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Trước khi tới hầu tòa, quý vị nên... 

1. Tìm tư vấn pháp lý càng sớm càng tốt
Có thể mất thời gian để có được cuộc hẹn nói 
chuyện với luật sư.

Điều quan trọng là quý vị cần tìm tư vấn pháp lý 
ngay cả khi quý vị không muốn luật sư đại diện cho 
mình ở phiên tòa. Điều này là bởi vì tòa án sẽ đưa 
ra những quyết định quan trọng về tương lai của 
quý vị.

Việc được tư vấn pháp lý sẽ giúp quý vị hiểu rõ về 
quy trình của phiên tòa và các quyền của quý vị.

Hãy gọi LawAccess NSW theo số 1300 888 529 
sớm nhất có thể khi quý vị nhận được Trát Hầu 
Tòa.

2. Nếu quý vị cần thông ngôn viên, nhớ ngỏ 
lời yêu cầu

Nếu quý vị cần người có thể nói ngôn ngữ của quý 
vị để phiên dịch khi quý vị ở phiên tòa, hãy gọi cho 
Dịch Vụ Tòa Án theo số 1300 679 272. Nói với bộ 
phận Dịch Vụ Tòa Án rằng quý vị cần một thông 
ngôn viên tại phiên tòa và ngôn ngữ quý vị cần.

Một luật sư của Legal Aid NSW cũng có thể sắp 
xếp một thông ngôn viên cho quý vị tại phiên tòa 
và cho buổi hẹn của quý vị.

Hãy nhớ mang theo tất cả các giấy tờ của cảnh 
sát và liên quan đến phiên tòa tới cuộc hẹn với 
luật sư.
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Tôi có thể tìm trợ giúp và tư vấn pháp 
lý ở đâu?

LawAccess NSW 
Khởi đầu tốt nhất là gọi tới đường dây trợ giúp qua 
điện thoại miễn phí—LawAccess NSW—họ có thể 
giúp quý vị ngay lập tức. Họ sẽ cung cấp cho quý vị 
các thông tin, giấy giới thiệu miễn phí và trong một 
số trường hợp là tư vấn pháp lý. Hãy gọi  
1300 888 529.

Legal Aid NSW 
Legal Aid NSW cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí và 
đại diện pháp lý tại tòa án cho các khách hàng đủ 
điều kiện. Hãy gọi LawAccess NSW theo số 1300 
888 529 hoặc tìm văn phòng của Legal Aid NSW gần 
quý vị nhất tại địa chỉ  www.legalaid.nsw.gov.au/
contact-us

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu đủ điều kiện, 
hãy xem trang 13. 

Nhân viên tòa án 
Nhân viên tòa án có thể cung cấp thông tin miễn phí 
cho quý vị về cách thức hoạt động của tòa án. Nhân 
viên tòa án không thể tư vấn pháp lý hoặc đại diện 
cho quý vị trong phiên tòa. 

Các luật sư tư
Hội Pháp Luật Tiểu Bang NSW (Law Society of NSW) 
có thể giới thiệu quý vị tới những luật sư tư trong 
vùng của quý vị. Hội cũng có thể cho quý vị biết về 
các luật sư tư đang làm việc cho Legal Aid NSW. Hãy 
gọi cho Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư của Hội Pháp 
Luật theo số (02) 9926 0300. 

Dịch Vụ Pháp Lý cho Người Thổ Dân 
Nếu quý vị là Người Dân Đảo Eo Biển Torres hoặc 
Người Thổ Dân, quý vị có thể nhận trợ giúp miễn 
phí từ Dịch Vụ Pháp Lý cho Người Thổ Dân. Hãy gọi 
1800 765 767.

http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us 
http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us 
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Tìm hiểu xem ngày nào quý vị phải hầu tòa
Ngày vụ việc của quý vị được xử tại phiên tòa được 
ghi trên Trát Hầu Tòa hoặc trên mẫu đơn tại ngoại hầu 
tra. Địa điểm diễn ra phiên tòa mà quý vị phải có mặt 
cũng được ghi trên Trát Hầu Tòa hoặc mẫu đơn tại 
ngoại hầu tra.

Nếu quý vị không có Trát Hầu Tòa hoặc mẫu đơn tại 
ngoại hầu tra và quý vị không chắc chắn về thời gian 
vụ việc của quý vị sẽ được xử tại phiên tòa, quý vị 
nên gọi cho đồn cảnh sát nơi quý vị bị buộc tội để hỏi 
thăm.

Nếu vụ việc của quý vị đã từng được đưa ra tòa án 
trước đó, quý vị có thể hỏi Dịch Vụ Tòa Án. Gọi cho 
Dịch Vụ Tòa Án theo số 1300 679 272.

Nếu quý vị cho rằng phiên tòa xử vụ việc của quý vị 
sắp diễn ra, quý vị cũng có thể tìm kiếm trên Cơ Quan 
Đăng Ký Trực Tuyến NSW (NSW Online Registry). Truy 
cập https://onlineregistry.lawlink.nsw.gov.au.

Nếu quý vị không thể hầu tòa
Nếu quý vị không thể hầu tòa, quý vị phải gọi điện 
cho Dịch Vụ Tòa Án theo số 1300 679 272  và nói cho 
họ biết lý do vì sao quý vị không thể tới phiên tòa. 
Hãy yêu cầu bộ phận Dịch Vụ Tòa Án nói với lục sự tòa 

https://onlineregistry.lawlink.nsw.gov.au
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hoặc thẩm phán rằng quý vị không thể tới phiên 
tòa. 

Nếu quý vị không thể hầu tòa vì quý vị bị ốm, quý 
vị nên yêu cầu bác sĩ cấp y chứng. Y chứng nên 
nêu rõ lý do vì sao quý vị không thể hầu tòa.

Quý vị nên gửi qua email giấy này cho phiên tòa, 
vào hoặc trước ngày xét xử vụ việc của quý vị như 
được liệt kê. Hãy truy cập Danh Mục Phiên Tòa 
của Dịch Vụ NSW: www.service.nsw.gov.au/
nswgovdirectory/local-courts.

Cảnh báo: Sẽ có những hậu quả cho việc 
không hầu tòa. Nếu quý vị không có mặt khi 
vụ việc của quý vị được xử, thẩm phán có 
thể nhận định quý vị có tội mặc dù quý vị 
chưa nhận tội. 

Thẩm phán cũng có thể ban hành trát. Nếu 
trát được ban hành, cảnh sát sẽ bắt giữ quý 
vị và tống giam quý vị. 

http://www.service.nsw.gov.au/nswgovdirectory/local-courts
http://www.service.nsw.gov.au/nswgovdirectory/local-courts
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Chuẩn bị sẵn sàng cho phiên tòa

Giúp giữ cho tòa án được an toàn
Có các quy tắc về những vật dụng quý vị có thể 
mang theo vào phòng xử án. Quý vị không được 
phép mang theo bất kỳ vật gì có thể gây nguy 
hiểm. Ví dụ, quý vị không được mang theo:

	■ dao (các loại) 

	■ kéo

	■ bình xịt

	■ các công cụ 

	■ thắt lưng được nạm 

	■ ống tiêm, hoặc 

	■ mũ bảo hiểm xe gắn máy.

Trong phần lớn các trường hợp, Nhân Viên Sở 
Cảnh Sát sẽ yêu cầu quý vị đi qua máy quét an 
ninh trước khi quý vị vào. Nếu quý vị có bất cứ thứ 
gì có thể gây nguy hiểm, Nhân Viên Sở Cảnh Sát sẽ 
tịch thu. Các vật dụng này sẽ được trả lại cho quý 
vị khi quý vị rời phiên tòa. Nếu quý vị có bất cứ 
thứ gì bất hợp pháp, ví dụ như dao, các Nhân Viên 
Thừa Phát Lại (Sheriff’s Officers) có thể gọi cảnh 
sát.

