Vai Trò của Dịch Vụ Công Tố B.C.
Điều Tra
• Khi có người trình báo hoặc nhận định một tội ác có thể xảy ra, cảnh sát sẽ điều tra và quyết định xem vụ đó có
đáng lập Phúc Trình cho Biện Lý (RCC) để nộp cho Dịch Vụ Công Tố B.C. hay không.
• Tại British Columbia, công tố viên quyết định truy tố hoặc không truy tố hình sự. Biện Lý không điều tra các tội
ác. Họ cũng không có thẩm quyền đối với cảnh sát về từng vụ điều tra.

Thẩm Định Truy Tố
• 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 thẩm định xem có truy tố hay không và về tội gì, và truy tố ai. Biện Lý có thể quyết định không truy tố, nên
truy tố, hoặc bị cáo nên được giới thiệu đến một chương trình các biện pháp khác thay vì ra tòa.
• Cẩm Nang Chính Sách của Biện Lý cũng hướng dẫn các công tố viên trong các quyết định của họ về việc thẩm
định truy tố.
• Sau khi thẩm định truy tố, một hồ sơ truy tố mới sẽ được lập ra và có thể nhắm vào một hoặc nhiều bị cáo, về một
hoặc nhiều tội truy tố.
• Tiến trình tòa chính thức sẽ bắt đầu khi tuyên thệ bản cáo trạng (văn kiện truy tố)

Truy Tố & Kháng Cáo
• Biện Lý mở những vụ truy tố và kháng cáo ở mọi cấp tòa án: Tòa Tỉnh Bang B.C., Tòa Tối Cao B.C., Tòa Kháng Cáo
B.C. và Tối Cao Pháp Viện Canada.
• Biện Lý là các luật sư giữ vai trò công tố thay mặt xã hội nói chung.
• Tuy một trong các trách nhiệm của họ là thông báo cho nạn nhân về tiến trình
công lý, công tố viên không hành động vì nạn nhân của một tội ác.
• 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.

Tuyên Án
• Nếu bị cáo nhận tội hoặc bị kết tội sau một phiên xử, họ sẽ bị tuyên án.
• Biện Lý có trách nhiệm đưa ra đề nghị về bản án. Tòa sẽ đưa ra quyết
định tuyên án sau cùng.
• Những lần tái duyệt, đơn xin, kháng cáo và các  tiến trình pháp lý khác
sau khi tuyên án có thể đưa đến việc xét lại một số vấn đề liên quan
đến hồ sơ đã kết thúc.

Viễn Kiến của Ban Công Lý Hình Sự:

Can Đảm, Công Bằng và Hiệu Năng - một Dịch Vụ Công Tố được Công Chúng Tin Tưởng
www.ag.gov.bc.ca/prosecution-service/
Role of B.C.’s Prosecution Service [Vietnamese]

Vai Trò của
Dịch Vụ Công Tố B.C.
Tiến Trình Công Lý Hình Sự
• Tại Canada, các tỉnh bang và lãnh thổ có trách nhiệm điều hành công lý.
• Biện Lý Tỉnh Bang truy tố tất cả các trường hợp phạm pháp 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.
• 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.
• Phụ Tá Phó Tổng Chưởng Lý (ADAG) đứng đầu Dịch Vụ Công Tố, Ban Công Lý Hình Sự của Bộ Tư Pháp.
ADAG có thẩm quyền mở và giám sát tất cả những vụ truy tố hình sự.
• Đạo Luật Biện Lý quy định nhiệm vụ và trách nhiệm của Biện Lý, Ban này và Phụ Tá Phó Tổng Chưởng Lý.
Đạo luật này cũng quy định mối liên hệ giữa Tổng Chưởng Lý, Phó Tổng Chưởng Lý và Ban này.

ĐIỀU TRA

THẨM ĐỊNH
TRUY TỐ

Cảnh sát điều tra
tội ác có thể xảy ra.
Nếu có lý do chính
đáng, cảnh sát
hoặc các cơ quan
điều tra khác nộp
cho Biện Lý một
Phúc Trình cho
Biện Lý (RCC) để
thẩm định truy tố.

Biện Lý nhận bản
RCC – sau đó là
thẩm định bản
này xem có nên
truy tố hay không:
• Có nhiều xác
suất kết tội hay
không?
• Có cần phải truy
tố vì quyền lợi
công cộng hay
không?

Biện Lý có thể:
• Truy tố;
• Không truy tố;
• Đưa người đó đến
một chương trình
các biện pháp
khác; hoặc
• Đưa về lại cơ
quan điều tra để
yêu cầu cung cấp
thêm chi tiết.

TRUY TỐ

KHÁNG CÁO

TUYÊN ÁN

Nếu truy tố, Biện
Lý sẽ truy tố bị cáo
thay mặt cho cộng
đồng.

Quyết định của
thẩm phán hoặc
bồi thẩm đoán là
quyết định sau
cùng. Tuy nhiên,
quyết định đó có
thể được kháng
cáo. Kháng cáo là
lời yêu cầu thay
đổi quyết định
chính thức vì tin
rằng có sai lầm
trong lãnh vực
quan trọng nào đó
của phiên xử. Có
thể kháng cáo:
• Sau khi bị kết tội
và/hoặc tuyên án;
• Sau khi đưọc tha
bổng.

Nếu bị cáo bị kết
tội sau phiên xử,
hoặc nhận tội y
cáo trạng, bị cáo sẽ
bị tuyên án.

Các phiên xử có
thể được tổ chức
tại Tòa Tỉnh Bang
hoặc Tòa Tối Cao
BC.
Phiên xử sẽ đi đến
kết luận là bị cáo:
• không có tội;
  hoặc
• có tội.

