Tam Quyền Phân Lập cũaToàÁn thơì VNCH trước 1975
LS Nguyễn Văn Định

Để cho vụ xử á n đươc độ c lạ p và công bà ng hơn nên tổ chức toà á n tạ i VN
trước 30-4-1975 được chia ra là m ba ngà nh riêng biệ t: Công Tố , Dự Thã m và
Xử Á n. Tuy nhiên ít ai biế t được rà ng luạ t sư cũ ng cố quyề n truy tố trực tiế p bị
can ra toà thay vì Biệ n lý .
Công Tố hay gộ i nôn na là Biệ n Lý Cuộ c la cơ quan thụ lý đà u tiên cũ a môt vụ
á n hình sự. Nế u Biệ n Lý nhân thá y không đũ bà ng chứng buộ c tôi thi không
khơĩ độ ng tố quyề n. Nố í cá ch khá c là miễ n tố . Nế u nộ i vu mà cố đũ bà ng
chứng buộ c tộ i thì Biệ n Lý chô đăng đường phiên xữ. Nế u Biệ n Lý thá y hồ sơ
cố nghi vá n hoâc cố liên hệ tơĩ nhiêù người khá c thì Biế n Lý chuyể n hồ sơ qua
Dự Thả m để điề u tra bỗ tú c. Trong giai độ an điêù tra, nêú dư Thả m thá y bị
can vô tộ i thì Dư Thả m cố quyề n miễ n tố . Biệ n Lý cố quyề n khá ng cao nế u cà n.
Nế u nhạ n thá y bị can cố bà ng chứng rỗ rệ t thì Dự Thả m đưa nộ i vụ ra toà xế t
xử. Tạ i phiên toà Chá nh á n cố quyên tha bổ ng hay tuyên phạ t bị can nế u thá y
cố bà ng chứng vi phạ m phá p luạ t.
Trông ba giai đôạ n á y, luạ t sư đố ng vai trồ quan trộ ng không những gíúp cho
bị can được đố i xử công bà ng mà con là phụ tá công lý để giú p cho vụ á n được
sá ng tổ hơn, ngăn cả n, nế u cố trường hơp quyề n lợi bị tương phã n (conflict of
interest), Hà tì (Nepolism), thả m quyề n quã n hạ t <Juridictiôn> không đú ng
hoạ c cũ ng cố thể xin di thã m qua toà á n thuộ c thả m quyề n qủ ả n hạ t khá c để
trá nh bị à p lưc củ a quà n chú ng địa phương mà là m cho vụ kiệ n thiế u khá ch
quan....Trước toà , về hình thức, luạ t sư cũ ng cố thể xin toà hũ y bỗ vụ kiệ n nế u
thá y vụ á n cố sư vi phạ m về thũ tụ c tố tụ ng. Nế u toà bá c lơì yêu câù đố thì luạ t
sư tiế p tụ c tranh luạ n về nộ i dung. Nêú thá ng về nôị dung thì luât sư không cà n
khá ng caố mà toà nà y bá c bỗ về hình thức.
Luạ t sư cồ n gíup bị can khá ng cá ô trông giai độ an nôị vụ cồ n đang diễ n tiế n tai
Dự Thả m hoạ c sau khi toà xế t xử nữa.

Đạ c biệ t hơn cả là Luạ t Sư cũ ng cố quyề n trực tiế p truy tố bị can ra trước tồ a
mà không cà n đế n Biên Lý Cuộ c. Thũ tụ c nà y là Trực Tố Triêu Hoá n Trạ ng.

