nạn nhân tuyên bố là tổn thất.
Một người phạm tội bị kết án tù sẽ bị khấu trừ số
tiền bồi thường được từ tài khoản trong nhà tù và tiền
lương của họ. Nếu người phạm tội bị quản chế do trọng
tội, Ban Quản chế sẽ lấy lệnh yêu cầu bồi thường của
tòa. Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến việc thi hành
lệnh bồi thường, vui lòng gọi Chương trình Tăng cường
Bồi thường tại
626-927-2500.

■ Luôn nói sự thật.
■ Lắng nghe cẩn thận và chỉ trả lời câu hỏi được
hỏi; trả lời “có” hoặc “không” nếu câu hỏi yêu cầu; và
không tự ý thêm thông tin.
■ Yêu cầu lặp lại câu hỏi nếu khó hiểu hoặc không
hiểu; và không đoán nếu họ không biết câu trả lời.
■ Hãy kiên nhẫn và lịch sự trả lời các câu hỏi của
luật sư - cả hai luật sư đều được phép đặt câu hỏi cho
các nhân chứng.
■ Yêu cầu xem xét những lời trình bày trước của họ
liên quan đến vụ án - chẳng hạn như lời trình bày với
cảnh sát - trước khi tuyên bố quan điểm; chuẩn bị để
trả lời các câu hỏi về các trình bày đó.
■ Chờ cho đến khi thẩm phán yêu cầu họ trả lời câu
hỏi khi một luật sư phản đối câu hỏi.
■ Nói to và rõ ràng.
■ Ăn mặc gọn gàng.

QUẬN LOS ANGELES
PHÒNG DỊCH VỤ

TRỢ GIÚP NẠN NHÂN
THUỘC ỦY VIÊN
CÔNG TỐ QUẬN
1-800-380-3811
http://da.lacounty.gov/victims

CÁC TUYÊN BỐ VỀ ẢNH HƯỞNG
ĐỐI VỚI NẠN NHÂN
Tại buổi tuyên án đối với bị cáo, nạn nhân có
quyền đưa ra một bản trình bày giải thích tội ác đã
ảnh hưởng đến họ và gia đình và bạn bè của họ như
thế nào. Nếu nạn nhân không thể hoặc không muốn
nói tại tòa án, họ có thể nhờ người khác đọc bản trình
bày hoặc có thể gửi bản trình bày đã được ghi âm hoặc
được viết ra cho thẩm phán.

THÔNG BÁO TẠM THA
Nạn nhân có quyền được thông báo về tất cả các
phiên điều trần xét định sự tha bổng có điều kiện và
cung cấp thông tin
Nạn nhân cũng có quyền được thông báo về bất
kỳ thay đổi nào về tình trạng của tù nhân, chẳng hạn
như được thả khi hoàn thành bản án, trốn thoát hoặc
chết.
Để đảm bảo thông báo, nạn nhân phải hoàn
thành Mẫu đơn 1707 Yêu cầu Dịch vụ Trợ giúp Nạn
nhân của Sở Cải huấn và Phục hồi California
(CDCR) và luôn cập nhật địa chỉ cư trú của mình cho
Văn phòng Quyền và Dịch vụ cho Nạn nhân và Người
sống sót thuộc CDCR. Để lấy mẫu đơn và hướng dẫn
nộp đơn, xin gọi 1-877-256-6877 hoặc truy cập
www.cdcr.ca.gov/victim_services.

