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Tập Sách Hướng Dẫn Nạn Nhân về Hệ 

Thống Tư Pháp Hình Sự của Nebraska 
 

 

 

 

 

 

Thông Tin về Hệ Thống Tư Pháp Hình Sự** 
 

 

** Xin vui lòng lưu ý thông tin trong tập sách này chỉ liên quan đến những trọng tội.  

 

 



Thông Tin Liên Lạc Quan Trọng 
 

 

Tên của Luật Sư Quận (County Attorney’s Name): 

_____________________________________ 

 

Tên của Công Tố Viên (Prosecutor’s Name): 

__________________________________________ 

 

Số Điện Thoại (Phone Number):     ____________________________ 

 

Cơ Quan Hỗ Trợ Nạn Nhân (Victim Assistance Agency):  

____________________________________ 

 

Tên Liên Lạc (Contacts 

Names):____________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Số Điện Thoại (Phone Number):     ___________________________ 

 

Thông Tin & Thông Báo về Nạn Nhân Hàng Ngày (VINE) 1-877-634

-8463 

Tên Tù Nhân (Inmate Name):___________________________  

 

Số Tù Nhân (Inmate Number):  ________________________________ 

 

Tên Trụ Sở (Institution 

Name) :____________________________________________ 

 

Bốn Số PIN Của Bạn (four-digit PIN):  ____  _____  _____  ______ 

 

Làm Thế Nào Để Tìm Được Sự Giúp Đỡ ? 

 

Để tìm ra nơi để nhận được sự giúp đỡ hoặc thông tin, xin gọi hoặc truy 

cập vào các trang web dưới đây: 

 

Nebraska Coalition for Victims of Crime:  

http://nebraskacoalitionforvictimsofcrime.typepad.com/ 

Nebraska Domestic Violence Sexual Assault Coalition: 402-476-6256 

or www.ndvsac.org  

2 

19 

 

19 

http://nebraskacoalitionforvictimsofcrime.typepad.com/
http://www.ndvsac.org


Bồi Thường các thanh toán bởi người phạm tội cho tòa án, mà sau đó 

được chuyển đến các nạn nhân, thiệt hại đã xảy ra trong một tội phạm.  

Bồi thường giúp để làm cho người phạm tội chịu trách nhiệm về tội và 

giúp khôi phục lại mất mát tài chính của nạn nhân.  

 

Trát Đòi Hầu Tòa  một lệnh của tòa án chỉ đạo một người phải có mặt 

tại một thời gian nhất định và tại một nơi nào đó.  Không tuân thủ với 

Trát Hầu Tòa sẽ gây ra một sự xúc phạm đến Tòa Án. 

 

Nạn Nhân  Theo định nghĩa của Neb Rev Thời 29-119 là người, là kết 

quả của một vụ giết người, tấn công tình dục một mức độ đầu tiên hoặc 

thứ hai, một cuộc tấn công tình dục của một đứa trẻ, một mức độ đầu tiên 

sai phạt tù, hoặc một vụ cướp, đã có một cuộc đối đầu cá nhân với người 

phạm tội. Nạn nhân cũng có nghĩa là một người bị thương tích nghiêm 

trọng do hậu quả của một tai nạn xe cộ khi người vi phạm bị buộc tội lái 

xe dưới ảnh hưởng. Một số cơ quan tư pháp hình sự sử dụng một định 

nghĩa rộng hơn cho nạn nhân.  

 

Bản Tuyên Bố Tác Động của Nạn Nhân:  Một tuyên bố bằng văn bản 

rằng một nạn nhân có thể sử dụng để giải thích cho một nhân viên Quản 

Chế và một thẩm phán tội phạm đã ảnh hưởng đến anh ta hoặc cô tình 

cảm, thể chất và tài chính. Hình thức có sẵn cho mục đích này từ Văn 

Phòng Quản chế, một người ủng hộ nạn nhân, hoặc trực tiếp từ văn 

phòng Biện Lý Quận.  
 

Từ Bỏ/Tạm Hoãn(Quyền Nạn Nhân) Tự nguyện từ bỏ hoặc tạm hoãn 

các quyền của mình khi là một nạn nhân của một tội phạm.  

 

Sự Thả ra để Làm Việc: Một chương trình cho phép một tù nhân, người 

bị giam giữ trong nhà tù sẽ được thả ra mỗi ngày để đi làm việc trong 

cộng đồng.  

 

 

 

 

———————————————— 

 
 This pamphlet is created by the Nebraska Crime Commission. 

 2004 

 Updated April 2014 
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Hướng dẫn này nhằm mục đích cung cấp cho bạn một số thông 

tin rất cơ bản về Hệ Thống Công Lý Hình Sự của Nebraska, 

đặc biệt là những trường hợp có liên quan đến cấp trọng tội.  

Đây cũng có nghĩa là một tổng quan, vì vậy nếu bạn có thắc 

mắc gì thêm, xin vui lòng liên hệ với Luật Sư Quận hoặc một 

Nạn Nhân Biện Hộ tại khu vực của bạn. 

