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Quý vị đã bị cáo
buộc với một
hành vi phạm tội

Quý vị có biết về
cáo buộc của mình
không? Xem bản
xác nhận cáo buộc
của quý vị

1.	
1 Mục đích của phiên tiền thẩm
Quý vị được cung cấp bản giải thích này vì quý vị
đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại một
phiên tiền thẩm. Mục đích của phiên tiền thẩm là:
i. Để bên nguyên quyết định những cáo buộc hình sự
nào đối với quý vị sẽ được khởi tố, và
ii. Để quý vị quyết định liệu có nhận tội hay không đối
với những hành vi phạm tội đó.
Cuối phiên tiền thẩm, vụ kiện của quý vị sẽ được
chuyển đến Tòa Trung Thẩm hoặc Tòa Thượng Thẩm
để xét xử nếu quý vị không nhận tội hoặc để quyết
định bản án của quý vị nếu quý vị nhận tội.

Để biết thêm thông tin, vui lòng trao
đổi với luật sư của quý vị hoặc gọi đến
Đường Dây Nóng của Dịch Vụ Trợ Giúp
Pháp Lý cho Thanh Thiếu Niên theo số
1800 10 18 10

Luật sư và bên
nguyên của quý vị
sẽ có một cuộc thảo
luận trước phiên tòa

22.

Quý vị sẽ được
triệu tập để xét
xử hoặc kết án

Bản xác nhận cáo buộc

Bên nguyên đã cung cấp cho quý vị hoặc luật sư của
quý vị một bản xác nhận cáo buộc.

	
Bản xác nhận cáo buộc là gì?

Bản xác nhận cáo buộc trình bày tất cả các hành vi
phạm tội bên nguyên dự định khởi tố nếu vụ kiện của
quý vị được chuyển để xét xử tại Tòa Trung Thẩm hoặc
Tòa Thượng Thẩm.

3.
3
		

 uộc thảo luận trước phiên tòa
C
(nếu quý vị có luật sư)

Vụ kiện của quý vị sẽ được hoãn lại để luật sư của quý
vị và bên nguyên có thể thảo luận về vụ kiện tại một
cuộc thảo luận trước phiên tòa.
Cuộc thảo luận trước phiên tòa nhằm giúp quý vị quyết
định liệu có nhận tội hay không với các cáo buộc chống
lại quý vị và thảo luận bất kỳ đề nghị nào có thể được
đưa ra. Ở cuối cuộc thảo luận, các vấn đề khác liên
quan đến vụ kiện của quý vị cũng có thể được thảo
luận.

Quý vị phải sẵn sàng cung cấp hướng dẫn cho luật
sư trong cuộc thảo luận trước phiên tòa và luật sư
của quý vị sẽ sắp xếp việc này.
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Nếu bên nguyên và luật sư của quý vị đồng ý, quý vị có
thể có mặt tại cuộc thảo luận.
Sau cuộc thảo luận trước phiên tòa, giấy chứng nhận
về cuộc thảo luận trước phiên tòa sẽ được bên nguyên
và luật sư của quý vị soạn thảo và ký.

	
Giấy chứng nhận về cuộc thảo luận
trước phiên tòa là gì?

Giấy chứng nhận này cũng sẽ trình bày mọi đề nghị
được bên nguyên đưa ra để chấp nhận lời khai nhận
tội đối với một hành vi phạm tội khác. Giấy chứng
nhận này cũng sẽ trình bày mọi dữ kiện được các bên
đồng ý (nếu đề nghị nhận tội được chấp nhận).
Quý vị cũng có thể được yêu cầu ký vào giấy chứng
nhận. Luật sư của quý vị phải giải thích về ý nghĩa của
chứng nhận này trong vụ kiện của quý vị.
Nội dung trong chứng nhận về cuộc thảo luận trước
phiên tòa có tính bảo mật. Việc công bố bất kỳ thông
tin nào trong giấy chứng nhận này cũng đều là một
hành vi phạm tội.
Tuy nhiên, nếu quý vị bị buộc tội đối với hành vi phạm
tội, tòa án quyết định bản án của quý vị sẽ được cung
cấp giấy chứng nhận về cuộc thảo luận trước phiên
tòa. Nội dung được đề cập trong giấy chứng nhận có
thể ảnh hưởng đến việc liệu quý vị có được giảm án
hay không. Tòa án có thể sử dụng giấychứng nhận của
quý vị khi quyết định kết án. Quý vị nên hỏi luật sư của
mình nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này.
Sau cuộc thảo luận trước phiên tòa, quý vị sẽ trở lại
gặp một Quan Tòa Sơ Thẩm.

