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Đôi khi hoàn cảnh khiến không may quý vị phạm phải một tội hình
sự nào đó, và phải ra tòa để nhận lãnh hình phạt theo đúng pháp
luật, quý vị mong chờ gì ở vị thẩm phán hay chánh án?
Đương nhiên bất cứ can phạm nào cũng hy vọng rằng mình sẽ được
xét xử và kết án bởi một vị quan tòa thông thái, có kinh nghiệm,
công bằng, có đạo đức và quan trọng là biết cảm thông, có lòng vị
tha.
Những kỳ vọng đó của các can phạm cũng chính là chuẩn mực về
những phẩm chất của các vị thẩm phán hay chánh án trong hệ
thống tòa hình sự tại tiểu bang NSW và nước Úc nói chung.
Những vị quan tòa này ngoài sự hiểu biết sâu sắc về các đạo luật,
còn cần phải thấu hiểu những phức tạp về mặt tâm lý của can
phạm, của tiến trình phạm tội, những hối tiếc ăn năn, những đau
đớn của nạn nhân, những gia đình tan vỡ, những cuộc đời mất đi
niềm hy vọng ở tương lai... Tất cả những yếu tố nói trên cần phải

được những vị quan tòa cẩn thận xem xét để cuối cùng đưa ra
những bản án công bằng.
Nói chung công chúng kỳ vọng những vị quan tòa của chúng ta
trước hết phải là những con người có cả trí tuệ lẫn trái tim, chứ
không phải chỉ là những robot được đặt vào ghế quan tòa để máy
móc đưa ra những bán án tuyệt đối đúng theo tinh thần của các đạo
luật.
Thế nhưng trong thực tế những vị quan tòa tại NSW đã làm việc như
thế nào? Quan tòa Hugh Dillon thẩm phán tòa pháp y tiểu bang
NSW nhận xét rằng tiến trình xét xử tại các tòa hình sự của tiểu
bang NSW đã trở nên càng ngày càng phức tạp một cách không cần
thiết, cứng ngắc, máy móc, do các quan tòa bị buộc phải tuân theo
quá nhiều những quy tắc và hướng dẫn trong tiến trình xét xử và
kết án.
Trong khi chuẩn bị một bản án ,các quan tòa tại NSW đã bị buộc
phải xem xét quá nhiều yếu tố có liên quan. Những yếu tố có liên
quan này được tính theo phần trăm và các quan tòa đã phải tính
toán để khi bản án cuối cùng được đưa ra, tất cả những phần trăm
của các yếu tố liên quan nói trên đã không bị bỏ sót hay không bị
tính thêm vào. Giờ đây trên bàn làm việc của các vị quan tòa tại
NSW không thể nào thiếu đi những chiếc máy tính!
Do những áp lực chính trị, từ những năm 1980 các chính phủ kế tục
tại tiểu bang NSW đã có những sửa đổi quan trọng liên quan đến
đạo luật về kết án tại NSW. Những thay đổi này đã buộc các quan
tòa phải bám sát các hướng dẫn về tiến trình kết án được ghi rõ
trong các đạo luật.
Nếu vị quan tòa nào đưa ra những bản án không theo các hướng
dẫn thì phải giải thích lý do vì sao. Những thay đổi nói trên đã gây
khó khăn rất lớn cho các quan tòa.
Từ năm 2002 đạo luật quy định thời gian tối thiểu phải ở tù trước
khi được thả sớm (parole) cho một số tội danh. Việc quy định này cụ
thể đến mức ghi rõ 40% cho một số tội danh và 80% cho các tội
hình sự khác. Có nghĩa là can phạm phải ở tù tối thiểu 4 năm hay 8
năm cho các bản án 10 năm trước khi được thả sớm.

Đạo luật liên quan đến việc kết án còn yêu cầu các quan tòa làm các
phép tính như sau: nếu các phạm nhân đồng ý nhận tội trước khi ra
tòa thì sẽ được giảm 25% của bản án. Nếu can phạm tuyên bố nhận
tội sau khi ra tòa thì chỉ được giảm 12.5% của bản án.
