Vai Trò của
Biện Lý
• Biện Lý là các luật sư giữ vai trò công tố thay mặt xã hội nói chung. Biện Lý không đại diện cho từng nạn nhân.
• Biện Lý ra tòa trong tư cách đại diện cho Tổng Chưởng Lý British Columbia. Tổng Chưởng Lý có thẩm quyền
giám sát chung các trường hợp truy tố thuộc trách nhiệm hiến định của tỉnh bang.
• Tại British Columbia, các công tố viên quyết định có nên truy tố hình sự hay không.
• Cảnh sát điều tra các cáo giác phạm pháp và thu thập bằng chứng.
• Sau đó cảnh sát soạn và nộp một bản Phúc Trình cho Biện Lý (RCC).
• Sau đó, Biện Lý thẩm định xem có nên truy tố hay không và về tội gì, và truy tố ai.
• Biện Lý Tỉnh Bang mở những vụ truy tố và kháng cáo tại British Columbia theo Bộ Hình Luật của Canada và các
tội thuộc quyền kiểm soát của tỉnh bang. Dịch vụ công tố liên bang có trách nhiệm truy tố các tội nào đó theo
luật liên bang, gồm cả các tội về ma túy hoặc thuế lợi tức.
• Biện Lý có trách nhiệm trình bày lập luận của bên công tố. Họ gọi các chứng nhân ra làm chứng trước tòa, trình
bày bằng chứng, và giải thích chi tiết về cáo giác tội ác cho thẩm phán và bồi thẩm đoàn.
• Nhiệm vụ của Biện Lý không phải là cố gắng kết tội với bất cứ giá nào, mà là để bảo đảm cho tiến trình xét xử
công bằng với tất cả mọi người, trình bày bằng chứng cặn kẽ và chính xác, và duy trì mức liêm chính toàn vẹn
của tiến trình công lý.
• Một loại trắc nghiệm gồm hai phần được áp dụng để quyết định xem có nên
phê chuẩn truy tố hình sự hay không: trước hết, phải có nhiều xác suất kết
tội được dựa trên bằng chứng do cảnh sát thu thập, và thứ nhì là cần phải
truy tố vì quyền lợi công cộng.
• Biện Lý không điều tra các tội ác. Họ cũng không có thẩm quyền đối với
cảnh sát về từng vụ điều tra.
• Khi một người bị phán quyết phạm pháp, Biện Lý đệ trình bản án đề
nghị cho tòa, nhưng thẩm phán có toàn quyền quyết định hình phạt
thích hợp cho từng tội phạm.
• Phụ Tá Phó Tổng Chưởng Lý (ADAG) đứng đầu Dịch Vụ Công Tố. ADAG
có thẩm quyền mở và giám sát tất cả những vụ truy tố hình sự.
• Tuy Ban Công Lý Hình Sự là một phần của Bộ Tư Pháp, nhiệm vụ truy tố
được tách ra khỏi chính quyền để tránh bất cứ ảnh hưởng không đúng
đắn nào có thể xảy ra thực sự hoặc có vẻ bề ngoài.
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