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Để cho vụ xử án đươc đô ̣c la ̣p và công bàng hơn nên tổ chức toà án tại VN 
trước 30-4-1975 được chia ra làm ba ngành riêng biê ̣t: Công Tố, Dự Thãm và 
Xử Án. Tuy nhiên it́ ai biết được ràng lua ̣ t sư cũng cố quyền truy tố trực tiếp bi ̣
can ra toà thay vi ̀Biê ̣n lý. 

Công Tố hay gội nôn na là Biê ̣n Lý Cuô ̣ c la cơ quan thụ lý đàu tiên cũa môt vụ 
án hiǹh sự. Nếu Biê ̣n Lý nhân tháy không đũ bàng chứng buô ̣c tôi thi  không 
khơi ̃đô ̣ng tố quyền. Nối ́cách khác là miễn tố.  Nếu nô ̣ i vu mà cố đũ bàng 
chứng buô ̣c tô ̣ i thi ̀Biê ̣n Lý chô đăng đường phiên xữ. Nếu Biê ̣n Lý tháy hồ sơ 
cố nghi ván hoâc cố liên hê ̣  tơi ̃nhiêù người khác thi ̀Biến Lý chuyển hồ sơ qua 
Dự Thảm để điều tra bỗ túc.  Trong giai độan điêù tra, nêú dư Thảm tháy bi ̣
can vô tô ̣ i thi ̀Dư Thảm cố quyền miễn tố. Biê ̣n Lý cố quyền kháng cao nếu càn. 
Nếu nha ̣n tháy bi ̣can cố bàng chứng rỗ rê ̣t thì Dự Thảm đưa nô ̣ i vụ ra toà xết 
xử. Tại phiên toà Chánh án cố quyên tha bổng hay tuyên phạt bi ̣can nếu tháy 
cố bàng chứng vi phạm pháp lua ̣ t. 

Trông ba giai đôạn áy, lua ̣ t sư đống vai trồ quan trộng không những giú́p cho 
bi ̣can được đối xử công bàng mà con là phụ tá công lý để giúp cho vụ án được 
sáng tổ hơn, ngăn cản, nếu cố trường hơp quyền lợi bi ̣tương phãn (conflict of 
interest), Hà ti ̀(Nepolism),  thảm quyền quãn hạt <Juridictiôn> không đúng 
hoa ̣c cũng cố thể xin di thãm qua toà án thuô ̣c thảm quyền qủản hạt khác để 
tránh bi ̣àp lưc của quàn chúng địa phương mà làm cho vụ kiê ̣n thiếu khách 
quan....Trước toà, về hình  thức, lua ̣ t sư cũng cố thể xin toà hũy bỗ vụ kiê ̣n nếu 
tháy vụ án cố sư vi phạm về thũ tục tố tụng. Nếu toà bác lơi ̀yêu câù đố thì lua ̣ t 
sư tiếp tục tranh lua ̣n về nô ̣ i dung. Nêú tháng về nôi ̣dung thi ̀luât sư không càn 
kháng caố mà toà này bác bỗ về hiǹh thức. 

Lua ̣ t sư cồn giúp bi ̣can kháng cáô trông giai độan nôi ̣vụ cồn đang diễn tiến tai 
Dự Thảm hoa ̣c sau khi toà xết xử nữa. 



Đa ̣c biê ̣ t hơn cả là Luạt Sư cũng cố quyền trực tiếp truy tố bi ̣can ra trước tồa 
mà không càn đến Biên Lý Cuô ̣c. Thũ tục này là Trực Tố Triêu Hoán Trạng. 

            Dưới đây là kỹ niệm cũa tôi trong lúc hành nghề. 

