Tội Phạm Do Thù Ghét và COVID-19
Bộ Luật Hình Sự Pennsylvania Quy Định Tội Phạm Do Thù Ghét Là Bất Hợp
Pháp.
Kể từ khi bắt đầu có cuộc khủng hoảng COVID-19, trên cả nước đã có các báo
cáo rằng các thành viên cộng đồng người Mỹ gốc Á hoặc châu Á đã trở thành
đối tượng của các hành vi quấy rối, tấn công và đe dọa đáng khinh bỉ. Các báo
cáo này đã nêu rằng có những người tìm cách đổ lỗi một cách sai lầm về nguyên
nhân của cuộc khủng hoảng cho người châu Á hoặc người Mỹ gốc Á, là những
người không tạo ra hoặc mang căn bệnh này cho Tiểu Bang chúng ta. Rõ ràng,
ở mầm bệnh vô hình này không có sự phân biệt đối xử. Hành vi quấy rối đối với
cộng đồng người Mỹ gốc Á hoặc châu Á trong lĩnh vực nhà ở, chỗ ở công cộng,
giáo dục hoặc việc làm có thể cấu thành sự phân biệt đối xử bất hợp pháp theo
Đạo Luật về Quan Hệ Con Người của Pennsylvania (PH PHRA). Các hành vi
liên quan đến sự không khoan dung với một nhóm người khác là vô đạo đức và
cũng có thể là tội phạm.
Hăm Dọa Dân Tộc
Quy định của Pennsylvania về tội phạm do thù ghét được gọi là "hăm dọa dân
tộc". Tội hăm dọa dân tộc quy định đối với các hành vi phạm tội nhất định đối với
người và tài sản khi động cơ thúc đẩy các hành vi phạm tội đó là nhằm mục đích
xấu đối với chủng tộc, màu da, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia của nạn
nhân. Khi một hành vi là một tội ác, đó là một hành vi phạm tội đối với toàn bộ
cộng đồng chứ không chỉ với những người liên quan trực tiếp. Tội phạm do thù
ghét làm tăng thêm tác hại: cộng đồng bị tổn thương không chỉ bởi hành vi phạm
tội, mà còn bởi thông điệp đáng ghét mà hành vi phạm tội muốn gửi đi và nỗi sợ
hãi và đe dọa mà nó muốn gây ra.
Ủy Ban Quan Hệ Con Người Pennsylvania chủ trì Lực Lượng Đặc Nhiệm Liên
Ngành, và các thành viên của Ủy Ban quan ngại sâu sắc đến các sự cố trong
Tiểu Bang đã gây ra căng thẳng dân sự. Các hành vi thù hận chắc chắn có thể
và thường là nguồn gốc của căng thẳng dân sự. Hành vi thù hận hoặc đe dọa
dân tộc cũng có thể được báo cáo lên Ủy Ban Quan Hệ Con Người
Pennsylvania để Lực Lượng Đặc Nhiệm Liên Ngành xem xét. Mặc dù Ủy Ban
Quan Hệ Con Người Pennsylvania không điều tra các vấn đề hình sự, nhưng
chúng tôi có thể giới thiệu quý vị đến cơ quan thực thi pháp luật phù hợp.
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Hậu Quả của Tội Phạm do Thù Ghét: Phải nhận hình phạt ở mức cao hơn
Ở Pennsylvania, mỗi tội hình sự phải chịu một mức phạt theo quy định. Khi tội
hăm dọa dân tộc được buộc tội, người phạm tội sẽ phải chịu hình phạt ở mức độ
cao hơn một mức so với mức quy định cho tội danh. Ví dụ, tội phạm tấn công
thường được xếp loại là tội nhẹ ở cấp độ hai. Những kẻ phạm tội cấp độ hai có
thể phải chịu án tù 2 năm và phạt tiền lên tới $5,000.00. Nếu tội tấn công có thể
được chứng minh là đã được thực hiện với mục đích xấu đối với chủng tộc,
màu da, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia của nạn nhân thì tội hăm dọa dân
tộc được xếp ở mức độ cao hơn, tức là tội nhẹ cấp độ một. Hình phạt đối với tội
nhẹ cấp độ một là 5 năm tù và tiền phạt tới $10,000.00. Nói cách khác, tội đe
dọa dân tộc sẽ khiến người phạm tội phải chịu hình phạt tăng cường.
Yêu Cầu: Phạm Tội
Trước khi hành vi đe dọa dân tộc có thể bị buộc tội, người bị buộc tội phải đã
thực hiện hành vi phạm tội. Nói chung, bộ luật hình sự quy định các tội hiện tại là
các tội chống lại con người và tài sản. Một số tội thường được cáo buộc là đe
dọa dân tộc bao gồm: quấy rối, tấn công, đe dọa khủng bố, tội phạm hình sự
(phá hoại) và đốt phá.
Báo Cáo Về Hành Vi Thù Ghét
Nếu quý vị thấy hoặc biết các hành vi thù ghét nhắm vào chủng tộc, màu da, tôn
giáo hoặc nguồn gốc quốc gia của nạn nhân, đừng ngần ngại liên hệ với sở
cảnh sát địa phương.
Biện Pháp Khắc Phục về Dân Sự Đối Với Nạn Nhân Bị Đe Dọa Dân Tộc
Cơ quan lập pháp Pennsylvania đã lập các biện pháp khắc phục về dân sự được
thiết kế đặc biệt cho các nạn nhân của tội phạm do thù ghét. Quy định về khắc
phục dân sự được nêu tại Phần 8309, 42 Pa.CS. Quy định này cho phép một
nạn nhân bị đe dọa dân tộc được bồi thường các thiệt hại nói chung (thiệt hại về
tài sản và chi phí liên quan đến thương tích) và thiệt hại về tình cảm. Nạn nhân
cũng có thể được bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt (một giá trị được
thiết lập để thủ phạm bị tổn thất về tài chính). Một điều khoản quan trọng khác
của khắc phục dân sự hỗ trợ nạn nhân tìm luật sư vì luật sư có thể thu phí của
họ. Cuối cùng, các biện pháp khắc phục dân sự tìm kiếm một lệnh cấm (yêu cầu
tòa án ra lệnh dừng các hành động vi phạm).
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Quyền Đưa Ra Khiếu Nại Hình Sự Riêng
Khi một nạn nhân tin rằng sở cảnh sát địa phương của họ đã không xử lý đúng
vụ việc hoặc không coi vụ việc là tội phạm do thù ghét, nạn nhân có quyền theo
đuổi đơn kiện hình sự riêng. Việc đưa ra một khiếu nại hình sự riêng có thể
được thực hiện bằng cách đệ trình lên tòa án quận địa phương. PHRC khuyến
khích các nạn nhân liên hệ với Đoàn Luật Sư địa phương để được hỗ trợ.
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