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1. N‰u quš vÎ cÀn tiŒn nghi Ç¥c biŒt vì bÎ tàn tÆt Ç‹ hay n‰u cÀn ngÜ©i thông dÎch Ç‹ giúp quš vÎ ÇÜ®c hoàn toàn tham gia phiên tòa, xin 

liên låc tòa án ngay Ç‹ s¡p x‰p. 

2. Quš vÎ bÎ ÇÜa ra tòa vì vi phåm pháp nhË. Quš vÎ có các quyŠn cæn bän sau Çây: 

a. NhÆn t¶i ho¥c không nhÆn t¶i ho¥c gi» im l¥ng. N‰u gi» im l¥ng së ÇÜ®c ghi nhÆn là không nhÆn t¶i. Quš vÎ có th‹ xin chiø 

không tranh cãi, n‰u tòa cho phép.  

b. ñÜ®c ra xº bªi b¶i thÄm Çoàn 

c. Có s¿ giúp Ç« cûa luÆt sÜ 

3. Quš vÎ có quyŠn có luÆt sÜ (tòa) chÌ ÇÎnh do chính phû Çài th†, n‰u là ngÜ©i nghèo( không có tiŠn thuê luÆt sÜ) và n‰u  

a. Bän án t¶i Çòi hÕi phäi ª tù tÓi thi‹u ho¥c 

b.  Tòa án quy‰t ÇÎnh là có th‹ phäi bÎ ª tù. 

4. Quš vÎ có th‹ phäi hoàn trä chi phí låi cho luÆt sÜ mà toà án chÌ ÇÎnh 

5. N‰u ra xº, quš vÎ có các quyŠn l®i sau Çây: 

a. G†i nhân chÙng ra khai cho mình khi ra xº. Quš vÎ có th‹ xin phép tòa cho nhân chÙng lŒnh giÃy hÀu tòa Ç‹ h† có m¥t ª tòa. 

b. Nhìn, nghe, và chÃt vÃn các nhân chÙng phän ÇÓi quš vÎ, tåi phiên xº. 

c. T¿ mình làm nhân chÃn cho mình hay gi» im l¥ng. N‰u mình ch†n l¿a không làm nhân chÙng cho mình, công tÓ viên không 

ÇÜ®c bình luÆn vŠ s¿ im l¥ng cûa mình. 

d. ñÜ®c coi nhÜ vô t¶i cho Ç‰n khi chÙng minh, không còn lš do chính Çáng gì Ç‹ nghi ng© là có t¶i 

6. N‰u quš vÎ nhÆn t¶i hay không tranh cãi, và tòa chÃp nhÆn cho nhÆn t¶i, quš vÎ së không ra xº và bÕ h‰t quyŠn ra xº, sÓ 3 và 5 ghi ª 

trên.  

7. Quš vÎ có quyŠn ÇÜ®c tåm thä n‰u Çóng tiŠn th‰ chân (bond) 

8. N‰u quš vÎ Çang có án treo hay ÇÜ®c tåm tha và quš vÎ nhÆn t¶i (hay không tranh cãi) hay có án qua vø xº bªi b¶i thÄm Çoàn hay quan 

tòa, khi có án quš vÎ có th‹ bÎ t¶i vi phåm luÆt án treo hay luÆt tåm tha.  

9. Quš vÎ có th‹ bÎ phåt tù Ç‰n 93 ngày hay phåt Ç‰n $500 c¶ng chi phí, ho¥c phåt cä hai , trØ khi tòa cho bi‰t gì khác. Toà së cho bi‰t 

n‰u tÓi thi‹u bÎ phåt tù.  

10. TiŠn phåt, chi phí và các trách nhiŒm tài chánh gì khác tòa phán cho quš vÎ, phäi ÇÜ®c trä khi k‰t án, theo nhÜ b¶ luÆt MCR1.110 

11. Kháng cáo lên toà cûa quÆn phäi ÇÜ®c ti‰n hành trong vòng 21 ngày, k‹ tØ ngày k‰t án hay theo nhÜ b¶ luÆt sÓ MCR 6.625(B). N‰u 

trØng phåt là bÎ ª tù và quš vÎ muÓn kháng án nhÜng không có tiŠn Ç‹ thuê luÆt sÜ, tòa án së chÌ ÇÎnh cho quš vÎ m¶t ngÜ©i luÆt sÜ, n‰u 

quš vÎ xin phép trong vòng 14 ngày, sau khi k‰t án. 

12. LuÆt liên ban hay/và ti‹u bang có th‹ cÃm quš vÎ không ÇÜ®c có, hay mua vÛ khí (k‹ cä các loåi súng), n‰u quš vÎ có án t¶i nhË liên 

quan Ç‰n luÆt båo l¿c, hung d», n‰u quš vÎ hiŒn là chÒng/v®, hay Çã là chÒng/v®, bÓ/mË, hay ngÜ©i bäo vŒ trÈ em, và h† là nån nhân 

cûa mình; n‰u quš vÎ hiŒn Çang ª hay Çã ª v§i h†, có con cùng v§i h†, Çóng vai chÒng/v®, bÓ/mË cho con cûa h†, hay quš vÎ liên quan 

v§i nån nhân trong trÜ©ng h®p nào khác. 
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