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Tên Vụ 

Regina v. ________________________________ Số Hồ Sơ Tòa: __________________________________ 
(tên bị cáo)  

Nạn Nhân _______________________________ Địa Điểm Văn Phòng Biện Lý: _____________________ 
(tên nạn nhân) 

 

Mẫu này có thể được dùng để miêu tả mức tác hại thể chất hoặc tinh thần, hư hại tài sản hoặc thiệt hại kinh tế 
của quý vị do một vụ phạm pháp gây ra, cũng như miêu tả tác động của vụ phạm pháp đó đối với quý vị . Quý 
vị có thể kèm thêm giấy nếu cần thêm chỗ. 

 
Bản khai của quý vị không được:  
• có bất cứ lời nào về vụ phạm pháp đó hoặc về tội phạm nếu không liên quan đến mức tác hại hoặc 

mất mát của quý vị; 
• đưa ra bất cứ cáo giác nào không có chứng minh; 
• đưa ra bất cứ nhận xét nào về bất cứ vụ phạm pháp nào mà tội phạm không bị kết tội; 
• đưa ra bất cứ lời ta thán nào về bất cứ cá nhân nào, ngoài tội phạm ra, mà có liên quan đến cuộc 

điều tra hoặc truy tố vụ phạm pháp đó; hoặc  
• nêu ý kiến hoặc đưa ra đề nghị về bản án, trừ khi được tòa phê chuẩn. 

 

Quý vị có thể trình bày chi tiết về tác động của vụ phạm pháp đó đối với cuộc sống của mình. Những đoạn 
sau đây là thí dụ về các chi tiết quý vị có thể muốn ghi trong bản khai của mình. Quý vị không bắt buộc phải 
ghi tất cả các chi tiết này. 

Tác Động Tinh Thần 

Miêu tả vụ phạm pháp đó đã ảnh hưởng đến tinh thần quý vị như thế nào. Thí dụ, hãy nghĩ đến 

• lối sống và sinh hoạt của quý vị; 
• mối liên hệ với những người khác như người phối ngẫu, gia đình và bạn hữu; 
• khả năng làm việc, đi học hoặc nghiên cứu của quý vị; và 
• cảm nghĩ, cảm xúc và phản ứng về vụ phạm pháp đó. 
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Tác Động Thể Chất 

Miêu tả vụ phạm pháp đó đã ảnh hưởng đến thể chất quý vị như thế nào. Thí dụ, hãy nghĩ đến 

• tình trạng đau đớn, nhức nhối, đau ốm, thẹo, dị dạng hoặc bị giới hạn thể chất vẫn đang kéo dài; 
• vụ phạm pháp đó đễ khiến quý vị phải vào bệnh viện hoặc giải phẫu; 
• chương trình điều trị, vật lý trị liệu hoặc thuốc men quý vị đã được kê toa; 
• nhu cầu cần được điều trị thêm hoặc theo dự liệu quý vị sẽ được điều trị thêm; và 
• bất cứ tình trạng khuyết tật nào vĩnh viễn hoặc dài hạn. 

 

 

 

 

Tác Động Kinh Tế 

Miêu tả vụ phạm pháp đó đã ảnh hưởng đến quý vị như thế nào về mặt tài chánh. Thí dụ, hãy nghĩ đến 

• trị giá bất cứ tài sản nào bị mất hoặc hư hại và phí tổn sửa chữa hoặc thay mới; 
• bất cứ số mất mát tài chánh nào vì không đi làm được; 
• phí tổn bất cứ chi phí y tế, trị liệu hoặc cố vấn nào; và 
• bất cứ phí tổn hoặc mất mát nào không được bảo hiểm đài thọ. 

 
Xin lưu ý đây không phải là đơn xin bồi thường hoặc hoàn nguyên. 

 

 

 

 

Lo Sợ về An Ninh 

Miêu tả bất cứ mối lo sợ nào về an ninh của quý vị hoặc an ninh của gia đình hoặc bạn hữu. Thí dụ, hãy nghĩ 
đến 

• mối lo ngại về việc tiếp xúc với tội phạm; và 
• mối lo ngại về việc tiếp xúc giữa tội phạm với những người trong gia đình quý vị hoặc bạn thân. 
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Hình Vẽ, Thơ hoặc Thư Từ 

Quý vị có thể dùng chỗ này để vẽ hình hoặc viết một bài thơ hoặc viết thư nếu giúp được quý vị diễn tả tác 
động của vụ phạm pháp đó đối với mình. 

 

 

 Tôi muốn trình bày bản khai của tôi ở tòa. 

Chi tiết trong bản khai này là đúng sự thật theo hết khả năng hiểu biết của tôi. 

Làm ngày _______________  tháng _____________________    20___, tại ______________________________ 
 

_________________________________________ 
Chữ ký của người khai 

Nếu quý vị điền bản khai này cho nạn nhân, xin cho biết các lý do tại sao quý vị phải điền cho họ và quý vị có 
liên hệ như thế nào với nạn nhân: 

 

 

 

Làm ngày _______________  tháng _____________________    20___, tại ______________________________ 
 

_________________________________________ 
Chữ ký của người khai 