 

 

Đe Dọa là Không Được 
 

Nếu bạn hoặc ai đó trong gia đình của bạn bị đe dọa bằng cách sử dụng 

bạo lực hoặc đe dọa bởi bị đơn, hoặc ở hướng anh/cô ấy, xin vui lòng thực 

hiện một hoặc tất cả những điều sau đây: 

 Liên hệ với Cơ Quan Thi Hành Luật Pháp Địa Phương của bạn ngay 

lập tức và báo cáo sự cố 

 Liên hệ với Văn Phòng Luật Sư Quận và cho biết những gì đã xảy ra 

 Yêu cầu Luật Sư Quận hoặc một người biện hộ về Lệnh Bảo Vệ 

(Protective orders) 

 Liên hệ Chương Trình Hỗ Trợ Nạn Nhân gần nhất để cập nhập thêm 

thông tin 

 

Quyền Và Nghĩa Vụ Của Nạn Nhân 
 

Tiếp theo trong hướng dẫn này chúng ta sẽ xem lại một số quyền cụ thể 

cho các nạn nhân trong Hệ Thống Công Lý Hình Sự.  Những quyền lợi 

này có thể được tìm thấy trong Quy Chế Sửa Đổi của Nebraska 81-1848.  

Những quyền lợi này bao gồm quyền bạn có thể nhận thông tin và được 

thông báo về phần cụ thể của quá trình Tư Pháp Hình Sự, cũng như một 

số các quyền khác.  Để đảm bảo rằng quyền lợi của bạn được cung cấp 

cho bạn, rất cần thiết rằng Luật Sư Quận biết làm thế nào để liên lạc với 

bạn.   Đạo Luật đòi hỏi, trong trường hợp trọng tội, các nạn nhân cần 

thông báo với Luật Sư Quận về địa chỉ hiện tại và số điện thoại cho đến 

khi bị đơn kết án hoặc một quyết định cuối cùng trong trường hợp được 

đạt tới.  
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Hệ Thống Công Lý Hình Sự 
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Phép Nghỉ  Một đặc quyền hạn chế tự do ra khỏi nhà tù trong vòng 12-

48 giờ.  Phép nghỉ được phê duyệt bởi giám đốc vùng của nhà tù và Hội 

Đồng Quản Trị Tạm Tha.  Tù nhân trên phép nghỉ phải được hộ tống bởi 

người bảo đảm đã được phê duyệt để đi cùng với tù nhân mọi nơi.  

 

Ban Hội Thẩm  mười hai quận cư dân tuyên thệ nhậm chức để quyết 

định nếu bị cáo có tội hay không phạm tội.  

 

Tội Nhẹ hình phạt của tội nhẹ là một năm tù hoặc ít hơn, sự tạm tha có 

theo dõi, và/hoặc phạt tiền có thể được áp dụng.  Không có cuộc nghe sơ 

bộ cho tội phạm tội nhẹ.  

 

Không Tranh Cãi ( Nolo Contendre)  Một lời xin của bị đơn trong truy 

tố hình sự mà không thừa nhận tội lỗi, đối tượng anh ta hoặc cô ấy về 

một hình phạt, nhưng không ngăn cản họ từ chối những sự kết tội trong 

những phiên tố tụng tòa án tiếp theo đó. 

 

Tạm Tha với Điều Kiện Sự tạm tha với điều kiện có giám sát sau khi 

anh/cô ấy đã phục vụ một phần hình phạt của anh/cô ấy trong nhà tù.  

Một tù nhân được tạm tha hay không là tùy thuộc vào các điều kiện do 

Hội dồng quản trị tạm tha đưa ra.  

 

Ban Tạm Tha (Hội Đồng Quản Trị Tạm Tha)  Gồm năm thành viên 

Hội Đồng Quản Trị (riêng biệt với vùng cải huấn của Nebraska) để có 

các quyết định về việc liệu để chấp nhận, từ chối hoặc thu hồi sự tạm tha.  

 

Khai Man Không nói sự thật sau khi thề với lời tuyên thệ. 

 

Cuộc Điều Tra Trước Khi Kết Án (PSI) Một văn thông tin cơ bản về 

bị đơn, các tội phạm, các tội phạm và tác động của nó trên các nạn nhân 

mà  các  viên chức quản chế cung cấp cho thẩm phán để họ sử dụng 

thông tin này trong hình phạt cho bị đơn.  

 

Lệnh Bảo Vệ  Một lệnh bảo vệ từ thẩm phám được đưa ra để bảo vệ các 

nạn nhân từ những hành vi lạm dụng hoặc quấy rối trong tương lai. 

 

Người Biện Hộ của Cộng Đồng:  luật sư làm việc của chính quyền địa 

phương đại diện cho bị đơn không thể đủ khả năng để trả tiền cho dịch 

vụ của một luật sư.  
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Bảng Chú Giải 
 

Tố Cáo  Được gọi ra trước Tòa án để được thông báo về các khoản phí và 

hình phạt có thể đã được đệ trình chống lại bị cáo.  

 

Tiền Bảo Lãnh định của thẩm phán để được trả ra. Ví dụ, một bị cáo sẽ 

phải trả $250 của một bảo lãnh $ 2,500 để được thả ra. Một số tiền theo 

quy định của tòa án cho phép một người bị buộc tội với một tội phạm 

được thả ra khỏi tù. Mục đích của bảo lãnh là để đảm bảo cho bị đơn 

(người bị buộc tội với một tội phạm) sẽ xuất hiện tại tòa án. Bị đơn 

thường phải trả 10% số tiền bảo lãnh theo quy  

 

Khiếu nại Một văn bản trình lên Tòa Án để buộc tội một bị cáo với một 

hành vi phạm tội.  