Quý vị được phép mang điện thoại di động vào 
phiên tòa nhưng phải để im lặng và quý vị không 
được sử dụng máy quay hoặc ghi hình bất kỳ việc 
gì bằng âm thanh hoặc video.

Điều quan trọng là quý vị cần thực hiện những gì 
Nhân Viên Thừa Phát Lại yêu cầu. Nếu không tuân 
thủ thì có thể bị phạt tiền.
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Chuẩn bị sẵn sàng giấy tờ của quý vị
Hãy chắc chắn rằng quý vị có tất cả các loại giấy tờ 
mà quý vị đã được cảnh sát cung cấp trước khi quý 
vị tới tòa án. Quý vị nên mang theo những giấy tờ 
này tới phiên tòa. Những giấy tờ nên bao gồm:

	■ Trát Hầu Tòa 

	■ Biên Bản Dữ Kiện Của Cảnh Sát, và 

	■ cam kết tại ngoại hầu tra (nếu quý vị đã được tại 
ngoại hầu tra).

Nếu quý vị không có các loại giấy tờ này, luật sư 
của quý vị có thể lấy bản sao các giấy tờ từ ủy viên 
công tố viên khi vụ việc của quý vị được xét xử. 
Nếu quý vị không có luật sư, quý vị có thể yêu cầu 
các giấy tờ này tại đồn cảnh sát nơi thụ lý vụ việc 
của quý vị. 

Viết lại những gì đã xảy ra
Quý vị nên chuẩn bị một tờ khai bằng chính lời 
khai của quý vị về những gì đã xảy ra liên quan tới 
tội danh của quý vị. Tờ khai này nên bao gồm nội 
dung bất cứ cuộc nói chuyện nào với cảnh sát và 
các nhân chứng. Hãy chắc chắn rằng quý vị làm 
việc này khi những sự kiện vẫn còn rõ ràng trong 
tâm trí quý vị. Đây là một bước vô cùng quan trọng 
trên thực tế mà quý vị có thể thực hiện để chuẩn 
bị trình diện trước tòa.

Giấy Thông Báo Luận Tội

Trước khi đưa ra lời biện hộ, quý vị nên tìm tư 
vấn pháp lý. Quyết định nhận tội hay không 
nhận tội là một quyết định quan trọng sẽ dẫn 
đến hậu quả nghiêm trọng cho quý vị. Quý vị 
nên tìm tư vấn pháp lý để tìm hiểu xem những 
hậu quả này sẽ ra sao.  
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Đôi khi có thể quyết định nhận tội mà không cần 
hầu tòa. Đây được gọi là Giấy Thông Báo Luận Tội. 
Để làm được việc này, quý vị nên đọc kỹ thông tin 
kèm theo Trát Hầu Tòa của quý vị. Nếu đã nhận 
được Thông Báo Luận Tội quý vị có thể điền thông 
tin vào và gửi lại cho tòa án, thay vì tự mình tới đó.

Nếu quý vị gửi Thông Báo Luận Tội thì quý vị phải 
kiểm tra với tòa án để biết điều gì đã xảy ra với vụ 
việc của mình. Quý vị có thể làm được việc này 
bằng cách gọi cho Dịch Vụ Tòa Án theo số 1300 
679 272. Quý vị cũng có thể làm được việc này 
bằng cách đến tòa án và trao đổi với nhân viên tại 
cơ quan đăng ký.

Điều quan trọng là phải tìm hiểu xem tòa án đã 
đưa ra quyết định ra sao về vụ việc của quý vị. Quý 
vị có thể cần phải trở lại tòa án để tham gia phiên 
điều trần hoặc bị tuyên án. Một cách khác, nếu 
quý vị có một vụ việc xử phạt giao thông và tòa 
án đã tuyên phạt, thì tòa án có thể đã tước quyền 
điều khiển xe cơ giới của quý vị. 

Quý vị có được tại ngoại không?
Nếu quý vị đang tại ngoại và phải hầu tòa, quý 
vị sẽ không nhận được Thông Báo Luận Tội. Nếu 
được tại ngoại hầu tra để hầu tòa và quý vị không 
tới hầu tòa vào ngày đã định, quý vị đã vi phạm 
điều kiện tại ngoại hầu tra. Tòa án có thể ban hành 
trát bắt giữ quý vị. Số tiền bảo lãnh mà quý vị hoặc 
một thành viên trong gia đình đã trả cũng có thể 
sẽ bị tịch thu.
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Tại phiên tòa…

Hầu hết các tòa án mở cửa lúc 9:00 sáng. Thẩm 
phán hoặc lục sự tòa thường không bắt đầu xét xử 
các vụ việc cho đến tận 9:30 sáng.

Quý vị nên đến trước khi phiên tòa bắt đầu và nói 
chuyện với luật sư của mình. Nếu quý vị không 
có luật sư và muốn có luật sư, thì quý vị có thể 
gặp luật sư trực của Legal Aid NSW. Để biết thêm 
thông tin về luật sư trực, hãy xem trang 12.

 

Tìm xem quý vị ở phòng xét xử nào
Tất cả những vụ việc được xét xử đều được liệt kê 
trong danh sách làm việc của tòa án. Danh sách 
của tòa án thường được dán ở tiền sảnh hoặc gần 
lối vào tòa án. Danh sách này sẽ cho quý vị biết 
quý vị ở phòng xét xử nào và cho quý vị biết mã số 
vụ việc. Nếu quý vị không thể tìm thấy tên mình 
trên danh sách, hãy nhờ nhân viên tòa án giúp đỡ 
quý vị. Quý vị cũng có thể tìm thấy danh sách của 
tòa án bằng cách tìm kiếm trong Cơ Quan Đăng Ký 
Trực Tuyến NSW.
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Tại một số tòa án có một bàn đăng ký. Hãy chắc 
chắn rằng quý vị báo cho nhân viên tòa án là quý 
vị đã có mặt tại tòa vì vụ việc của mình. Rồi họ sẽ 
cho quý vị biết phòng xét xử của quý vị ở đâu. Khi 
quý vị bước vào tòa án, hãy tìm các biển báo có 
thể dẫn quý vị đến bàn đăng ký.

Vụ án của quý vị diễn ra lúc mấy giờ và quý vị 
nên đợi ở đâu?
Thời gian mà thẩm phán hoặc lục sự tòa xét xử vụ 
việc của quý vị sẽ phụ thuộc vào số lượng vụ việc 
được xét xử tại Tòa Sơ Thẩm trong ngày hôm đó.

Có những lúc sẽ phải đợi rất lâu.

Khi đến tòa, quý vị nên ngồi trong phòng xét xử. 
Nếu không có đủ chỗ để ngồi trong phòng xét xử 
thì quý vị nên cố gắng cho nhân viên tòa án biết 
rằng quý vị đang có mặt. Quý vị cũng nên đợi ở 
sảnh tòa án nào gần phòng xét xử. Một nhân viên 
tòa án sẽ gọi tên quý vị khi vụ việc của quý vị sẵn 
sàng được xét xử. Vì lý do này, điều quan trọng 
là quý vị phải ngồi chỗ nào để quý vị có thể nghe 
thấy tên của mình khi được gọi.

Nếu quý vị đã chờ ở sảnh toàn án rất lâu mà vẫn 
chưa nghe thấy tên của mình thì quý vị nên trao 
đổi với nhân viên tòa án.
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Quý vị có cần trợ giúp pháp lý 
không?