Dưới đây là kỹ niệm cũa tôi trong lúc hành nghề.
1/-Luạ t sư trực tiế p Truy tố bị can
Năm 1972 tôi trực tiế p truy tố bị can trông trường hợp như sau: Thân chũ tôi
sã n xuá t loạ i chôi lau nhà cố câu chứng tạ i tồ a (Trade Mark) và bỗ mố i cho mộ t
số cưã hà ng. Môt thơì gian sau nhiề u cữa hà ng nà y từ chố i không nhạ n bổ môí
nưã vơí lý do là hộ cố hà ng tương tự nhưng rể hơn.. Sau khi dô hổ i, thân chũ
tôi biế t được đia chĩ cơ sỡ sả n xuá t đồ gĩa để cạ nh tranh ỡ Chơ Lớn.
Tôi trình baỳ trông đơn TRỰC TỐ TRIEỤ HỐ AN TRẠ NG gìồng như bả n Caố
Trạ ng và cố mang theo hai cây chỗ i, môt là cố câù chứng taị toà cũ a thân chu
tôi, mộ t là đồ gỉa mạ ô để là m tang chứng. Chá nh á n Tôn Thá t Hiệ p ký á n Lệ nh
khã n cá p, truyề n chô Thưà Phá t Laị đi lạ p vi băng công chứng và niêm phong
cơ sở sã n xuá t và kiể m kê sả n phá m cũ a bị can.
Sau đố nộ i vụ đươc đưa ra tôà xế t xữ. Trong phiên xữ naỳ Biệ n Lý cũ ng cố mạ t
tạ i ghế công tố nhưng phạ n buộ c tộ i vã n là tôi.
Sau khi tranh caĩ vơí luat sư cuã bị can kế t thú c Toà phạ t bi cá o 3 thá ng tù ở
và tịch toà n thề dụ ng cụ má y mố c, và sả n phả m gĩa mạ o, truyề n trao toà n bộ
cho dân sự nguyên caố dể hưỡng dụ ng.
2/-Khá ng Caố khi hồ sơ cồ n ỡ Dự Thã m
Năm 1972 trông lú c tôi đang tranh cử thì cố môt tay anh chị tai vù ng Phú Nhạ n
đế n năn nỉ tôi caĩ gíúp cho mộ t đưá em ú t bi truy tố về tộ i Hiế p Dâm. Em nà y
noí rà ng Bị can rá t nghề o và là lính đaồ ngũ cũ a Sư Đôà n 7 Bộ Binh, và là m
công cho lồ bú n ở Phú Nhuạ n. Em hứa là cù ng cá c đà n em sễ vạ n độ ng giú p
tôi. Do vạ t tôi giú p mà không lá y thù lao.
Khi tôi vaồ đơn xin nhiệ m cá ch thì hồ sơ đả gà n kế t thú c ỡ Dự Thã m phồ ng 6
Toà Sơ Thã m Saigon. Khi tham khaổ hồ sơ, tôi được biế t là bi can bị buộ c tộ i
hiế p dâm gá i vi thanh niên, cô bế naỳ mơí 13 tuôí hộ c lớp đệ lụ c trường Le Baỗ
Tịnh Saigon, Cô naỳ la Dân Sư Nguyên caố , vì là vị thà nh niên nên bố Cô thay
mạ t là Dân Sự Nguyên Caố mà cô là nhân chứng, cố Luạ t Sư laỗ thà nh DTT đạ i
diên, Cô nhất mực khai là bi hiế p. Giá y khá m nghiệ m củ a bac sỉ xá c nhạ n là cố