 

Sự  Đình Lại  Đôi khi phiên tòa có thể không luôn luôn diễn ra như dự 

kiến. Là một nhân chứng, bạn có thể được thông báo rằng trường hợp của 

bạn sẽ được tiếp tục hay sẽ được nghe vào một ngày khác.  

 

Sự Kết Án  Khi một bồi thẩm đoàn hoặc thẩm phán kết tội bị cáo.  

 

Văn phòng Luật Sư Quận / Công Tố Viên / Luật Sư Quận Một luật sư 

làm việc cho quận có công việc là để truy tố những người bị cáo buộc 

phạm tội. Ở nhiều quận, có một số luật sư làm việc. Là một trong những 

Luật Sư Quận và các luật sư khác được gọi là Luật Sư Phó Quận. 

 

Quỹ Bồi Thường cho Nạn Nhân Của Tội Phạm chương trình hỗ trợ nạn 

nhân vô tội của tội phạm, người bị gây thương tích và đã phát sinh một sự 

mất mát tài chính do kết quả trực tiếp của hành vi tội phạm.  

 

Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Tội Nhân của Tội Phạm Một phần quy 

chế của Hiến Pháp và nhà nước nhà nước đảm bảo một số quyền cho các 

nạn nhân của tội phạm được liệt kê trong tập sách nhỏ này. 

 

Bị Cáo  Ngượi bị buộc tội. 

 

Trọng Tội  Một tội phạm nghiêm trọng mà thường là bị phạt tù trong trại 

giam tiểu bang hoặc quận tù hoặc bị quản chế một thời gian và / hoặc phạt 

tiền 
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Giải Thích về Hệ Thống Công Lý Hình Sự 
(Trường hợp trọng tội) 

 

Hình ảnh trên trang trước minh hoạ quá trình của một trường hợp trọng tội 

thông qua Hệ Thống Công Lý Hình Sự.  Dưới đây là những lời giải thích 

ngắn gọn của từng giai đoạn của quá trình.  Nó có thể giúp bạn biết rằng 

bị đơn là người đã phạm tội.  

 

Xảy Ra Trọng Tội 

Thi Hành Luật Pháp trả lời cuộc gọi và nên đáp ứng nhu cầu cần thiết của 

nạn nhân.  Các viên chức điều tra tội phạm bằng cách lấy báo cáo từ nhân 

chứng và có khả năng sẽ bao gồm tường trình của nạn nhân. 

 

Điều Tra 

Nếu Thực Thi Pháp Luật thu thập đủ bằng chứng chống lại một người bị 

nghi ngờ phạm tội, họ sẽ bắt người đó.  Trong một số trường hợp, họ có 

thể có được một Lệnh Bắt Giữ từ Tòa Án và sau đó có thể bắt giữ.  

 

Bắt Giữ 

Nếu sự bắt giữ được thực hiện, các sự kiện của vụ án được trình bày cho 

các Luật Sư Quận (Kiểm Sát Viên) người sẽ xác định tội có nên được đệ 

trình với Tòa Án.  Tại thời điểm này, các cơ quan của vụ án chuyển từ cơ 

quan Thực Thi Pháp Luật đến Văn Phòng Luật Sư Quận.  

 

Trường Hợp Trọng Tội Bởi Truy Tố 

Nếu các Kiểm Sát Viên tin rằng có đủ bằng chứng để chứng minh rằng bị 

cáo phạm tội, họ sẽ chuyển quyết định khởi tố vụ án hình sự kèm theo các 

tài liệu có liên quan đến Tòa Án. 

 

Ban Đầu Của Sự Luận Tội (Tòa Án Quận)  

 

Bị cáo được đưa ra trước một Thẩm Phán Quận và Luật Sư Quận để thông 

báo cho bị đơn (bị cáo buộc) trong những cáo buộc hình sự chống lại anh 

ta hoặc cô ấy và thể hình phạt cho tội phạm như vậy.  Một Luật Sư Quốc 

Phòng được bổ nhiệm cho bị đơn nếu anh/cô ấy không thể đủ khả năng 

mướn luật sư.  

 

 Cuộc Thương Lượng về Bào Chữa:  Trong cuộc thương lượng 

này, bị đơn có thể được giảm chi phí (thấp hơn) bởi các Kiểm Sát 

Viên để trao đổi với sự nhận tội.  Là một nạn nhân, bạn có quyền 

được thông báo về bất kỳ lời cầu xin nào được chấp nhận. 
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 Bảo Lãnh: Nếu cuộc thương lượng về bào chữa không diễn ra 

hoặc  không được đồng ý, một ngày khác sẽ được đặt ra để cho 

biết thủ tục tiếp theo của tòa án. 

  

Cuộc Gọi Ghi Án (Tòa Án Quận) 

Một số Thẩm Phán Tòa Án Quận có thể sử dung một Cuộc Gọi Ghi Án 

để kiểm soát lịch trình của anh/cô ấy.  Nạn nhân không cần phải xuất 

hiện ở Cuộc Gọi Ghi Án.  Các Công Tố Viên và Luật Sư Quốc Phòng 

xuất hiện và Tòa Án đặt một ngày xét xử sơ bộ.    

 

Phiên Xử Sơ Bộ (Tòa Án Quận) 

Bị đơn có quyền từ bỏ (không có) các Phiên Xử Sơ Bộ tại bất kỳ điểm 

nào trước khi nó được tổ chức.  Tại một buổi Phiên Xử Sơ Bộ, có thể là 

nạn nhân và nhân chứng khác có thể được yêu cầu để làm chứng và hỏi 

câu hỏi cụ thể bởi các luật sư quốc phòng (Luật Sư của Bị Đơn); Điều 

này không phải là không phổ biến.  Bị đơn sẽ có mặt tại phiên xử sơ bộ.  