Tìm tư vấn pháp lý trước khi quý vị phải hầu tòa
Nếu quý vị cần được hỗ trợ pháp lý liên tục, quý 
vị có thể nộp đơn xin khoản tài trợ pháp lý.

Nếu quý vị được khoản tài trợ pháp lý, điều này 
có nghĩa là một luật sư làm việc cho hoặc được 
trả tiền bởi Legal Aid NSW sẽ đại diện cho quý vị 
trong vụ án của quý vị.

Hỗ trợ pháp lý không miễn phí. Hầu hết mọi 
người sẽ phải trả một khoản cho các chi phí 
pháp lý cho vụ án của họ. 

Tốt nhất quý vị nên nhờ tư vấn pháp lý trước 
khi đăng ký yêu cầu hỗ trợ pháp lý. Hãy gọi cho 
đường dây hỗ trợ pháp lý miễn phí LawAccess 
NSW theo số 1300 888 529 để tìm dịch vụ tư 
vấn hoặc văn phòng Legal Aid NSW gần quý vị.

Luật sư trực
Luật sư trực có thể đưa ra tư vấn pháp lý và trong 
một số vụ việc, đại diện cho quý vị trước tòa. Quý 
vị có thể gặp luật sư trực nếu:

	■ quý vị muốn được tư vấn pháp lý vào ngày vụ án 
của quý vị được đưa ra tòa; và/hoặc 
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	■ quý vị muốn đăng ký để được một luật sư của 
Legal Aid NSW đại diện trước tòa.

Quý vị cần ghi tên mình vào danh sách và chờ ở 
gần phòng luật sư trực.

Luật sư trực sẽ gọi cho quý vị khi đến lượt quý vị.

Tại một số tòa án, luật sư trực không thể gặp 
những người chưa có lịch hẹn với luật sư của Legal 
Aid NSW. Tại các tòa án này, luật sư trực sẽ yêu cầu 
quý vị đặt lịch hẹn để được tư vấn pháp lý.

Luật sư trực cũng sẽ cho quý vị biết nên yêu cầu 
tòa án hoãn (tạm hoãn) vụ việc của quý vị sang 
một ngày khác để quý vị có thể tìm được tư vấn 
pháp lý.

Luật sư trực chỉ có thể đại diện cho những người 
hội đủ điều kiện (đủ tiêu chuẩn) để được hỗ trợ 
theo các chính sách của Legal Aid NSW. Việc quý vị 
có hội đủ điều kiện để được luật sư của Legal Aid 
NSW đại diện hay không sẽ phụ thuộc vào:

	■ vụ án của quý vị 

	■ số tiền quý vị kiếm được 

	■ số tiền quý vị có trong ngân hàng, và 

	■ loại tài sản mà quý vị sở hữu (ví dụ: tài sản, cổ 
phiếu).

Nếu quý vị muốn không nhận tội, điều này cũng sẽ 
phụ thuộc vào loại hình phạt mà tòa án có thể sẽ 
áp dụng nếu quý vị bị kết luận là có tội.
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Trong phòng xét xử... 

Nếu quý vị có luật sư
Nếu quý vị có luật sư, thẩm phán sẽ nói chuyện với 
luật sư. Luật sư của quý vị sẽ trao đổi thay cho quý 
vị. 

Nếu quý vị không có luật sư
Nếu quý vị không có luật sư, thẩm phán sẽ hỏi quý 
vị một số câu hỏi. Khi trả lời, quý vị nên gọi thẩm 
phán là “Your Honour” (“Quý Tòa”).

Những câu hỏi đầu tiên mà quý vị có thể sẽ được 
hỏi là:

	■ Có phải Ông/Bà là.........? (tên của quý vị) 

	■ Ông/Bà có luật sư đại diện cho mình không? 

	■ Ông/Bà có muốn tòa giải quyết vụ việc của mình 
trong ngày hôm nay không?

Thẩm phán hỏi câu hỏi cuối cùng này để xem liệu 
quý vị đã sẵn sàng để hoàn tất (kết thúc) vụ án của 
mình hay liệu quý vị có cần hoãn (tạm hoãn) vụ 
án của mình hay không. Chẳng hạn, quý vị có thể 
muốn hoãn vấn đề của mình để có thể tìm được tư 
vấn pháp lý. Các thẩm phán thường sẽ hoãn một 
lần nếu quý vị yêu cầu.

Bị cáo nhận tội hay không nhận tội?
Thẩm phán không thể khuyên quý vị về việc nên 
nhận tội hay không. Quý vị cần quyết định việc này 
trước khi tới hầu tòa. Nếu quý vị không biết mình 
có nên nhận tội hay không, hãy yêu cầu hoãn. 
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Nếu quý vị không nhận tội

Nếu quý vị không nhận tội, điều này có nghĩa là 
quý vị không chấp nhận rằng quý vị đã thực hiện 
(các) hành vi phạm tội mà quý vị đã bị cáo buộc.

Trong phần lớn các trường hợp nếu quý vị không 
nhận tội, thẩm phán sẽ ra lệnh tống đạt (cung cấp) 
một ‘bản tóm tắt các bằng chứng’ (còn gọi là ‘bản 
tóm tắt’) cho quý vị hoặc luật sư của quý vị. Bản 
tóm tắt có chứa bằng chứng mà cảnh sát sẽ sử 
dụng để chứng minh vụ án của họ chống lại quý vị.

Nếu quý vị không nhận tội, quý vị sẽ được cho một 
ngày cụ thể để trở lại tòa sau khi bản tóm tắt đã 
được tống đạt. Vào ngày này, quý vị khẳng định lời 
biện hộ của mình – quý vị cho tòa biết nếu quý vị 
vẫn muốn không nhận tội. Nếu quý vị vẫn muốn 
không nhận tội, thẩm phán sẽ cho quý vị một ngày 
điều trần.

Quý vị sẽ không được nhận bản tóm tắt bằng 
chứng đối với những vụ việc ít nghiêm trọng hơn, 
bao gồm hầu hết các vụ việc xử phạt giao thông.
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Quý vị nhận tội 
bằng văn bản và 
quý vị bị thẩm 
phán tuyên án

Quý vị không nhận 
tội bằng văn bản 
và nhận được một 
lá thư đề ngày 
hầu tòa

Quý vị không nhận 
tội và được ấn định 
một ngày hầu tòa

Quý vị nhận tội 
và bị thẩm phán 
tuyên án

Vụ việc được hoãn 
(tạm hoãn) sang 
một ngày hầu tòa 
khác

Quý vị hầu 
tòa

Quý vị không 
làm gì cả

Quý vị gửi 
Giấy Thông 
Báo Luận Tội

Thẩm phán quyết 
định quý vị có tội 
và tuyên án quý vị

Quý vị 
nhận được 
Trát Hầu 
Tòa (Court 
Attendance 
Notice - CAN)

Tìm tư vấn 
pháp lý

hoặc

hoặc

hoặc

hoặc

hoặc

Hầu tòa
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Sơ đồ về quy trình của phiên tòa

Quý vị hầu tòa

Quý vị nhận tội và bị 
thẩm phán tuyên án

Quý vị không nhận 
tội

Quý vị hầu tòa

Tòa án đưa ra quyết 
định và có thể gửi 
cho quý vị Thông 
Báo về Hình Phạt

Tòa án đưa ra quyết 
định và có thể gửi 
cho quý vị Thông 
Báo về Hình Phạt

Tòa án đưa ra quyết 
định và có thể gửi 
cho quý vị Thông 
Báo về Hình Phạt

Thẩm phán 
quyết định là 
quý vị không 
có tội và vụ án 
được hủy bỏ

Thẩm phán 
quyết định 
quý vị có tội và 
tuyên án quý vị

Tòa án đưa ra 
quyết định và 
có thể gửi cho 
quý vị Thông 
Báo về Hình 
Phạt

hoặc

hoặc

kiện cáo chỉ thị của tòa án
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Nếu quý vị đã bị cáo buộc có hành vi bạo hành 
gia đình, quy trình diễn ra sẽ hơi khác một chút. 
Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu hướng 
dẫn của Legal Aid NSW Có phải quý vị đã bị cáo 
buộc một tội bạo hành gia đình không? (Have 
you been charged with a domestic violence 
offence?)