Về mặt lý luận việc khấu trừ phần trăm các bản án này được coi là
một phần thưởng cho những can phạm vì đã giúp tòa tiết kiệm được
thời gian, công sức và tiền bạc của chính phủ. Đồng thời chính phủ
cũng tin rằng các hướng dẫn về kết án như trên sẽ giúp công chúng
thấy được tính minh bạch của tiến trình kết án. Tuy nhiên chưa có
thống kê nào cho thấy mục đích này đã đạt được.
Trong thực tế chỉ thấy công việc của quan tòa và tòa án đã không
giảm mà lại tăng. Lý do là vì việc kháng cáo đã gia tăng do có sự
tranh cãi giữa luật sư hai bên liên quan đến phần trăm được khấu
trừ trong các bản án, hay luật sư bào chữa cho rằng quan tòa đã
không đi theo đúng hướng dẫn của tiến trình kết án.
Tiến trình kết án tại NSW hiện tại buộc các vị quan tòa phải dùng
những tính toán thuần túy toán học để cho đáp số chính xác cho các
bản án. Ví dụ đối diện với một vụ án nhập lậu ma túy với số lượng
nhỏ lần đầu tiên, vị quan tòa sẽ tự bảo mình rằng anh này ít nhất
phải bị bốn năm. Sau đó vị quan tòa phải nghiên cứu tất cả mọi yếu
tố có liên quan, làm các phép cộng và trừ để cuối cùng có đáp số là
bản án của can phạm nói trên chính xác là 3 năm 8 tháng! Rồi vị
quan tòa nhớ ra thêm một điều là can phạm tuyên bố nhận tội chỉ
một tháng sau khi bị buộc tội, vì thế can phạm xứng đáng được
khấu trừ thêm 15% nữa. 15% của 3 năm 8 tháng là bao nhiêu?
Thế là vị quan tòa đi tìm chiếc máy tính. Từ khi nào các vị quan tòa
của chúng ta đã phải tính toán các bản án như người bán hàng tính
giá các mặt hàng discount?
Chánh án tòa án trung thẩm ở NSW là Andrew Haesler nhận định
rằng tính chất logic của các bản án đương nhiên có những yếu tố
toán học, nhưng “toán hóa” các bản án hình sự như thế thì làm
hỏng cả hệ thống xét xử và kết án. Ông nói thêm rằng nếu chúng ta
muốn robot kết án can phạm thì nên chế tạo các người máy để làm
công việc đó.

Do yêu máy móc như thế, các bản án rất dễ bị kháng cáo. Nhiều
trường hợp tính toán khấu trừ phần trăm các yếu tố khoan hồng hay
gia trọng không chính xác. Nhiều trường hợp các yếu tố khoan hồng
hay gia trọng bị cộng hay trừ đến hai lần! Bộ trưởng tư pháp NSW là
Greg Smith, vốn là một cựu công tố viên, cho rằng luật kết án của
NSW phức tạp một cách quái đản. Tháng 9/2012 khi nhận chức
được năm tháng Greg Smity ra lệnh cho Ủy ban Cải cách Luật pháp
xem xét lại đạo luật về tiến trình kết án của tiểu bang NSW (NSW
Crimes (Sentensing Procedure) Act 1999).
Đạo luật nói trên được ban hành dựa trên quan niệm chung của
công chúng, cộng với áp lực từ giới truyền thông cho rằng đa số các
bản án hình sự là quá khoan hồng. Tâm lý chung của công chúng
đều tin rằng chỉ có nạn nhân là có quyền kết án can phạm. Tâm lý
ghét tội phạm của xã hội nói chung tin rằng mục đích chính của tiến
trình kết án là trả thù và trừng phạt.