Trong các phiên tòa sơ bộ sau đây có thể xảy ra.  

 

 Sự Miễn Nhiệm: Nếu các thẩm phán quyết định là không có đủ 

bằng chứng để chứng minh rằng sự vi phạm tội đã xảy ra hoặc bị 

cáo có nhiều khả năng đã không phạm tội, các trường hợp đó sẽ 

được bác đơn.  Thẩm phán cũng có thể bác bỏ chi phí trọng tội.  

Nếu vậy, các Công Tố Viên sẽ có quyền chọn để tái kích các 

trường hợp lại như là một tội nhẹ, hoặc chi phí thấp hơn.  

 Sự Giải Phóng:  Nếu trường hợp được miễn nhiệm, bị đơn được 

giải phóng và được tự do. 

 Ràng Buộc Lên Trên Tòa Án Quận:  Nếu trong phiên xử sơ bộ, 

các thẩm phán quyết định là có đủ bằng chứng để chứng minh 

rằng một tội phạm đã được phạm và bị cáo có nhiều khả năng 

phạm tội, các trường hợp sẽ được chuyển giao cho Tòa Án Quận 

cho phiên tòa.  Điều này không có nghĩa rằng bị đơn đã phạm tôi.  

Nó chỉ có nghĩa rằng các thẩm phán nghĩ rằng có đủ bằng chứng 

để tiếp tục khám phá. 

 

Nộp Hồ Sơ Thông Tin và Sự Thưa Kiện (Tòa Án Huyện) 

Những chi phí được đưa ra trước một thẩm phán Tòa Án Quân.  Bị  đơn 

sẽ được biết chi phí và các hình phạt sẽ phải trả.  Một ngày khác sẽ được 

thiết lập cho biết thêm thủ tục tố tụng.   

 

 Cuộc Đàm Phán:  Lời khai thương lượng có thể diễn ra giữa các 
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Bạn cần hoàn thành đơn Xin Bảo Vệ và cung cấp cho Thư Ký Tòa Án 

Quận để họ có thể mang lại cho Thẩm Phán.  Các đơn được có sẵn từ Thư 

Ký Tòa Án Quận hoặc trên trang web của tòa án tối cao được nêu trên.  

Một lời khuyên cho bạn là nên làm việc với một người Ủng Hộ Nạn Nhân 

trong khu vực của bạn để điền vào các đơn để có được Lệnh Bảo Vệ. 

 

 

Thông Tin về Thông Báo Về Nạn Nhân Hàng Ngày (VINE—

Victim Information & Notification Everyday)  

 

VINE (Thông Tin & Thông Báo về Nạn Nhân Hàng Ngày) là một dịch vụ 

để dùng máy tính miễn phí vô danh tính để cho nạn nhân của tội phạm có 

thể kiểm tra trạng thái của một người phạm tội cụ thể và/hoặc được thông 

báo nếu người phạm tội được giải phóng ra khỏi nhà tù hoặc chuyển giao 

cho một cơ sở cải huấn của Nebraska.  Dịch vụ VINE của Nebraska là 

bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.  

 

Về thông tin tình trạng tù nhân hoặc để được thông báo khi một tù nhân 

được giải phóng hoặc chuyển giao, gọi, số miễn phí, 1-877 NE-4-VINE(1-

877-634-8463) và làm theo chỉ dẫn hoặc đi đến www.vinelink.com để 

đăng ký.  Bạn cũng có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ một Cơ Quan Hỗ Trợ 

Nạn Nhân.  

 

Khi kiểm tra trạng thái của một tù nhân, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên của 

người phạm tội hoặc số tù nhân của anh/cô ấy.  VINE sẽ nhanh chóng 

cung cấp bạn về tình trạng thông tin của tù nhân. 

 

Nếu bạn muốn được thông báo khi người phạm tội được giải phóng hoặc 

chuyển giao cho một cơ sở, bạn phải đăng ký hoặc gọi số được liệt kê ở 

trên hoặc đi đến www.vinlink.com và ấn vào bản đồ Nebraska.  Trong quá 

trình đăng ký qua điện thoại, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp số điện thoại 

để họ có thể liên lạc với bạn  để chọn một mã số nhận dạng cá nhân (PIN).   

Khi hệ thống VINE gọi cho bạn và không có câu trả lời hoặc là đường dây 

bận, VINE sẽ tiếp tục gọi cho tối thiểu là 48 giờ. VINE sẽ để lại một tin 

nhắn trên một máy trả lời, nhưng sẽ tiếp tục gọi trong 48 giờ hoặc cho đến 

khi bạn nhập mã PIN của bạn.  Nhập mã PIN của bạn thông báo cho hệ 

thống VINE rằng bạn đã nhận được thông báo.  
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Những Sự Giúp Đỡ Khác 
 

Chương Trình Bồi Thường Cho Nạn Nhân Của Tội Phạm 

 
Bạn có thể đủ điều kiện để được trợ giúp tài chính với các hóa đơn liên 

quan đến tội phạm của bạn.   Nếu bạn có chi phí y tế, chi phí tang lễ hoặc 

đã mất tiền lương do kết quả của một tội phạm, và không có được bảo 

hiểm, bạn có thể đủ điều kiện để bồi thường theo Đạo Luật Của Nạn 

Nhân Tội Phạm Của Nebraska. Để đủ điều kiện bạn phải báo cáo tội 

phạm để thực thi pháp luật trong vòng 72 giờ và nộp đơn xin bồi thường 

trong vòng 2 năm kể từ ngày xảy ra tội phạm.  Chương trình bồi thường 

không bao gồm mất mát tài sản hoặc đau đớn và đau khổ.  