Điều quan trọng là luật sư của quý vị và quý vị 
đều phải có một bản sao của ‘bản tóm tắt bằng 
chứng’ và trao đổi về nó trước khi quý vị quay lại 
tòa để xác nhận lời biện hộ của mình. Quý vị cũng 
nên hẹn gặp luật sư của mình để nói về bản tóm 
tắt này càng sớm càng tốt. Trước khi đến cuộc 
hẹn, quý vị nên đọc kỹ bản tóm tắt và viết ra bất 
cứ điều gì thấy không đồng tình. Quý vị cũng nên 
viết ra biên bản của riêng mình về những sự kiện 
đã xảy ra càng sớm càng tốt sau khi nó xảy ra. Hãy 
trao đổi với luật sư nếu quý vị cần được hỗ trợ để 
viết ra biên bản của chính mình về những chuyện 
đã xảy ra.

Nếu quý vị không có luật sư và muốn xác 
nhận quý vị không nhận tội
Nếu quý vị không có luật sư khi hầu tòa thì sau khi 
quý vị được cung cấp ‘bản tóm tắt bằng chứng’, 
thẩm phán sẽ hỏi quý vị một số câu hỏi.

Thẩm phán sẽ hỏi:

	■ ông/bà muốn đưa bao nhiêu nhân chứng cảnh 
sát đến tòa 

	■ ông/bà muốn đưa bao nhiêu nhân chứng ra tòa, 
và 

	■ ông/bà nghĩ tòa án sẽ cần lắng nghe tất cả các 
nhân chứng trong bao lâu. 

http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/domestic-violence-offences-information-for-defendants-pamphlet
http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/domestic-violence-offences-information-for-defendants-pamphlet
http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/domestic-violence-offences-information-for-defendants-pamphlet
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Điều quan trọng là quý vị phải quyết định quý vị 
muốn đưa bao nhiêu nhân chứng cảnh sát ra tòa 
Nếu quý vị không yêu cầu bất kỳ nhân chứng cảnh 
sát nào đến tòa, quý vị sẽ không thể hỏi những 
nhân chứng này bất kỳ câu hỏi nào tại phiên điều 
trần của mình.

Thẩm phán cũng có thể đọc một số lời khai của 
các nhân chứng cảnh sát không đến tòa. Nếu đồng 
ý để một tờ khai của một nhân chứng được trình 
với Thẩm Phán, quý vị sẽ không có cơ hội hỏi nhân 
chứng bất cứ câu hỏi nào và thẩm phán có thể 
chấp nhận những gì nhân chứng nói trong lời khai 
là đúng sự thực.

Sau khi thẩm phán ấn định ngày điều trần cho quý 
vị, quý vị phải nói cho các nhân chứng của mình 
biết. Quý vị cũng nên kiểm tra xem có cần phải gửi 
trát hầu tòa cho bất cứ nhân chứng nào của quý vị 
hay không. Trát hầu tòa là văn bản do tòa án ban 
hành để lệnh cho một người nào đó đến tòa nhằm 
cung cấp bằng chứng. Đôi khi, chủ lao động sẽ 
không cho nhân viên của họ nghỉ làm một ngày để 
đến tòa với tư cách là nhân chứng nếu nhân viên 
không có trát hầu tòa. Quý vị có thể hỏi lục sự của 
tòa án về cách xin cấp trát hầu tòa.

Cáo buộc hình sự nghiêm trọng

Có một số tội không thể giải quyết xong tại Tòa Sơ 
Thẩm. Những tội này rất nghiêm trọng. Nếu quý 
vị bị tuyên án một tội vô cùng nghiêm trọng, quý 
vị có thể phải đến Tòa Án Quận hoặc Tòa Thượng 
Thẩm. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu 
hướng dẫn của Legal Aid NSW Có phải quý vị đã bị 
cáo buộc một tội nghiêm trọng không? (Have you 
been charged with a serious offence?)

https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/have-you-been-charged-with-a-serious-offence
https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/have-you-been-charged-with-a-serious-offence
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Vào ngày diễn ra phiên tòa xét xử
Nếu quý vị muốn có luật sư đại diện cho quý 
vị tại phiên điều trần, thì quý vị phải sắp xếp 
việc này càng sớm càng tốt. Legal Aid NSW sẽ 
không cung cấp luật sư đại diện cho quý vị nếu 
thời gian chỉ còn dưới 14 ngày trước khi diễn ra 
phiên điều trần tại tòa của quý vị. 

Tại phiên điều trần, cảnh sát sẽ trình bày vụ việc 
của họ trước. Công tố viên cảnh sát sẽ yêu cầu các 
nhân chứng đưa ra bằng chứng, ví dụ như cảnh 
sát viên phụ trách vụ việc của quý vị (‘OIC’) và bất 
kỳ nhân chứng nào khác. Sau khi mỗi nhân chứng 
đưa ra bằng chứng, quý vị hoặc luật sư của quý vị 
có quyền đối chất (đặt câu hỏi) với nhân chứng.

Sau khi công tố viên đã gọi hết tất cả các nhân 
chứng cảnh sát, quý vị có quyền đưa ra bằng 
chứng (nếu quý vị muốn) và gọi các nhân chứng 
của mình. Thông thường, nếu quý vị chọn đưa ra 
bằng chứng, thì quý vị sẽ là nhân chứng bào chữa 
đầu tiên đưa ra bằng chứng. Công tố viên có thể 
sẽ đối chất (đặt câu hỏi) với quý vị.
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Các nhân chứng cảnh sát và nhân chứng bào chữa 
phải đợi bên ngoài phòng xét xử cho đến khi đến 
lượt để đưa ra bằng chứng.

Sau khi tất cả các nhân chứng đã đưa ra bằng 
chứng, công tố viên có thể lý luận với thẩm phán 
về lý do tại sao nên kết luận quý vị đã phạm tội. 
Sau đó, quý vị hoặc luật sư của quý vị có thể đưa 
ra ý kiến của mình, nghĩa là gửi tới tòa án lý do tại 
sao quý vị nên được kết luận là “không có tội” dựa 
trên các bằng chứng.

Thẩm phán, sau khi nghe cả cảnh sát và bị cáo 
trình bày sẽ quyết định:

	■ Quý vị đã được kết luận là không có tội, trong 
vụ án đó, vụ án của quý vị được bãi bỏ và quý vị 
được thả tự do; hoặc 

	■ Quý vị bị kết luận là có tội. Trong trường hợp 
này, thẩm phán sau đó sẽ cân nhắc án phạt. 
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Nếu quý vị nhận tội

Nếu quý vị nhận tội có nghĩa là quý vị chấp nhận 
rằng quý vị đã thực hiện (các) hành vi phạm tội 
mà quý vị đã bị cáo buộc.

