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Khi nào tôi
có thể nộp đơn xin

tại ngoại tại
Tòa Thượng 

Thẩm?

Quý vị có thể nộp đơn xin tại 
ngoại tại Tòa Thượng Thẩm 
khi quý vị bị từ chối tại ngoại

VÀ

khi đơn xin tại ngoại tại Tòa 
Thượng Thẩm của quý vị 

được điền đầy đủ.
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Tôi có thể nộp đơn xin tại ngoại 
tại ngoại tại Tòa Thượng Thẩm 
bằng cách nào? 
Luật quy định về cách thức quý vị có thể nộp đơn 
xin tại ngoại tại Tòa Thượng Thẩm đã thay đổi vào 
ngày 3 tháng 6 năm 2019.

Điều này có nghĩa quý vị cần nhiều thông tin hơn 
trước khi quý vị có thể nhận được lịch về ngày điều 
trần tại tòa án.

Có mẫu đơn mới và quý vị cần bao gồm thông tin 
chẳng hạn như:

■■ Quý vị sẽ sống ở đâu và sẽ sống cùng ai. Việc 
này bao gồm một lá thư hoặc tờ khai hữu thệ từ 
người quý vị muốn sống cùng với nội dung cho 
biết rằng quý vị có thể sống ở đó

■■ Số JusticeLink (vụ kiện) cho các cáo buộc đối 
với quý vị

■■ Các điều kiện tại ngoại quý vị muốn

■■ Thư hoặc tờ khai hữu thệ từ bất cứ ai sẽ là 
người bảo lãnh cho quý vị

■■ Các thư giới thiệu về nhân cách

■■ Báo cáo y tế hoặc sức khỏe tâm thần

■■ Lý do tại sao quý vị nên được tại ngoại.

Nếu quý vị không điền vào mẫu đơn mới với tất cả 
thông tin mà Tòa Án cần, quý vị có thể không được 
lên lịch cho ngày điều trần tại tòa.

Quý vị sẽ không được gửi fax mẫu đơn nữa. Quý 
vị phải gửi đơn qua email, bưu điện hoặc nộp trực 
tiếp tại Văn Phòng Đăng Bạ của Tòa Thượng Thẩm.

Nếu quý vị thuê luật sư làm đơn xin tại ngoại tại 
Tòa Thượng Thẩm, họ chỉ nên gửi đơn của quý vị 
khi đơn đã được điền đầy đủ thông tin. Nếu không 
đơn của quý vị sẽ bị từ chối.
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Điều gì xảy ra sau khi tôi gửi mẫu 
đơn của mình?
Khi Tòa Án nhận được mẫu đơn của quý vị, tòa án 
sẽ:

■■ Kiểm tra xem mẫu đơn của quý vị đã được điền 
đầy đủ thông tin hay chưa.

■■ Nếu mẫu đơn của quý vị đã được điền đầy đủ 
thông tin, đơn này sẽ được liệt kê trong danh 
sách nhận được ‘phiên tòa sơ thẩm’ trước Lục 
Sự Tòa (không phải là Quan Tòa). Tại phiên tòa 
sơ thẩm, quý vị sẽ được chỉ định ngày diễn ra 
‘phiên điều trần tại ngoại’. Phiên điều trần tại 
ngoại là khi đơn xin tại ngoại của quý vị sẽ được 
Quan Tòa xét xử. Quan Tòa sẽ quyết định liệu 
quý vị có được tại ngoại hay không.

■■ Đơn của quý vị sẽ bị từ chối nếu chưa được 
điền đầy đủ. Điều này không có nghĩa là quý vị 
bị từ chối tại ngoại, mà là quý vị sẽ không được 
lên lịch cho ngày điều trần tại ngoại.

Nếu quý vị có luật sư đại diện và đơn của quý vị đã 
được điền đầy đủ, quý vị có thể được chỉ định ngày 
điều trần tại ngoại mà không cần tham dự phiên 
tòa sơ thẩm trước.

Tôi có thể được tại ngoại để đến 
cơ sở phục hồi chức năng không?
Có NHƯNG Tòa Thượng Thẩm sẽ không còn yêu 
cầu một cuộc đánh giá về nồng độ ma túy và cồn 
nữa.
Vì vậy, nếu quý vị muốn nhận được lệnh tại ngoại 
của Tòa Thượng Thẩm để đến cơ sở phục hồi chức 
năng quý vị phải:
1. Tự đặt chỗ tại cơ sở phục hồi chức năng từ nhà 
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2. Nhận được thư từ cơ sở phục hồi chức năng 
cho biết rằng quý vị đã được chấp nhận và 
ngày họ sắp xếp chỗ cho quý vị. 

Quý vị cần phải gửi thư này cùng với mẫu đơn khi 
gửi tới tòa án.

Quý vị cũng nên có một lá thư từ một người có thể 
đón quý vị từ nhà giam và đưa quý vị đến cơ sở 
phục hồi chức năng.