 

Để được thêm thông tin và điền đơn yêu cầu liên hệ với chương trình  hỗ 

trợ nạn nhân của địa phương, chương trình bạo lực trong nước, trương 

trình MADD của tiểu bang hoặc địa phương hoặc liên hệ với Ủy Ban Tội 

Phạm của Nebraska (Nebraska Crime Commission) P.O. Box 94946, 

Lincoln, Nebraska 68509; hoặc gọi số (402) 471-2828.  Thông tin thêm 

có thể được tìm thấy trên trang web của Nebraska tội phạm Ủy ban: 

www.ncc.ne.gov.  Click vào "Services/Programs" và sau đó là "Crime 

Victim Reparations".  

 

Lệnh Bảo Vệ 
 

Một Lệnh bảo vệ là một lệnh từ một thẩm phán để giúp bảo vệ người dân 

từ lạm dụng hoặc quấy rối.  Nó được cấp bởi vì ai đó đã cố gắng hoặc đe 

dọa sẽ gây ra chấn thương cơ thể, hoặc đe dọa những người khác.  

 

Có hai loại Lệnh Bảo Vệ, một là Bảo Vệ Trật Tự Lạm Dụng trong nước 

và hai là Bảo Vệ Trật Tự Quấy Rối.  Để biết thêm thông tin Lệnh Bảo Vệ 

ở Nebraska  hãy truy cập mạng Nebraska tòa án tối cao: http://

supremecourt.ne.gov/self-help và ấn vào bảo vệ từ lạm dung (Protection 

from Abuse).   Lệnh Bảo Vệ Trật Tự Lạm Dụng trong nước là cho những 

người đã trong mối quan hệ gần gũi (người thân, vợ chồng hoặc vợ 

chồng cũ, những người đã sống hoặc đang sống với nhau và mọi người 

trong một mối quan hệ hẹn hò) và đã trải qua chấn thương hoặc mối đe 

dọa bởi người đó.  Một Lệnh Bảo Vệ Quấy Rối không phụ thuộc vào mối 

quan hệ, nhưng đòi hỏi một số điện thoại hoặc số liên lạc cá nhân nghiêm 

trọng của những người  sợ hãi, hoặc bị đe dọa, hoặc bị dọa dẫm. 
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Luật Sư Quận, bị đơn và / luật sư của mình. Trong cuộc thương 

lượng này, bị đơn có thể được giảm chi phí (thấp hơn) bởi các 

kiểm sát viên để đổi lấy một lời nhận tội.  Là một nạn nhân, quý 

vị có quyền được thông báo về bất kỳ lời cầu xin nào được chấp 

nhận. 

  

Sự Cầu Xin 

Nếu không có cuộc đàm phán bào chữa, bị cáo sẽ đi ra trước tòa án và 

nhập vô một lời xin "nhận tội", "không có tội", hoặc "không muốn tranh 

cãi". Không muốn tranh cãi là một lời yêu cầu mà bị cáo có thể đưa cho 

tòa án. Khi làm như vậy, bị cáo không phủ nhận phạm tội và không phủ 

nhận không phạm tội. Thẩm phán sẽ xem xét các bằng chứng và sẽ đưa 

ra quyết định về tội đã phạm hoặc tha bổng (không có tội). Bị cáo sau đó 

có thể từ chối các cáo buộc. Nếu thẩm phán ra lệnh rằng có đủ bằng 

chứng để buộc tội thì "Không Tranh Cãi" đồng nghĩa với nhận tội. 

 

A) Không Nhận Tội:  Bị cáo nói rằng anh / cô ấy không phải là tội phạm 

của những tội đưa ra. Các thủ tục sau đây sẽ xảy ra.  

 

 1) Thiết lập cho thử nghiệm: Tòa Án sẽ đưa ra lịch trình ngày 

 xét xử. Trước khi xét xử, luật sư của bị đơn có thể nộp giấy tờ để 

 loại trừ người sẽ làm chứng chống lại bị cáo. Lời khai của nạn 

 nhân cũng cần nộp như vậy. Những giấy tờ như vậy cũng có thể 

 bao gồm một yêu cầu để loại trừ một số loại vật chứng hoặc 

 chứng cụ thể để khỏi được giới thiệu trong phiên tòa. Luật sư của 

 bị cáo  cũng có thể tuyên thệ, báo cáo từ các nạn nhân và các 

 nhân chứng khác trước khi xét xử. Quá trình này được gọi là Sự 

 cung cấp bằng chứng (Deposition).  

 

2) Chuyển Động Trước Phiên Tòa:  Luật sư của bị cáo được 

cung cấp bằng chứng mà các Công Tố Viên đã chống lại bị cáo.  