Trong hầu hết các trường hợp, nếu quý vị nhận 
tội, thẩm phán sẽ đọc Biên Bản Dữ Kiện Của Cảnh 
Sát, đây là biên bản của cảnh sát về các vụ việc. 
Quý vị nên đọc biên bản này trước khi đưa ra lời 
biện hộ.

Nếu quý vị đồng ý rằng mình có tội nhưng không 
đồng ý với một số điểm nêu trong Biên Bản Dữ 
Kiện, quý vị nên nói cho luật sư biết và yêu cầu 
được nói chuyện với công tố viên. Việc đồng ý 
với một số thay đổi nhỏ với công tố viên có thể 
là điều khả thi. Nếu quý vị không thể đạt được 
thỏa thuận với công tố viên về nội dung của Biên 
Bản Dữ Kiện, quý vị có thể phải có một phiên 
điều trần về những phần dữ kiện mà quý vị 
không đồng ý. Đây được gọi là “phiên điều trần 



22  23

về những dữ kiện còn tranh chấp”. Cũng như 
các phiên điều trần khác, cả hai bên sẽ gọi nhân 
chứng đến để quan tòa sơ thẩm có thể lắng nghe 
các bằng chứng trước khi quyết định dữ kiện nào 
được chứng minh.

Thẩm phán cũng có thể được nhận những giấy tờ 
khác, ví dụ như tờ khai từ bất cứ nhân chứng nào, 
ảnh, biên bản phỏng vấn và bản sao hồ sơ hình sự 
của quý vị nếu có. Chẳng hạn, quý vị có thể phản 
đối bất kỳ điều nào trong số những điều được 
đưa ra tòa vì chúng không công bằng. Nếu quý vị 
phản đối, hãy chuẩn bị để giải thích lý do tại sao 
quý vị phản đối.

Tuyên án

Nếu quý vị bị kết tội sau phiên điều trần hoặc quý 
vị đã nhận tội, thì tòa sẽ tuyên án quý vị.

Trước khi quý vị bị tuyên án, quý vị (nếu tự biện 
hộ) hoặc luật sư của quý vị sẽ giải thích về việc 
(các) hành vi phạm tội đã xảy ra như thế nào và 
tại sao cũng như một số thông tin về tình hình tài 
chính hiện thời, hoàn cảnh cá nhân và hạnh kiểm 
nói chung của quý vị.

Điều đặc biệt quan trọng là hãy cho tòa án biết 
nếu quý vị hối lỗi và về bất kỳ hành động nào quý 
vị đã thực hiện để khắc phục các vấn đề dẫn đến 
(các) hành vi phạm tội của mình. Điều này được 
gọi là “động thái phục hồi” và có thể bao gồm:

	■ Tư vấn về ma túy 

	■ Tư vấn về rượu 

	■ Sự hỗ trợ về tâm lý mà quý vị đã tìm kiếm 

	■ Chương trình thay đổi hành vi của nam giới 
	■ Chương Trình cho Người Vi Phạm Luật Giao 

Thông 
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Nếu được, quý vị cũng nên mang theo lá thư của 
nhân viên tư vấn hoặc điều phối viên chương 
trình nhận xét về sự tham gia của quý vị và mang 
theo bất kỳ tài liệu y tế nào về sức khỏe tổng thể 
của quý vị (bao gồm cả sức khỏe tâm thần). Quý 
vị cũng có thể trình cho thẩm phán một số tài 
liệu, ví dụ như tờ khai của quý vị về hoàn cảnh 
của quý vị và lý do tại sao hành vi phạm tội đã 
xảy ra, hoặc giấy chứng nhận hạnh kiểm. Để biết 
thêm thông tin, hãy xem tài liệu của Legal Aid 
NSW “Giấy Chứng Nhận Hạnh Kiểm”. (Character 
References).

https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/character-references
https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/character-references
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Hình phạt
Nếu quý vị nhận tội hoặc bị kết tội, thẩm phán sẽ 
xem xét đến một hình phạt thích hợp cho quý vị. 
Hình phạt bao gồm từ bị phạt tiền đến phạt tù.

Nếu cho rằng quý vị có thể sẽ lãnh án tù, quý vị 
nên tìm tư vấn pháp lý càng sớm càng tốt.

Nếu thẩm phán đang xem xét một hình phạt 
nghiêm trọng như phạt tù hoặc muốn có thêm 
thông tin, quý vị có thể được gửi đến Cơ Quan Cải 
Huấn Cộng Đồng để nhận một Báo Cáo Đánh Giá 
Tuyên Án (Sentencing Assessment Report) (SAR). 
Theo báo cáo này tòa án sẽ biết về quý vị và 
những loại hình phạt nào phù hợp với quý vị. Một 
số Tòa Sơ Thẩm có nhân viên trực của Cơ Quan 
Cải Huấn Cộng Đồng và có thể chuẩn bị SAR ngay 
trong ngày hôm đó.

Khi không có nhân viên trực hoặc nếu cần có một 
báo cáo chi tiết hơn, vụ việc của quý vị có thể 
được tạm hoãn vài tuần (thường là sáu tuần) để 
có thể hoàn tất bản báo cáo SAR. Quý vị phải giữ 
buổi hẹn của mình với Cơ Quan Cải Huấn Cộng 
Đồng. Nếu quý vị không giữ thì việc này sẽ được 
báo cho tòa án.

Ngay khi thẩm phán quyết định hình phạt cho vụ 
việc của quý vị, hãy chắc chắn là quý vị hiểu rõ 
hình phạt đó. Nếu không có luật sư, quý vị hãy 
yêu cầu nhân viên tòa án giải thích hình phạt cho 
quý vị hiểu. Quý vị cũng có thể hẹn gặp luật sư 
của Legal Aid NSW. Nếu quý vị mang theo Thông 
Báo về Hình Phạt đến cuộc hẹn và bất kỳ lệnh nào 
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của tòa mà quý vị nhận được khi bị tuyên án, thì 
luật sư của Legal Aid NSW sẽ có thể giải thích về 
bản án cho quý vị.

Không kết tội hoặc không có hình phạt
Đối khi việc vi phạm quá nhỏ và trước đó quý vị là 
một người có nhân cách tốt, thẩm phán có thể quyết 
định không ghi vụ việc vào hồ sơ hoặc không áp dụng 
hình phạt cho quý vị. Việc này được gọi là bác bỏ 
theo Mục 10.

Tiền phạt
Tiền phạt thường được áp dụng cho những vi 
phạm ở mức độ ít nghiêm trọng hơn. Nếu bị phạt 
tiền, quý vị phải trả tiền phạt trong thời hạn quy 
định, thường là 28 ngày. Nếu không thể trả tiền 
phạt trong thời gian quy định, quý vị có thể làm 
đơn xin trả thành nhiều lần. Để tìm hiểu thêm 
về điều này, quý vị nên trao đổi với nhân viên tại 
phòng lục sự của tòa án.

Nếu quý vị không trả tiền phạt trong thời hạn quy 
định, Sở Thu Thuế NSW (Revenue NSW) có thể áp 
dụng một loạt các hình phạt đối với quý vị, như 
treo bằng lái xe của quý vị. Quý vị cũng có thể bị 
tính thêm các khoản phí.

Nếu Sở Thu Thuế NSW thực hiện hành động chống 
lại quý vị và quý vị vẫn không thể trả tiền phạt, quý 
vị nên gọi cho Sở Thu Thuế NSW theo số  
1300 655 805. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm 
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thông tin tại trang web của Sở Thu Thuế NSW 
(Revenue NSW).