Bạn bè hoặc gia đình của tôi có 
thể đến tòa án không?
Có. Có thể sẽ hữu ích khi có những người ủng hộ 
đơn xin tại ngoại của quý vị có mặt tại tòa vào ngày 
diễn ra phiên điều trần tại ngoại của quý vị. 

Tôi có thể nhận trợ giúp pháp lý 
khi nộp đơn xin tại ngoại tại Tòa 
Thượng Thẩm bằng cách nào?
Không phải ai cũng được trợ giúp pháp lý.

Một cuộc trắc nghiệm về khả năng nhận được 
trợ giúp được áp dụng, có nghĩa là Legal Aid NSW 
sẽ quyết định xem đơn xin tại ngoại của quý vị có 
‘triển vọng hợp lý’ để thành công hay không. Vì vậy, 
nếu quý vị hoàn toàn không thể được tại ngoại, 
Legal Aid NSW sẽ không đại diện quý vị cho đơn 
xin tại ngoại của quý vị.

Một cuộc trắc nghiệm chính thức về tình hình tài 
chính được áp dụng, có nghĩa là chúng tôi xem xét 
thu nhập của quý vị và mọi tài sản của quý vị.

Nếu muốn nhận trợ giúp pháp lý, quý vị nên nhờ 
luật sư đại diện cho quý vị đối với các cáo buộc 
của quý vị giúp đỡ. Họ có thể giúp quý vị điền đơn 
đăng ký trợ giúp pháp lý.
Quý vị cũng có thể gọi Legal Aid NSW từ nơi tạm 
giam theo số #11 sau đó nhấn phím 2.
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Tòa Thượng Thẩm Ở Đâu?
Tòa Thượng Thẩm ở Quảng Trường Queen trên 
đường Phillip Street ở Khu Trung Tâm Thương Mại 
Sydney. Các ga xe lửa gần nhất là St James và 
Martin Place.

Để biết thêm thông tin chung về tại ngoại, vui lòng 
xem tập thông tin của Legal Aid NSW, Hướng dẫn 
tại ngoại.

Law Access NSW cũng có thể hỗ trợ quý vị. Gọi số 
1300 888 529.

https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/guide-to-bail
https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/guide-to-bail
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Legal Aid NSW có các tập thông tin khác bao 
gồm:

■■ Kháng cáo lên Tòa Trung Thẩm

■■ Kháng Cáo Trọng Tội là gì?

■■ Quý vị có đang đối mặt với một án tù 
không?

■■ Quý vị có bị cáo buộc với vi phạm về bạo 
lực gia đình không?

■■ Có ai đó yêu cầu Tòa Án ban hành một 
Lệnh Cấm Bạo Hành Gia Đình (AVO) 
chống lại quý vị không?

■■ Quý vị có bị cáo buộc tội nặng không?

■■ Các thư giới thiệu về nhân cách

■■ Cáo buộc lái xe trong tình trạng bị ảnh 
hưởng của rượu bia

■■ Quý vị lái xe trong tình trạng bị ảnh 
hưởng bởi ma túy

■■ Ra tòa (tòa án địa phương)

■■ Quý vị có vi phạm lệnh tha có điều kiện, 
lệnh giam giữ tại nhà hoặc lệnh cải huấn 
tại cộng đồng có giám sát không?

■■ Quý vị có bị cáo buộc lái xe mà không 
có giấy phép không?

■■ Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Lý cho Tù Nhân

■■ Xem xét các quyết định của Tòa Án Địa 
Phương

■■ Quý vị có bị phạt tù và bị hủy visa 
không?

■■ Hướng dẫn tại ngoại

■■ Quyền hạn của Cảnh Sát - quyền và 
trách nhiệm của quý vị (Phiên bản 
chuẩn và bằng Tiếng Anh Đơn Giản, Dễ 
Đọc)
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Ấn phẩm này là một hướng dẫn chung theo luật 
pháp. Quý vị không nên dựa vào đây như một lời 
khuyên pháp lý và chúng tôi đề nghị quý vị nên nói 
chuyện với luật sư về tình huống của mình.

Các thông tin chính xác tại thời điểm in. Tuy nhiên 
các thông tin có thể thay đổi. Để biết thêm thông 
tin xin liên hệ LawAccess NSW theo số 1300 888 
529. 

© Legal Aid NSW 2019

Đặt lấy các tờ thông tin trực tuyến tại  
www.legalaid.nsw.gov.au/publications hoặc gửi 
email tới địa chỉ: publications@legalaid.nsw.gov.au

Tập thông tin này cũng có sẵn bằng: Tiếng Ả Rập, 
Tiếng Trung Giản Thể và Tiếng Việt.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của Legal Aid 
NSW:

Nếu quý vị cần thông ngôn viên, hãy gọi 
cho Dịch Vụ Thông Ngôn và Phiên Dịch 
(TIS National) theo số 131 450 (từ 9 giờ 
sáng đến 5 giờ chiều) và xin nối máy với 
Law Access NSW.

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc nghe 
hoặc nói, hãy gọi cho Dịch Vụ Tiếp Âm 
Quốc Gia (NRS) theo số 133 677 và xin 
nối máy với LawAccess hoặc truy cập  
www.relayservice.gov.au
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