 

3) Sét Xử & Phán Quyết:  Bị cáo và / luật sư của mình quyết 

định nếu họ muốn có một xét xử bởi Bồi Thẩm Đ oàn hoặc với 

một Thẩm Phán.  Một ban giám khảo được tạo thành từ 12 người 

được lựa chọn ngẫu nhiên bởi các tòa án mà đã nghe tất cả các 

bằng chứng trong trường hợp này và quyết định bản án (phạm tội 

hay vô tội). Nếu sự xét xử là với một Thẩm hán (còn được gọi là 

một thử nghiệm Bench), thì thẩm phán quyết định bản án (tội hay 

vô tội).  
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4) Sự Tuyên Án Vô Tội:  Nếu bị cáo không có lỗi, anh / cô ấy 

được giải phóng và tự do.  

 

5) Sự Tuyên Án Có Tội:  Nếu bị cáo bị kết tội thì thông thường 

sẽ có một điều tra trước khi kết án được gọi là Pre-sentence In-

vestigation (PSI)   

 

6) Cuộc Điều Tra Trước Khi Kết Án (PSI):  Nếu bị cáo bị kết 

tội, một cuộc điều tra trước khi kết án có thể được hoàn thành bởi 

sự tạm tha có theo dõi. Nó bao gồm một cuộc phỏng vấn với các 

bị cáo, xem xét hồ sơ phạm tội của anh/cô ấy, và xem xét các sự 

kiện cụ thể của tội phạm. Một đơn có thể được gửi đến các nạn 

nhân được gọi là Bản Tuyên Bố Nạn Nhân Bị Tác Động (Victim 

Impact Statement). Nạn nhân có thể sử dụng để cung cấp thông 

tin cho các tòa án liên quan đến cách anh/cô ấy đã bị ảnh hưởng 

bởi các tội phạm. Văn phòng Quản Chế cũng có thể liên lạc với 

nạn nhân qua điện thoại để thu thập thông tin này. Nạn nhân có 

quyền lựa chọn cách điền vào mẫu hoặc gửi báo cáo riêng của họ 

để được bao gồm trong PSI. Điều quan trọng cần lưu ý là PSI có 

thể được cung cấp cho bị đơn. Các nhân viên Quản Chế có thể 

đưa ra một đề nghị cho Thẩm Phán về loại và mức độ nghiêm 

trọng của sự hình pham.  Thẩm Phán có thể thực hiện hoặc không 

thực hiện theo các câu đề nghị từ Quản Chế.  

 

7) Hình phạt: Các hình phạt cho bị đơn sẽ được công bố tại Tòa 

Án Quận sau khi sự sét xử và Cuộc Điều Tra Trước Khi Kết Án 

được diễn ra.  Hình phạt có thể bao gồm tiền phạt và/hoặc thời 

gian tù hoặc ở tù hoặc sự tạm tha có theo dõi hoặc tất cả những sự 

nói trên.  

 

8) Kháng Cáo: Nếu bị đơn được tìm thấy có tội, anh/cô ấy có 

quyền kháng cáo việc kết án lên một tòa án cao hơn.  Trong thời 

gian này, bị đơn có thể được tạm tha với tiền kháng cáo . (Xem 

phần thông tin của quá trình kháng cáo)  

 

B) Xin Nhận Tội Hoặc Không Muốn Tranh Cãi: Bị đơn xin nhận tội 

hoặc không muốn tranh cãi về những hình phạt đã được đưa ra trên Tòa 

Án Huyện.  Trước khi quyết định hình phạt, Thẩm Phán có thể yêu cầu 

một cuộc điều tra trước khi kết án.  
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2) Hội đồng quản trị tạm tha: 

 

 Ngày dự kiến được phóng thích và ngày sớm nhất mà hội 

đủ điều kiện tạm tha của người bị kết án;  

 về bất kỳ cuộc lắng nghe nào về cuộc tạm tha có điều kiện 

hoặc thủ tục tố tụng;  

 Khi một người bị kết án đang được tạm tha quay trở lại 

trại giam vì vi phạm điều kiện để được tạm tha; 

 Nếu đã được quyết định rằng người bị kết án là một người 

phạm tội tình dục rối loạn tâm thần hay là một người 

phạm tội tình dục bị kết án sau khi người bị kết án được 

giải phóng khỏi bị giam giữ hoặc điều trị.  

 

3) Bộ Nhân Sự: 

 

 Khi người bị kết án trở thành chủ đề của một đơn khởi 

kiện về sức khỏe tâm thần trước khi được thả ra khỏi nhà 

tù hoặc trong vòng ba mươi ngày sau khi ra khỏi nhà tù;  

 Khi một người theo cam kết Hội Đồng Quản Trị Sức 

Khỏe Tâm Thần thoát ra từ một cơ sở nội trú cung cấp 

điều trị và khi họ được trả lại một cơ sở nội trú;  

 Khi một người được ra khỏi một cam kết sức khỏe tâm 

thần hoặc có một sự thay đổi trong sự sắp xếp;  

 Khi một người dưới một cam kết sức khỏe tâm thần được 

cấp phép nghỉ hoặc được thả ra 24 tiếng hoặc lâu hơn;  

 Khi một người dưới một cam kết sức khỏe tâm thần được 

cho ra và cho vào những chương trình giáo dục hoặc 

những chương trình làm việc.  Thông báo như vậy sẽ xảy 

ra ở đầu và chấm dứt bất kỳ chương trình nào như vậy.  

 

4) Hội đồng quản trị của sự ân xá:  

 

 bất kỳ thủ tục tố tụng ân xá hoặc các tiến hành giảm hình 

phạt nào;  

 Nếu có một ân xá hoặc có các tiến hành giảm hình phạt 

nào đã được cấp. 
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và bạn bè của bị cáo.  