Nếu quý vị không thể trả tiền phạt, quý vị có thể 
nộp đơn xin một Án Lệnh Làm Việc và Phát Triển 
(Work and Development Order, WDO). Quý vị có thể 
có đủ điều kiện xin án lệnh WDO nếu quý vị:

	■ dưới 18 tuổi 

	■ đang nhận trợ cấp từ Centrelink hoặc Bộ Cựu 
Chiến Binh (DVA) 

	■ mắc bệnh tâm thần, bị khuyết tật trí tuệ hoặc suy 
giảm về nhận thức 

	■ nghiện nặng ma túy, rượu hoặc các loại chất kích 
thích dạng hít 

	■ đang gặp tình trạng khó khăn về tài chính nghiêm 
trọng, hoặc 

	■ là người vô gia cư.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi điện đến LawAccess 
NSW theo số 1300 888 529 hoặc gọi đến Đường 
Dây Nóng của WDO theo số 1300 478 879.

Các lựa chọn tuyên án dựa trên cộng đồng 
Có hai lựa chọn tuyên án dựa trên cộng đồng:

	■ Án Lệnh Tạm Tha Có Điều Kiện; và 

	■ Án Lệnh Cải Huấn Cộng Đồng. 

Những án lệnh này từng được gọi là “cam kết”. Cả 
hai án lệnh này đều có thể được thực hiện với một 
số điều kiện nhất định trong đó yêu cầu quý vị:

	■ tham gia một chương trình phục hồi hoặc nhận 
điều trị 

	■ không sử dụng rượu hoặc ma túy hoặc cả hai, 
hoặc 

	■ được Viên Chức Cải Huấn Cộng Đồng giám sát. 

https://www.revenue.nsw.gov.au/
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Án Lệnh Cải Huấn Cộng Đồng là một hình phạt 
nghiêm trọng hơn (nặng hơn) so với Án Lệnh Tạm 
Tha Có Điều Kiện.

Nếu quý vị đã nhận được Án Lệnh Tạm Tha Có 
Điều Kiện hoặc Án Lệnh Cải Huấn Cộng Đồng, điều 
vô cùng quan trọng là quý vị phải hiểu và tuân thủ 
theo các điều kiện - những điều quý vị phải làm. 
Thẩm phán sẽ cho quý vị biết tại tòa về những 
điều kiện cụ thể. Các điều kiện cũng sẽ được viết 
trên án lệnh mà nhân viên tòa án đưa cho quý vị.

Nếu quý vị không chắc chắn về bất kỳ điều kiện 
nào thì quý vị nên yêu cầu nhân viên tại phòng lục 
sự của tòa án hoặc luật sư của quý vị giải thích cho 
mình.

Quý vị có thể vi phạm (phá bỏ) Án Lệnh Tạm Tha 
Có Điều Kiện hoặc Lệnh Cải Huấn Cộng Đồng nếu:

	■ phạm một tội khác, hoặc 
	■ không tuân theo các điều kiện trong lệnh.

Nếu quý vị vi phạm án lệnh của mình, quý vị sẽ có 
thể bị đưa trở lại tòa. Trừ khi có một lý do hết sức 
chính đáng để vi phạm án lệnh, nếu không thẩm 
phán sẽ tuyên án lại đối với quý vị. Điều đó có 
nghĩa là thẩm phán sẽ có một hình phạt khác cho 
tội của quý vị. Thông thường, điều đó có nghĩa là 
nhận hình phạt nghiêm trọng hơn (nặng hơn).

Án Lệnh Cải Huấn Tập Trung 
Án Lệnh Cải Huấn Tập Trung (Intensive Correction 
Order, ICO) là một bản án tù được chấp hành trong 
cộng đồng. Điều này có nghĩa là nếu quý vị nhận 
được ICO, thì quý vị sẽ không bị phạt tù.
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Nếu quý vị đã nhận được ICO, điều đó có nghĩa là 
thẩm phán đã cho rằng bản án phạt tù là hình phạt 
thích hợp cho quý vị nhưng có những lý do chính 
đáng để không phạt tù quý vị. Một lý do chính 
đáng để không phạt tù quý vị có thể là việc quý vị 
thực hiện cải tạo là vì lợi ích của cộng đồng.

Nếu quý vị nhận được Án Lệnh Cải Huấn Tập 
Trung, quý vị sẽ được các Cơ Quan Cải Huấn Cộng 
Đồng giám sát. Ngoài ra, tòa án có thể sẽ bổ sung 
thêm các điều kiện bao gồm:

	■ tạp dịch cộng đồng 

	■ quản thúc tại nhà, hoặc 

	■ yêu cầu quý vị kiêng (không sử dụng) rượu hoặc 
ma túy hoặc cả hai.

Quý vị không nên vi phạm (phá bỏ) Án Lệnh Cải 
Huấn Tập Trung, vì quý vị có thể sẽ kết thúc bằng 
việc bị phạt tù nếu quý vị làm như vậy. Ví dụ: nếu 
viên chức Cải Huấn Cộng Đồng cho rằng quý vị 
đã vi phạm bất kỳ điều kiện nào của Án Lệnh Cải 
Huấn Tập Trung, thì họ có thể gửi quý vị đến Cơ 
Quan Ân Xá (Parole Authority). Cơ Quan Ân Xá sẽ 
quyết định xem quý vị có vi phạm hay không. Nếu 
Cơ Quan Ân Xá quyết định rằng quý vị đã vi phạm, 
thì họ có thể thu hồi (hủy bỏ) Án Lệnh Cải Huấn 
Tập Trung. Nếu Án Lệnh Cải Huấn Tập Trung bị thu 
hồi, quý vị có thể phải thực hiện bản án của mình 
bằng việc bị phạt tù. 

Án tù toàn thời gian
Nếu tòa án quyết định rằng không có lựa chọn 
tuyên án nào khác phù hợp với quý vị, tòa án có 
thể áp đặt án tù toàn thời gian.
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Những chương trình đặc ân

Hưởng đặc ân vì lý do sức khỏe tâm thần và/
hoặc suy giảm về nhận thức
Nếu quý vị bị suy giảm về nhận thức hoặc có tình 
trạng sức khỏe tâm thần, thẩm phán có thể đưa ra 
án lệnh theo mục 14 của Đạo Luật Quy Định Pháp 
Y về Sức Khỏe Tâm Thần và Suy Giảm Nhận Thức 
2020 (NSW). Điều này từng được gọi là “lệnh trong 
mục 32”. Đây là trường hợp thẩm phán quyết định 
rằng thay vì buộc tội quý vị thông qua hệ thống tư 
pháp hình sự, thì tốt hơn là quý vị nên nhận điều 
trị hoặc hỗ trợ. Những buộc tội sau đó sẽ được 
loại bỏ với điều kiện quý vị phải tuân thủ theo điều 
trị hoặc hỗ trợ này.

Nếu thẩm phán đưa ra án lệnh theo mục 14, quý 
vị sẽ không bị kết án về (các) hành vi phạm tội mà 
quý vị đã bị buộc tội. Quý vị cũng sẽ không cần 
phải trả tiền phạt hoặc bị phạt tù. Quý vị có thể 
sẽ cần chấp thuận để nhận được điều trị. Để biết 
thêm thông tin, hãy xem tài liệu của Legal Aid NSW 
“Mục 14 là gì?” (What is a section 14?).

Các chương trình đặc ân khác
Đôi khi quý vị có thể tham gia một chương trình 
để giúp quý vị khắc phục các vấn đề đang gây khó 
khăn cho quý vị. Những chương trình này được gọi 
là ‘những chương trình đặc ân’.