1/-Lua ̣ t sư trực tiếp Truy tố bi ̣can   

 Năm 1972 tôi trực tiếp truy tố bi ̣can trông trường hợp  như sau: Thân chũ tôi 
sãn xuát loại chôi lau nhà cố câu chứng tại tồa (Trade Mark) và bỗ mối cho mô ̣ t 
số cưã hàng. Môt thơi ̀gian sau nhiều cữa hàng này từ chối không nha ̣n bổ môi ́
nưã vơi ́lý do là hộ cố hàng tương tự nhưng rể hơn.. Sau khi dô hổi, thân chũ 
tôi biết được đia chi ̃cơ sỡ sản xuát đồ giã để cạnh tranh ỡ Chơ Lớn. 

Tôi triǹh baỳ trông đơn TRỰC TỐ TRIEỤ HỐAN TRA ̣NG gìồng như bản Caố 
Trạng và cố mang theo hai cây chỗi, môt là cố câù chứng tai ̣toà cũa thân chu 
tôi, mô ̣ t là đồ giả mạô để làm tang chứng.  Chánh án Tôn Thát Hiê ̣p ký án Lê ̣nh 
khãn cáp, truyền chô Thưà Phát Lai ̣đi la ̣ p vi băng công chứng  và niêm phong 
cơ sở sãn xuát và kiểm kê sản phám cũa bị can.  

Sau đố nô ̣ i vụ đươc đưa ra tôà xết xữ. Trong phiên xữ naỳ Biê ̣n Lý cũng cố ma ̣ t 
tại ghế công tố nhưng pha ̣n buô ̣c tô ̣ i vãn là tôi. 

 Sau khi tranh cai ̃vơi ́luat sư cuã bi ̣can kết thúc Toà phạt bi cáo 3 tháng tù ở 
và tic̣h toàn thề dụng cụ máy mốc, và sản phảm giã mạo, truyền trao toàn bô ̣  
cho dân sự nguyên caố dể hưỡng dụng.  

2/-Kháng Caố khi hồ sơ cồn ỡ Dự Thãm  

Năm 1972 trông lúc tôi đang tranh cử thi ̀cố môt tay anh chị tai vùng Phú Nha ̣n 
đến năn ni ̉tôi cai ̃giú́p cho mô ̣ t đưá em út bi truy tố về tô ̣ i Hiếp Dâm. Em này 
noi ́ràng Bi ̣can rát nghềo và là lińh đaồ ngũ cũa Sư Đôàn 7 Bô ̣  Binh, và làm 
công cho lồ bún ở Phú Nhua ̣n. Em hứa là cùng các đàn em sễ va ̣ n đô ̣ng giúp 
tôi.  Do va ̣ t tôi giúp mà không láy thù lao. 

Khi tôi vaồ đơn xin nhiê ̣m cách thi ̀hồ sơ đả gàn kết thúc ỡ Dự Thãm phồng 6 
Toà Sơ Thãm Saigon. Khi tham khaổ hồ sơ,  tôi được biết là bi can bi ̣buô ̣c tô ̣ i 
hiếp dâm gái vi thanh niên, cô bế naỳ mơi ́13 tuôi ́hộc lớp đê ̣  lục trường Le Baỗ 
Tiṇh Saigon,  Cô naỳ la Dân Sư Nguyên caố, vi ̀là vi ̣thành niên nên bố Cô thay 
ma ̣ t là Dân Sự Nguyên Caố mà cô là nhân chứng, cố Luạt Sư laỗ thành DTT đại 
diên, Cô nhất mực khai là bi hiếp. Giáy khám nghiê ̣m của bac si ̉xác nha ̣n là cố 



dáu hiêu mới giao hợp nhưng cô mát trinh từ trươc. Thêm vaồ đố bi can khai 
là đêm xảy ra sự viê ̣c Cô naỳ lển xuống lềù mà bị can và người ̀bạn cùng làm 
đang ngủ trong lêù ở bờ sông sát lồ bún thi ̀cô khều chân bi can và hai ngườì đi 
vàồ chuồng heo mới ́xây (Chua cố nuôi heo) để ân aí. Trong lúc đố bố cô xuât 
hiên bát quả tang. Bi can ôm quàn bổ chay tới ngỗ Đô ̣ i Cố thì bi Nhân Dân Tư 
Vê ̣  bát. Bồ cô bế đêm bị can về troi ́ỡ chân càu thang, đánh và cồn cho chố căn 
bi ̣thương. Cố giáy chứng thương cuả bác si.̉ 