Nhưng bên cạnh đó công chúng cũng thừa nhận rằng hệ thống pháp
luật cần làm việc tuân theo những quy tắc nào đó. Trong hệ thống
luật pháp của chúng ta, trực diện đối mặt không phải là nạn nhân
và tội phạm mà chính là tòa án và tội phạm. Nói một cách chính xác
hệ thống pháp luật của Úc xác định rằng khi một người phạm tội là
người đó làm tổn thương hệ thống pháp luật chứ không phải làm tổn
thương nạn nhân.
Nói rằng các bản án hình sự tại NSW là quá khoan hồng thật ra
không đúng. Lý do là vì xem xét trên bình diện toàn quốc thì các
thẩm phán và các quan tòa trên toàn quốc đều đưa những mức án
gần như giống nhau cho cùng một tội danh.
Những bản án quá khoan hồng hay khoan hồng không có cơ sở luôn
bị công tố viện kháng án ngay lập tức. Những nghiên cứu khác cũng
nhận thấy rằng nếu công chúng được biết hết tất cả mọi yếu tố có
liên quan đến một vụ án thì đa số chấp nhận một bản án còn khoan
hồng hơn là bản án thật sự của tòa ban ra trong ngày xét xử.
Do đó nếu chính phủ NSW cho rằng đạo luật nói trên là nhằm giải
quyết vấn đề có những bản án thích đáng cho can phạm là không
đúng. Chính phủ nên để cho các vị quan tòa có toàn quyền để xét

xử vụ án đó theo pháp luật. Không nên buộc các quan tòa phải tuân
theo quá nhiều quy định và hướng dẫn.
Các quan tòa sẽ không bao giờ có thể hiểu được hết nội tâm của
một can phạm. Tuy nhiên cương vị quan tòa buộc họ phải tìm cách
khám phá nội tâm của những bị can trước mặt họ. Và khi yêu cầu
quan tòa tìm hiểu thế giới nội tâm của can phạm để xác định hành
vi phạm tội của họ, các quan tòa nên được phép đưa ra bản án dựa
trên quan điểm cá nhân của mình.
Điển hình của một vụ án. Một phụ nữ bị cáo buộc tội sát nhân bằng
cách dùng chiếc xe hơi của mình cán ngang qua người của tình nhân
khiến ông này chết tại chỗ. Vị quan tòa trong phiên xử đã đưa ra
một bản án khoan hồng với thời gian bị giam tối thiểu nay giảm
xuống so với mức án quy định. Vị quan tòa cho biết can phạm nói
trên hết sức ăn năn vì hành động của mình, dựa trên những bằng
chứng ông có được.
Sau khi cho xe cán qua người đàn ông, can phạm nhảy ra khỏi xe
và tìm cách nâng chiếc xe lên để cứu nạn nhân. Một người khác
chứng kiến can phạm bứt tóc như điên khùng bên đường. Các nhân
viên nhà tù, các chuyên viên tâm lý đều xác nhận là can phạm hết
sức đau khổ vì đã phạm tội ác. Vị quan tòa nói thêm rằng can phạm
cũng là một người mẹ có con và vì thế bà ta hiểu rõ thế nào là nỗi
đau đớn của người bị mất con. Dựa trên những yếu tố này vị quan
tòa đã cho can phạm một bản án khoan hồng.
Dĩ nhiên các quan tòa phải thực hiện công lý dựa trên những đạo
luật được quốc hội của tiểu bang ban hành. Tuy nhiên nhiều đạo
luật được soạn thảo và ban hành bởi các chính trị gia khi họ bị
những áp lực chính trị từ cử tri hay từ phe đối lập.
Những đạo luật như thế có thể giải quyết được vấn đề của các chính
trị gia nhất thời, nhưng lại gây khó khăn rất nhiều cho hệ thống tư
pháp và chức năng của các quan tòa. Những bản án được tính toán
một cách máy móc như trên không phản ảnh được đúng tính chất
nhân bản trong hệ thống xét xử và kết án của chúng ta.
Ls Lê Đức Minh
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