Nếu quý vị hoàn tất một chương trình đặc ân này, 
thẩm phán sẽ cân nhắc điểm này khi quyết định 
hình phạt áp đặt với quý vị. Không phải tất cả các 
tòa án đều có chương trình đặc ân, vì vậy quý vị 



30  31

sẽ cần hỏi nhân viên tòa án để xem họ có bất kỳ 
chương trình nào có thể hỗ trợ quý vị hay không.

Tòa Án về Ma Túy
Tòa án này chỉ có trong các khu vực hạn chế. Tòa 
Án về Ma Túy dành cho những người đang phải 
đối mặt với các bản án tù và những người gặp phải 
vấn đề về ma túy.

Để biết thêm thông tin về Tòa Án về Ma Túy, hãy 
truy cập trang web của chúng tôi: www.legalaid.
nsw.gov.au/what-we-do/criminal-law/adult-
drug-and-alcohol-court 

MERIT (Giới Thiệu Điều Trị Sớm Của Thẩm 
Phán - Magistrates Early Referral Into 
Treatment)
Chương trình MERIT dành cho những người 
trưởng thành đã nhận được Trát Hầu Tòa và những 
người đang gặp khó khăn với ma túy và/hoặc rượu.

Chương trình MERIT là tự nguyện. Quý vị có thể 
tham gia chương trình trước khi tiến hành biện hộ 
cho việc có tội hay vô tội. Chương trình này kéo dài 
trong 12 tuần và cung cấp cho những người tham 
gia cơ hội tiếp cận với một loạt các dịch vụ điều trị 
nghiện rượu và ma túy.

Nếu quý vị tham gia chương trình MERIT, vụ việc 
của quý vị sẽ được tạm hoãn trong khi quý vị đang 
tham gia chương trình.

Sau khi quý vị đã hoàn thành chương trình:

	■ quý vị sẽ được yêu cầu đưa ra lời biện hộ (nếu 
quý vị chưa thực hiện điều này) 

	■ quý vị sẽ bị tuyên án, nếu quý vị nhận tội, hoặc 

	■ vụ việc của quý vị sẽ được đưa ra điều trần, nếu 
quý vị không nhận tội. 

http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/criminal-law/adult-drug-and-alcohol-court
http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/criminal-law/adult-drug-and-alcohol-court
http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/criminal-law/adult-drug-and-alcohol-court
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MERIT hiện đang hoạt động tại 62 trên tổng số 
137 Tòa Sơ Thẩm ở NSW. Nếu chương trình này có 
tại tòa án của quý vị, nhân viên tòa án sẽ có thể 
cung cấp cho quý vị tài liệu giải thích về chương 
trình và cách tham gia.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://
localcourt.nsw.gov.au/local-court/
sentencing--orders-and-appeals/sentencing-
in-criminal-cases/diversion-programs/the-
merit-program.html

Chương Trình Can Thiệp dành cho Người Vi 
Phạm Luật Giao Thông

Chương Trình Can Thiệp dành cho Người Vi Phạm 
Luật Giao Thông được biên soạn để giúp quý vị 
hiểu rõ trách nhiệm của tài xế và những rủi ro khi 
lái xe nguy hiểm. Quý vị phải tự trả tiền để thực 
hiện Chương Trình Can Thiệp dành cho Người Vi 
Phạm Luật Giao Thông. Quý vị nên hỏi nhân viên 
tòa án về chương trình gần quý vị nhất. 

Tuyên án trong vòng đồng tộc (circle 
sentencing)
Việc tuyên án trong vòng đồng tộc dành cho các 
bị cáo là Thổ Dân đã nhận tội trong một số tình 
huống và tại một số tòa sơ thẩm. Dưới hình thức 
tuyên án trong vòng đồng tộc, thẩm phán làm 
việc với một nhóm các trưởng lão Thổ Dân, các 
nạn nhân, các thành viên được tôn trọng của 
cộng đồng và gia đình của người phạm tội để xác 
định mức án thích hợp. Để biết thêm thông tin 
về việc tuyên án trong vòng đồng tộc, hãy truy 
cập trang web của Ủy Ban Tư Pháp NSW (Judicial 
Commission of NSW): https://www.judcom.nsw.
gov.au/circle-sentencing-in-nsw/

https://localcourt.nsw.gov.au/local-court/sentencing--orders-and-appeals/sentencing-in-criminal-cases/diversion-programs/the-merit-program.html
https://localcourt.nsw.gov.au/local-court/sentencing--orders-and-appeals/sentencing-in-criminal-cases/diversion-programs/the-merit-program.html
https://localcourt.nsw.gov.au/local-court/sentencing--orders-and-appeals/sentencing-in-criminal-cases/diversion-programs/the-merit-program.html
https://localcourt.nsw.gov.au/local-court/sentencing--orders-and-appeals/sentencing-in-criminal-cases/diversion-programs/the-merit-program.html
https://localcourt.nsw.gov.au/local-court/sentencing--orders-and-appeals/sentencing-in-criminal-cases/diversion-programs/the-merit-program.html
https://www.judcom.nsw.gov.au/circle-sentencing-in-nsw/
https://www.judcom.nsw.gov.au/circle-sentencing-in-nsw/
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Sau phiên điều trần/kết án tại tòa án
Trước khi rời khỏi Tòa Sơ Thẩm, quý vị phải đến 
phòng lục sự và kiểm tra xem quý vị có phải trả bất 
kỳ án phí nào hay phải ký bất kỳ tài liệu nào như 
Án Lệnh Tạm Tha Có Điều Kiện, Án Lệnh Cải Huấn 
Cộng Đồng hoặc Án Lệnh Cải Huấn Tập Trung hay 
không.  

Kháng cáo
Nếu không hài lòng về quyết định của thẩm phán 
và quý vị muốn kháng cáo, hãy nói chuyện với luật 
sư hoặc hỏi nhân viên tòa án về cách làm việc đó. 
Hãy nhớ: nhân viên tòa án không thể cung cấp tư 
vấn pháp lý cho quý vị hoặc cho quý vị biết liệu 
kháng cáo của quý vị sẽ thành công hay không. 
Nhân viên tòa án có thể cung cấp cho quý vị thông 
tin về các thủ tục, biểu mẫu và lệ phí phải trả (bao 
gồm cả cách nộp đơn xin miễn lệ phí). Quý vị có 
thể nộp đơn kháng cáo tại tòa (hoặc từ nhà giam 
nếu quý vị đã bị tuyên án tù).

Quý vị phải nộp đơn kháng cáo trong vòng 28 
ngày kể từ ngày tuyên án. Trong một số trường 
hợp, khoảng thời gian này có thể được kéo dài đến 
ba tháng, nhưng chỉ khi được sự cho phép của Tòa 
Án Quận.

Trợ giúp pháp lý cho việc kháng cáo từ Tòa Sơ 
Thẩm sẽ không được cung cấp trong mọi trường 
hợp. Nếu quý vị muốn được trợ giúp pháp lý để 
kháng cáo lại một bản án đã tuyên hoặc một sự 
kết tội do Tòa Sơ Thẩm áp đặt, quý vị phải nộp đơn 
xin trợ giúp pháp lý riêng. Quý vị có thể gặp luật sư 
trực hoặc liên lạc với văn phòng Legal Aid NSW gần 
nhà quý vị nhất để hỏi về việc này.

Để biết thêm thông tin về các kháng cáo, hãy xem 
tài liệu của Legal Aid NSW, Kháng Cáo lên Tòa Án 
Quận (Appealing to the District Court).

.

https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/appealing-to-the-district-court
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Tìm sự giúp đỡ

LawAccess NSW
Để biết thêm thông tin pháp lý và giới thiệu miễn 
phí, hãy gọi LawAccess NSW qua số 1300 888 529.