Tôi liên nôp đơn thưa bố cô naỳ về tô ̣ i hành hung cố thương tích và đồi bồi 
thương thiêt hại. Bố cô bế cũng trỡ thành bi ̣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 đến dự cung làn đâù và cũng là làn áp chốt ở Dự Thảm, trong khi ngôi ̀
chờ ỡ cưả Dự Thảm phồng 6, bên cạnh tôi cố mô ̣ t cô bế cũng đang ngồi chờ. 
Tôi hỗi ́cô ra đây cố viếc gi?̀ Cô liền kễ tâm sư minh., nôí ràng cô thương anh áy 
nhưng bi ̣bố cô cám đôán ếp cô phai ̉khai là bị hiếp, nếú không bố cô đánh và 
đuôi ́ra khoi ̃nhà. Tôi hổi cô đã đi thăm anh ta chưa? Cô nôi ́là đi thăm thi ̀bố cô 
giết chết, Tôi noi ́sao cô lại để ngươi ̀yêu của mnh vướng vaồ vồng lao lý khổ 
cực như thế. Tôi khuyên cô viết thư an ui ̃chô ngươi ̀miǹh yêu khoi ̃trông đơị 
moi ̃mồn. Ỡ trong tù cô đơn và khỗ cực lám. Cô hứa là sễ viết thư để an ủi. 

Cô viết thư thám ngươì yêu rát thám thiết và kềm 500d để anh mua thuốc lá 
hút và uống cà phê. Cô gởi thư naỳ nhờ chị dâu bị can khi vàô thăm nuôi thì 
đưa hô ̣ . Tôi da ̣n chi dâu là khi naồ chi ̣áy nha ̣ n được thư thi ̀đi saô chêp giữ lai 
và da ̣n bi ̣can nhớ đêm thêô bản chińh triǹh cho Dự Thãn khi naồ bi ̣goi ra 
thảm 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 tuàn sau tôi được thông baố là hồ sơ đã kết thúc. Tôi đến tham khaỗ hồ sơ 
tháy cố đôạn viết ràng Dự Thãn cho Lục sư láy tờ giáy hộc trồ và bút nguyên tữ 
đổ, độc cho cô bế viết mô ̣ t đôân đâù trong bức thư, sau khi gião tự thi ̀nết chữ 
hai lá thư là do cùng mô ̣ t ngươi ̀viết. 

Tôi làm đơn xin tai ̣ngoại thi ̀đơn cũa tôi bi ̣bác. Tôi kháng caố, hồ sơ được đưa 
lên phồng Luân Tô ̣ i cũa Toà Thượng Thảm cứu xết và tôi được thông baố là 
nô ̣p Biê ̣n Minh Trạng để biê ̣n hô ̣ . 

(Theo thũ tục hình sự thì không caĩ công khai như ỡ phiên toà dù là tô ̣ i Đaị hình vì hồ sơ cồn 
ở Dự thảm). 

Sau khi hộp, phồng Lua ̣n Tô ̣ i phán quyết tha bỗng bi ̣can, truyền giao bi can 
cho Quân Vụ Thi ̣Trán để đưa bi ̣can về phục vụ tại đơn vị cũ. Đồng thơi ̀bi ̣can 
và cũng là dân sư nguyên cáo bổ cuả cô bế trong vụ đả thương phãi ̉bôi ̀thường 
thương tićh cho thân chũ tôi  $5,000.  Thân chũ tôi mừng qúa bổ luôn tiồn bồi 
thương không láy. 

 Sau khi bi ̣can được tha bỗng chi ̣dâu của em này đến cám ơn tôi và cho biết 
bố cô bế ra quán cà phô đàu hểm than ràng đã tốn cho Cảnh Sát Cuôc $300,000 
và lua ̣ t sư $200,000 mà cồn bi ̣thua kiê ̣n.  

 