5. Nếu có bất kỳ những đánh cắp hoặc những tài sản cá nhân nào 

được trả lại do không cần thiết để làm bằng chứng. 

6. Được cung cấp giúp đỡ làm việc với chủ nhân của nạn nhân để 

giảm thiểu tổn thất của một nhân viên trả lương và các quyền lợi 

khác do hầu tòa của nạn nhân.  

7. Một bố chí nhanh chóng của vụ án, trong đó họ có liên quan.  

8. Được thông báo bởi các luật sư quận về sắp đặt cuối cùng của 

một trường hợp trọng tội, trong đó họ đã được tham gia và được 

thông báo bất cứ khi nào bị đơn được giải phóng khỏi sự bắt 

giam.  

9. Các thành viên gia đình của tất cả các nạn nhân giết người đều 

được tất cả các quyền lợi này. 

 

Những Quyền Khác Dành Cho Các Nạn Nhân Của Tội Phạm: 

 

1.  Khước từ quyền lợi của mình, là một nạn nhân, bất cứ lúc nào 

bằng cách liên lạc thư ký của tòa án hoặc thông qua một luật sư;  

 

2. Để yêu cầu Luật Sư Quận để chuyển tiếp tên và địa chỉ cho cơ 

quan thích hợp của họ để họ có thể được thông báo bằng:  

 

1) Bộ Dịch Vụ Cải Huấn hoặc Cơ Quan Quận Chỉnh:  

 

 Nếu người bị kết án được cấp phép nghỉ hoặc được thả ra 

từ sự tống 24 tiếng hoặc lâu hơn hoặc được chuyển sang 

trạng thái cộng đồng;  

 Nếu một người bị kết án được cho vào một chương trình 

dựa vào cộng đồng, bao gồm cả các chương trình giáo dục 

và làm việc.  

 Nếu một người bị kết án thoát hoặc không trở về từ một 

kỳ nghỉ phép hoặc được thả ra và được thông báo khi 

người bị kết án trở trại giam;  

 Nếu một người bị kết án được thả ra từ sự bắt giam sau 

khi hoàn thành hình phạt của mình.  

 về ngày đầu tiên những người bị kết án có thể được tha có 

điều kiện hoặc được phóng thích;  

 Về bất kỳ sự giảm nào trong hình phạt tối thiểu của người 

bị kết án;  
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1) Cuộc Điều Tra Trước Khi Kết Án (PSI):  Nếu bị cáo bị kết 

tội, một cuộc điều tra trước khi kết án có thể được hoàn thành bởi 

sự tạm tha có theo dõi. Nó bao gồm một cuộc phỏng vấn với các 

bị cáo, xem xét hồ sơ phạm tội của anh/cô ấy, và xem xét các sự 

kiện cụ thể của tội phạm. Một đơn có thể được gửi đến các nạn 

nhân được gọi là Bản Tuyên Bố Nạn Nhân Bị Tác Động (Victim 

Impact Statement). Nạn nhân có thể sử dụng để cung cấp thông 

tin cho các tòa án liên quan đến cách anh/cô ấy đã bị ảnh hưởng 

bởi các tội phạm. Văn phòng Quản Chế cũng có thể liên lạc với 

nạn nhân qua điện thoại để thu thập thông tin này. Nạn nhân có 

quyền lựa chọn cách điền vào mẫu hoặc gửi báo cáo riêng của họ 

để được bao gồm trong PSI. Điều quan trọng cần lưu ý là PSI có 

thể được cung cấp cho bị đơn. Các nhân viên Quản Chế có thể 

đưa ra một đề nghị cho Thẩm Phán về loại và mức độ nghiêm 

trọng của sự hình pham.  Thẩm Phán có thể thực hiện hoặc không 

thực hiện theo các câu đề nghị từ Quản Chế.  

 

2) Hình phạt: Các hình phạt cho bị đơn sẽ được công bố tại Tòa 

Án Quận sau khi sự sét xử và Cuộc Điều Tra Trước Khi Kết Án 

được diễn ra.  Hình phạt có thể bao gồm tiền phạt và/hoặc thời 

gian tù hoặc ở tù hoặc sự tạm tha có theo dõi hoặc tất cả những sự 

nói trên.  

 

3) Kháng Cáo: Nếu bị đơn được tìm thấy có tội, anh/cô ấy có 

quyền kháng cáo việc kết án lên một tòa án cao hơn.  Trong thời 

gian này, bị đơn có thể được tạm tha với tiền kháng cáo . (Xem 

phần thông tin của quá trình kháng cáo)  

 

 

Thông Tin Của Quá Trình Kháng Cáo 

Đơn kháng nghị thường được đệ trình bởi vì bị đơn và/hoặc luật sư của 

anh/cô ấy tin là có một số lỗi trong các thủ tục hoặc ứng dụng của pháp 

luật.  Tòa án sẽ xem xét điều này để xác định có hay không một lỗi thực 

sự tồn tại.  Trong thời gian này, bị đơn có thể được tạm tha với tiền 

kháng cáo cho đến khi 

kháng cáo được nghe 

tại tòa án cao hơn, mà 

có thể là một vài năm 

sau đó.  Quyết định 

của tòa án xét xử sẽ 

không phải  là cuối 
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cùng cho đến khi tất cả các kháng cáo được nghe.   Một khi kháng cáo 

được nghe, quyết định sẽ được thực hiện để duy trì hoặc bỏ qua quyết 

định của tòa án thấp hơn.  