Nếu tôi không có luật sư thì sao?

Vụ kiện của quý vị hiện sẽ được hoãn lại để quý vị có
thể tìm kiếm tư vấn pháp lý và quyết định xem quý vị
có muốn nhận tội hay không đối với các hành vi phạm
tội trên bản xác nhận cáo buộc.
Nếu quý vị muốn liên lạc với bên nguyên về các hành vi
phạm tội được nêu trong bản xác nhận cáo buộc, quý
vị có thể liên lạc qua thư.

Quý vị có thể muốn tìm đại diện pháp lý hoặc tư
vấn pháp lý về vụ kiện của mình trong khi vụ kiện
của quý vị được hoãn lại. Quý vị được quyền sử
dụng luật sư từ Legal Aid NSW hoặc luật sư được
Legal Aid NSW phê duyệt.
Sau thời gian hoãn, quý vị sẽ trở lại hầu tòa.
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Thẩm vấn nhân chứng của bên nguyên
Bất kỳ lúc nào sau khi quý vị hoặc luật sư của quý vị
được cung cấp bản xác nhận cáo buộc, quý vị có thể
yêu cầu Quan Tòa Sơ Thẩm ra lệnh cho một hoặc nhiều
nhân chứng của bên nguyên ra trước tòa để cung cấp
bằng chứng trong phiên tiền thẩm. Quan Tòa Sơ Thẩm
sẽ dựa vào một số cơ sở đánh giá nhất định để quyết
định xem có chấp nhận yêu cầu này hay không. Nếu
Quan Tòa Sơ Thẩm từ chối, Quan Tòa Sơ Thẩm sẽ đưa
ra lý do cho việc từ chối.
Quan Tòa phải ra lệnh nếu bên nguyên đồng ý yêu cầu
của quý vị. Tuy nhiên, nếu nhân chứng là nạn nhân của
hành vi phạm tội bị cáo buộc liên quan đến bạo lực,
Quan Tòa Sơ Thẩm chỉ có thể ra lệnh nếu Quan Tòa Sơ
Thẩm tin rằng có những lý do đặc biệt, vì công lý, nhân
chứng nên tham dự.
Không được phép yêu cầu một số nạn nhân của hành
vi phạm tội xâm hại tình dục ở trẻ em bị cáo buộc hoặc
các hành vi phạm tội xâm hại tình dục khác ra hầu tòa
để cung cấp bằng chứng.

5.

4

 uy trình chuyển vụ kiện để xét xử
Q
hoặc kết án

Quan Tòa Sơ Thẩm sẽ hỏi xem quý vị có nhận tội
hay không đối với mỗi hành vi phạm tội trên bản
xác nhận cáo buộc.
Quý vị cũng có thể nhận tội tại bất kỳ thời điểm nào
khác. Nếu quý vị nhận tội, Quan Tòa Sơ Thẩm sẽ
chuyển vụ kiện của quý vị lên Tòa Trung Thẩm hoặc
Tòa Thượng Thẩm để quyết định kết án. Đây được gọi
là quy trình chuyển vụ kiện để kết án.
Nếu quý vị không nhận tội, Quan Tòa Sơ Thẩm sẽ
chuyển vụ kiện của quý vị lên Tòa Trung Thẩm hoặc
Tòa Thượng Thẩm để xét xử. Đây được gọi là quy trình
chuyển vụ kiện để xét xử.

Để biết thêm thông tin, vui lòng trao đổi
với luật sư của quý vị hoặc gọi đến Đường
Dây Nóng của Dịch Vụ Trợ Giúp Pháp Lý cho
Thanh Thiếu Niên theo số 1800 10 18 10

Giảm án đối với các lời khai nhận tội
Nếu quý vị nhận tội đối với hành vi phạm tội có thể
bị truy tố, quý vị có thể được giảm án; quý vị nên nhờ
luật sư tư vấn hoặc tìm dịch vụ tư vấn pháp lý về vấn
đề này.
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