Legal Aid NSW
Để tìm văn phòng Legal Aid NSW gần quý vị 
nhất, hãy truy cập: www.legalaid.nsw.gov.au/
contact-us

Local Courts in NSW
Để tìm Tòa Sơ Thẩm gần quý vị nhất, hãy truy cập:  
www.localcourt.nsw.gov.au/local-court/cl-2.html

Các luật sư tư
Hội Pháp Luật Tiểu Bang NSW có thể giới thiệu quý 
vị tới những luật sư tư trong vùng của quý vị. Hãy 
gọi cho Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư của Hội Pháp 
Luật theo số (02) 9926 0300 hoặc truy cập  
www.lawsociety.com.au.
Chương Trình Vì Lợi Ích Cộng Đồng của Hội Pháp 
Luật NSW là dịch vụ để kết nối mọi người với các 
luật sư tư nhân sẵn sàng giúp đỡ miễn phí hoặc 
giảm giá. Truy cập www.lawsociety.com.au/for-
the-public/pro-bono-scheme  hoặc gọi  
(02) 9926 0364.

Các Trung Tâm Pháp Lý Cộng Đồng
Các Trung Tâm Pháp Lý Cộng Đồng cung cấp các 
dịch vụ pháp lý miễn phí, bao gồm cả tư vấn qua 
điện thoại. Để tìm trung tâm ở gần quý vị, hãy gọi 
LawAccess NSW theo số 1300 888 529 hoặc truy cập 
www.clcnsw.org.au.

http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us
http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us
http://www.localcourt.nsw.gov.au/local-court/cl-2.html
http://www.lawsociety.com.au
http://www.lawsociety.com.au/for-the-public/pro-bono-scheme
http://www.lawsociety.com.au/for-the-public/pro-bono-scheme
http://www.clcnsw.org.au
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Các dịch vụ cho Người Thổ Dân và Người Dân 
Đảo Eo Biển Torres
Các Dịch Vụ Pháp Lý dành cho Thổ Dân (Aboriginal Legal 
Services, ALS): hãy gọi ALS theo số  1800 765 787 hoặc 
truy cập www.alsnswact.org.au.  

Trung Tâm Pháp Lý dành cho Phụ Nữ Thổ Dân 
Wirringa Baiya: 1800 686 587 (cuộc gọi miễn phí)

Đường Dây Liên Hệ Pháp Lý dành cho Phụ Nữ Bộ 
Tộc Đầu Tiên: 1800 639 784 (cuộc gọi miễn phí)

Các chuyên viên dịch vụ khách hàng thổ dân được 
phân công đóng tại một số tòa sơ thẩm để cung cấp 
sự giúp đỡ và thông tin. Hãy liên lạc với Tòa Sơ Thẩm 
tại khu vực quý vị cư ngụ để biết nơi làm việc của 
chuyên viên về Thổ Dân gần nhà quý vị.

Dịch Vụ Đại Diện Bênh Vực Tư Pháp
Dịch Vụ Biện Hộ Tư Pháp (Justice Advocacy Service, 
JAS) hỗ trợ thanh niên và người lớn bị suy giảm nhận 
thức liên hệ với hệ thống tư pháp hình sự NSW, bao 
gồm nạn nhân, nhân chứng và nghi phạm/bị cáo 
để thực hiện các quyền của họ và tham gia đầy đủ 
vào quá trình này. JAS có thể sắp xếp cho một trong 
những tình nguyện viên được đào tạo của mình để 
hỗ trợ những người bị suy giảm nhận thức khi xuất 
hiện tại Tòa Án. Liên hệ với JAS theo số (02) 9265 
6350 hoặc truy cập https://idrs.org.au/jas

http://www.alsnswact.org.au
https://idrs.org.au/jas
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Luật sư của quý vị đại diện cho 
quý vị tại tòa. Hành động theo các 
chỉ dẫn của quý vị, luật sư sẽ tiến 
hành biện hộ cho việc có tội hay vô 
tội, tiến hành vụ việc của quý vị tại 
phiên xét xử và cho tòa án biết về 
quý vị nếu quý vị đang bị tuyên án.

Nhân viên tòa án lập các danh 
sách xét xử và phân loại ai có 
luật sư và ai không có. Nhân 
viên tòa án gọi mọi người vào 
phòng xét xử và cho họ biết cần 
ngồi hay đứng ở đâu.

Trong hầu hết các trường hợp, 
bất cứ ai cũng có thể vào trong 
tòa án, do vậy quý vị có thể dẫn 
theo bạn bè và gia đình để được 
hỗ trợ về tinh thần.

Công tố viên đại diện cho cảnh 
sát trong các vụ việc hình sự. 
Trong các vụ việc nghiêm trọng, 
công tố viên có thể là một luật 
sư của Giám Đốc Công Tố Viện 
(Office of the Director of Public 
Prosecutions - ODPP).

Tại tòa án có những ai

Nhân Viên Tòa Án

Công Chúng

Luật Sư của quý vị

Công Tố Viên
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Quý vị (tức bị cáo) có thể tự đại diện hoặc 
có luật sư đại diện cho mình. Nếu không có 
luật sư thì đây là chỗ quý vị sẽ đứng. Hãy nói 
to và rõ ràng. Chú ý lắng nghe mọi điều và 
nếu không hiểu điều gì đó, quý vị hãy yêu 
cầu thẩm phán quan tòa sơ thẩm giải thích 
cho quý vị.

Nếu quý vị phải đưa 
ra bằng chứng về một 
vụ việc trước tòa, quý 
vị ngồi ở bục nhân 
chứng.

Giám sát viên ghi 
chép lại mọi điều 
được nói tại tòa.

Thẩm phán quyết 
định liệu quý vị có 
tội hay vô tội và 
hình phạt sẽ là gì. 
Tại tòa, thẩm phán 
được gọi là “Your 
Honour” (“Quý 
Tòa”).

Sơ đồ tiện dụng này sẽ chỉ cho 
quý vị có những ai tại tòa án

Quý Vị (nếu không có đại diện)

Bục Nhân 
Chứng

Giám Sát Viên

Thẩm Phán
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Lưu ý
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Lưu ý
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Tài liệu này là hướng dẫn chung về luật pháp. Quý vị 
không nên xem tài liệu này là lời khuyên pháp lý, và 
chúng tôi đề nghị rằng quý vị nên nói chuyện với luật 
sư về tình trạng của mình.

Các thông tin trong tài liệu này chính xác tại thời 
điểm in, tuy nhiên các thông tin có thể thay đổi. Để 
biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ LawAccess NSW 
theo số 1300 888 529.

This publication is available in Arabic, Chinese (Sim), 
English and Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2021

Đăng ký lấy tài liệu trực tuyến tại: 
www.legalaid.nsw.gov.au/publications

Tìm chúng tôi trên mạng xã hội: 

Quý vị có cần trợ giúp để liên hệ với chúng tôi không? 
Nếu quý vị cần một thông ngôn viên, hãy 
gọi cho Dịch Vụ Phiên Dịch và Thông Ngôn 
(TIS National) theo số 131 450 (từ 9 giờ 
sáng đến 5 giờ chiều) và yêu cầu LawAccess 
NSW.

Quý vị có bị khó nghe hoặc nói không?
Nếu quý vị bị khó nghe hoặc nói, hãy gọi cho 
chúng tôi qua Dịch Vụ Tiếp Âm Quốc Gia 
(National Relay Service, NRS) theo số  
133 677 và yêu cầu LawAccess NSW hoặc truy 
cập: www.relayservice.gov.au  

http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications
http://www.relayservice.gov.au

