Ang Tungkulin
ng Crown Counsel
• Ang Crown Counsel ay mga abogado na may tungkulin bilang mga tagausig o prosecutor sa ngalan ng buong lipunan.
Hindi kumakatawan ang Crown Counsel sa mga indibidwal na biktima.
• Ang Crown Counsel ang humaharap sa hukuman para sa British Columbia bilang mga kinatawan ng Attorney General.
Ang Attorney General ang may pangkalahatang pamamahala at awtoridad sa mga prosekusyon na nasasakupan ng
konstitusyonal na responsibilidad sa probinsiya.
• Sa British Columbia, ang mga prosecutor ang  nagpapasiya kung dapat magsampa ng mga kasong kriminal.
• Ang pulisya ang nag-iimbestiga kung may hinihinalang naganap na mga krimen at nangangalap ng ebidensiya.
• Pagkatapos, ang pulisya ay naghahanda at nagsusumite ng isang Report sa Crown Counsel (RCC).
• Kasunod nito, tatasahin ng Crown Counsel  kung ano ang mga kaso na isasampa, at laban kanino.
• Ang Crown Counsel ng Probinsiya  ang nagsasagawa ng prosekusyon  sa lahat ng mga pagkakasala at mga pag-apela
sa British Columbia na nasa ilalim ng Criminal Code ng Canada at ng pangprobinsiyang regulasyon ng pagkakasala. Ang
pampederal na serbisyo sa prosekusyon ay ang may tungkulin sa prosekusyon ng ilang mga pagkakasala sa ilalim ng
pampederal na batas, kabilang ang mga kaso sa droga at sa hindi pagbayad ng buwis (income tax).
• Ang Crown Counsel ang responsable sa paghaharap ng sakdal na bahagi ng bagay na ito. Tumatawag sila ng mga saksi
upang tumayo at  tumestigo sa korte, magpakita ng mga ebidensiya, at magpaliwanag sa hukom at sa hurado sa mga
detalye ng hinihinalang krimen.
• Ang tungkulin ng Crown Counsel ay hindi ang magkaroon ng isang paghatol sa anumang paraan, ngunit ang tiyakin
na ang mga proseso sa paglilitis ay patas sa lahat, na ang mga ebidensiya ay naiharap nang lubusan at tama, at na ang
integridad ng proseso ng katarungan ay pinananatili.
• Ang dalawang-bahaging pagsubok ay ginagamit upang matukoy kung dapat
na aprubahan ang mga kasong kriminal: una, dapat ay may makabuluhang
posibilidad na mahatulang nagkasala batay sa mga ebidensiyang nakalap ng
pulisya, at ikalawa, ang isang pag-usig ay kailangang nasa interes ng publiko.
• Ang Crown Counsel ay hindi nagsisiyasat  ng mga krimen. At wala din silang
kapangyarihang mangibabaw sa mga pulis tungkol sa mga indibidwal na
imbestigasyon.
• Kung ang isang tao ay nahatulan ng isang krimen,  ang Crown Counsel  
ay gagawa ng pagsusumite ng isang sintensiya sa hukuman, ngunit nasa
isang hukom ang pasyang tukuyin ang naaangkop na parusa para sa mga
indibidwal na pagkakasala.
• Ang Assistant Deputy Attorney General (ADAG) ang namumuno sa
Prosecution Service. Ang ADAG ay ang may kapangyarihan para sa
pagsasagawa at pangangasiwa ng lahat ng mga kriminal na prosekusyon.
• Habang ang Criminal Justice Branch ay bahagi ng Ministry of Justice, ang
tungkulin sa prosekusyon  ay hindi tuwirang nakaugnay  sa  pamahalaan,
upang maiwasan ang anumang maaaring panghihimasok o pagimpluwensiya.
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