 

Kháng cáo lần đầu tiên được đưa tới Tòa Án Phúc Thẩm và một khi một 

quyết định được thực hiện bởi Tòa Phúc Thẩm, bị đơn có thể sau đó 

kháng cáo lên tòa án Tối Cao Nhà Nước.  

 

Các Quyền Cho Các Nạn Nhân 
 

Dưới đây là một bản tóm tắt của các quyền cơ bản cho các nạn nhân của 

tội phạm.  Nếu cần biết thêm thông tin xin liên hệ với các Công Tố Viên 

trong Văn Phòng Luật Sư Quận hoặc một Chương Trình Hỗ Trợ Nạn 

Nhân.  Bạn cũng có thể tìm thấy cụ thể các quyền cho nạn nhân trong 

Đạo Luật Sửa Đổi của Nebraska 81-1848.  

 

Nạn Nhân Tội Phạm (như được định nghĩa bởi Neb Rev 29-119) sẽ 

có các quyền sau đây:  

 

1. Quyền có thể xem bất kỳ thông tin được thu thập bởi các Cơ 

Quan Công Lý Hình Sự dành cho công chúng.  

2. Quyền được thông báo từ các Luật Sư Quận: 

 về những hình phạt mà bi đơn phải trả vì tội phạm; 

 trái phiếu của bị đơn; 

 thời gian và địa điểm của tất cả kế hoạch và thủ tục tố tụng 

tòa án, trong đó có thủ tục kết tội; 

 nếu thời gian và địa điểm của bất kỳ kế hoạch hay thủ tục tố 

tụng đã thay đổi; 

 nếu bị đơn đã được tìm thấy phạm tội hay không phạm tội, và 

 những tội phạm mà anh/cô ấy đã bị phạm, và hình phạt;  

 nếu thời gian và địa điểm của bất kỳ thủ tục tố tụng tư pháp 

thêm vào nếu bị cáo được tha bổng (tìm thấy không phạm 

tội) ;  

 Nếu các quyền của nạn nhân được cung cấp đến Văn Phòng 

Quản Chế cho Cuộc Điều Tra Trước Khi Kết Án, và thông tin 

về làm thế nào để liên hệ với Văn Phòng Quản Chế;     

 Nếu Cuộc Điều Tra Trước Khi Kết Án và một trong các sự 

trình bày của các nạn nhân bao gồm trong báo cáo được đưa 

ra cho bị đơn xem xét; và  
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 về quyền của họ để nộp một bản tuyên bố bằng văn bản tác 

động vào tiến trình tuyên án hoặc đọc báo cáo tác động của 

mình tại các thủ tục kết án.  

3. Được có mặt trong suốt phiên tòa của bị đơn, trừ khi nạn nhân 

còn được gọi là một nhân chứng.  

4. Nạn nhân sẽ được thông báo của Ban Tạm Tha về quyền để gửi 

một tuyên bố bằng văn bản để xem xét bởi Hội Đồng Quản Trị và 

được thông báo về bất kỳ hành động nào của Hội Đồng Quản Trị. 

5. Nộp một tuyên bố bằng văn bản để có thể xem xét bất cứ lúc nào 

có điều kiện đưa ra (một kỳ nghỉ phép từ giam giữ trong 24 giờ 

hoặc lâu hơn)cho thủ tục tố tụng, thủ tục tạm tha của Hội Đồng 

Quản Trị, thủ tục tha thứ, hoặc thủ tục giảm (thay đổi hình phạt). 

6. Được thông báo về việc nộp đơn kháng cáo của bị đơn.  

7. Được thông báo của Tổng Chưởng Lý:  

 rằng bị cáo đã nộp đơn kháng cáo về sự kết án; 

 về quá trình kháng cáo, bao gồm cả những sự sắp đặt; 

 nếu bị đơn đã được tha do nộp tiền bảo lãnh trong khi chờ 

bố trí của sự sắp đặt của sự chống án;  

 thời gian và địa điểm về bất kỳ thủ tục khiếu nại và bất kỳ 

thay đổi nào trong thời gian hoặc địa điểm của những thủ 

tục tố tụng;  

 Các kết quả của sự chống án; và 

 các kết quả chung cuộc của vụ án trong vòng 30 ngày sau 

khi sự sắp đặt cuối cùng. 

8. Được thông báo ngay lập tức về việc trốn thoát của tù nhân.  

9. Được thông báo nếu tù nhân thực hiện theo hình phạt.  

 

Nạn Nhân Và Nhân Chứng Của Tội Phạm Có Các Quyền Sau 

Đây:  

 
1. Nạn nhân sẽ được thông báo về bất kỳ khoản phí nhân chứng nào 

có sẵn, những hỗ trợ tài chính khác và các dịch vụ xã hội có thể 

có sẵn, và quá trình nộp đơn xin hỗ trợ này.  

2. Được thông báo về bất kỳ thủ tục tòa án hủy bỏ mà nạn nhân 

nhận được để ra hầu tòa.  

3. Để nhận được bảo vệ khỏi tác hại và các mối đe dọa nguy hại 

phát sinh từ việc hợp tác với các nỗ lực thực thi pháp luật và truy 

tố.  

4. Trong thủ tục tố tụng tòa án, được cung cấp, bất cứ khi nào có 

thể, một khu vực an toàn mà không phải là gần bị cáo và gia đình 
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