dá u hiêu mới giao hợp nhưng cô má t trinh từ trươc. Thêm vaồ đố bi can khai
là đêm xả y ra sự việ c Cô naỳ lể n xuố ng lề ù mà bị can và ngườì bạ n cù ng là m
đang ngủ trong lêù ở bờ sông sá t lồ bú n thì cô khề u chân bi can và hai ngườì đi
và ồ chuồ ng heo mớí xây (Chua cố nuôi heo) để ân aí. Trong lú c đố bố cô xuât
hiên bá t quả tang. Bi can ôm quà n bổ chay tới ngỗ Độ i Cố thì bi Nhân Dân Tư
Vệ bá t. Bồ cô bế đêm bị can về troí ỡ chân cà u thang, đá nh và cồ n cho chố căn
bị thương. Cố giá y chứng thương cuả bá c sỉ.
Tôi liên nôp đơn thưa bố cô naỳ về tộ i hà nh hung cố thương tích và đồ i bồ i
thương thiêt hạ i. Bố cô bế cũ ng trỡ thà nh bị caố . Đông thờì tôi tương thông vơi
bị can ở khám Chí Hòa để xem bị can có bầng cớ hai ngươì yêu nhau thì mơí hóa
giaĩ được tội hiếp dâm. Bi can cho tôi biết khi bị bắt thi bi can đã cho thư tình cô
viết và cà hình cô tặng vaò mồm nhai và nuốt rồi.
Tóm lại trên thực tế hai ngươì thoã thuân ân aí vơí nhau nhưng không có bằng cớ
để chứng minh. Vụ án naỳ đã tưỡng đi vaò ngõ cụt.
Khi tôi đế n dự cung là n đâù và cũ ng là là n á p chố t ở Dự Thả m, trong khi ngôì
chờ ỡ cưả Dự Thả m phồ ng 6, bên cạ nh tôi cố mộ t cô bế cũ ng đang ngồ i chờ.
Tôi hỗ í cô ra đây cố viế c gì? Cô liề n kễ tâm sư minh., nôí rà ng cô thương anh á y
nhưng bị bố cô cá m đôá n ế p cô phaỉ khai là bị hiế p, nế ú không bố cô đá nh và
đuôí ra khoĩ nhà . Tôi hổ i cô đã đi thăm anh ta chưa? Cô nôí là đi thăm thì bố cô
giế t chế t, Tôi noí sao cô lạ i để ngươì yêu củ a mnh vướng vaồ vồ ng lao lý khổ
cực như thế . Tôi khuyên cô viế t thư an uĩ chô ngươì mình yêu khoĩ trông đơị
moĩ mồ n. Ỡ trong tù cô đơn và khỗ cực lá m. Cô hứa là sễ viế t thư để an ủ i.
Cô viế t thư thá m ngươì yêu rá t thá m thiế t và kề m 500d để anh mua thuố c lá
hú t và uố ng cà phê. Cô gởi thư naỳ nhờ chị dâu bị can khi và ô thăm nuôi thì
đưa hộ . Tôi dạ n chi dâu là khi naồ chị á y nhạ n được thư thì đi saô chêp giữ lai
và dạ n bị can nhớ đêm thêô bả n chính trình cho Dự Thã n khi naồ bị goi ra
thả m cung.
Khi bị can được goi ra dư thẩm lần chót có tôi dự kiến. Bị Can sợ quá không dám
trình thư. Tôi hôí thúc nhiều lần bị can mớí đưa lá thư cho tôi để trao cho Dư
Thẫm.
Lúc nhận lá thư naỳ, Dự Thẩm baõ lục sư ghi thêm rằng khi hồ sơ kết thúc thì bị
can xuất trình yếu tố mơí nên hồ sơ đươc mở laị để thẩm tra bổ túc.

Ít tuà n sau tôi được thông baố là hồ sơ đã kế t thú c. Tôi đế n tham khaỗ hồ sơ
thá y cố đôạ n viế t rà ng Dự Thã n cho Lụ c sư lá y tờ giá y hộ c trồ và bú t nguyên tữ
đổ , độ c cho cô bế viế t mộ t đôân đâù trong bức thư, sau khi giã o tự thì nế t chữ
hai lá thư là do cù ng mộ t ngươì viế t.
Tôi là m đơn xin taị ngoạ i thì đơn cũ a tôi bị bá c. Tôi khá ng caố , hồ sơ được đưa
lên phồ ng Luân Tộ i cũ a Toà Thượng Thả m cứu xế t và tôi được thông baố là
nộ p Biệ n Minh Trạ ng để biệ n hộ .
(Theo thũ tụ c hình sự thì không caĩ công khai như ỡ phiên toà dù là tộ i Đaị hình vì hồ sơ cồ n
ở Dự thả m).

Sau khi hộ p, phồ ng Luạ n Tộ i phá n quyế t tha bỗ ng bị can, truyề n giao bi can
cho Quân Vụ Thị Trá n để đưa bị can về phụ c vụ tạ i đơn vị cũ . Đồ ng thơì bị can
và cũ ng là dân sư nguyên cá o bổ cuả cô bế trong vụ đả thương phã ỉ bôì thường
thương tích cho thân chũ tôi $5,000. Thân chũ tôi mừng qú a bổ luôn tiồ n bồ i
thương không lá y.
Sau khi bị can được tha bỗ ng chị dâu củ a em nà y đế n cá m ơn tôi và cho biế t
bố cô bế ra quá n cà phô đà u hể m than rà ng đã tố n cho Cả nh Sá t Cuôc $300,000
và luạ t sư $200,000 mà cồ n bị thua kiệ n.

