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Sheriff & žürii korra kohta 

Sissejuhatus 
Kannatanu teavet ja nõuandeid (VIA) on andnud 
saate seda teabelehe kuna te olete kuriteoohver, 
ja/või tunnistaja, kuriteo. Kõrgema astme kohtu alla 
advokaadid (kuninglikule prokurörile) on otsustanud, et see 
juhul peaks toimuma (Sheriff Court). Selles 
Sheriff ja žürii prooviversiooni, žürii (15 
üldsuse liikmeid) otsustab nii kõlas 
ja selle Sheriff otsustab iga lause. 
Süüdistatav on Sheriff ja žürii menetlustes 
esitatud on süüdistuse (juriidiline dokument), kuhu on 
läbi nende vastu charge(s). See loetleb ka 
tunnistajate, üksuste või dokumentide (nimetatakse 
tootmiste) võib olla nimetatud ajal 
uuringu. 
Käesolev teabeleht kirjeldab Sheriff etapid ja 
Jury menetluse ja ütleb teile, kui tunnistaja 
võib olla kohtus käia. 
Kohta kaudu 
KAUDU – Kuidas saame aidata infolehel selgitatakse 
VIA ei ja mida me saame teha, et aidata teil. 
Kui te ei soovi VIA on aidata, lihtsalt Palun andke meile 
teada. Kui seejärel muudate meelt, palun 
Võtke meiega ühendust. 
Me loodame, et seda teabelehe vastus, mõned on 
küsimused teile võib olla. Palun küsige meilt, kui on olemas 
midagi, mida tahaksin teada või on 
ei ole kindel. 
Uuringu 
(tunnistajate peab osalema) 
Kui teil on vaja esitada tõendeid, teil on 
saadetud tunnistaja tsitaadi (kirja), andes kuupäeva ja 
Kui peate jõudma kohtusse aeg. Kui te 
Kohus ei jõua sellel päeval, peate 
eelarve või kaudu viivitamata ühendust. 
Teile saadetakse brošüüri, kusjuures tunnistaja on 
Sheriff ja vandekohtu tähega. See annab 
kohtusse, mis toovad kohta teabe saamiseks 
Kui sa saad seal juhtub ja mida 
saate nõuda kulud. 
Peate ootama mõnda aega enne kohtus 
teilt küsitakse istungisaali ühendusse. Sõltuvalt 
kuidas uuringu edenemise käigus, te ei saa käivitada 
tõendite või võite anda võib ütles tulla 
tagasi teise päeval. 
Kohtuistungil, kuulab žürii kõiki tõendeid, mis 
ja otsustada, kas kohtuotsus ei ole süüdi, 
süüdi või ei ole tõendatud. Kui otsust ei ole süüdi 
või ei ole tõendatud süüdistatava jätta kohtu ja 
mis on kohtumenetluse lõppu. Kui süüdistatava väidab 
või on süüdi, nad on tunnistatakse seejärel või 
hilisemal kuupäeval. 
Süüdistatava süüdi väide 
Süüdistatav ei saa tugineda süüdi esimese toidu juures või 
uuringu. Kui süüdistatava avastab VIA 
Selleks kavatseb teeme teile parima 
teada. Kuid süüdistatava võib otsustada käesoleva väite 



viimasel minutil. Selle saab ka muuta nende 
meeles peatükkidest süüdi kuni väite kohta 
kohtus. 
Täiendav toetus 
Kriminaalõiguse süsteemi saab kaasatud 
olla heidutav, ja sa võid tunda närvis kohta 
milles tõendid uuringu. Te ei pruugi teada mis 
oodata. 
Tunnistaja teenus pakub praktilist toetust 
jaoks tunnistajate kohtus. KAUDU saate ka korraldada 
Tunnistaja teenuse kuvada ümardada kohus 
enne kohtuistungit. Siis me palume teil kui soovite meilt tellida 
korraldada see teile. 
KAUDU võivad samuti aidata kui: 
l esimeses või eelistatud keel ei ole inglise 
ja te vajate abi mõista dokumendid 
või esitada tõendeid 
l teil on raskusi, võetakse või kohus ümber 
l te arvate, et teil võib-olla saate aidata 
oma ütlusi. 
Palun rääkige VIA kui teil on probleeme või 
konkreetsetele vajadustele. Me arutavad, mis toetab 
võib olla saadaval ja veenduge, et selle maksu 
ja kohus on kõnealustest probleemidest teadlikud. 
Järgnevad jaotised selgitavad erinevaid 
kohus protsessi etapid. 
Esimene Dieet 
(tunnistajate, keda võiks kutsuda andma 
tõendeid juhtumi käigus palutakse ei 
osaleda, kui see võiks kahjustada puhul) 
At Menetluspooli kohtu alla andmisega ja kaitseõigus 
Sheriff näitab, kas nad on valmis ning 
asja kohtusse minema. Kui nad on, seab sheriff a 
katse kuupäev. 
Kui nad ei ole valmis, juhtumi "jätkub". 
See tähendab muu kohtulikku arutamist 
korraldatud. See võib juhtuda rohkem kui üks kord. Selle 
kohtuistungi toimumise kuupäeva saab seada ainult juhul, kui süüdistuse 
ja kaitsele on täielikult valmis. 
Süüdistatav ei saa tugineda süüdi esimese toidu juures. Kui 
nad teevad, šerif võib edastada lause seal ja 
seejärel või lόkata (Jätka) juhtumi suhtes on hiljem 
(vt punkt lause). 
Kui süüdistatav ei ole süüdi, lähevad asja 
kohtumõistmisele Sheriff ja žürii istungi ajal. See on 
Kui katsete arv on sätestatud a 
teatud aja. Juhul kui mõjutab uuringus 
alustate mingil ajal selle ajavahemiku jooksul. KAUDU 
anname teile teada kui. 

Lause 
Kui süüdistatava väidab süüdi, võib teile 
neid "õigusrikkuja" edaspidi ära kuulata. 
Sheriff saate valida, millised lause anda 
alates mitmesuguseid võimalusi. Mõned suvandid 
kaasata vangla saadetakse süüdistatava või 
Noorte õigusrikkujate institutsioon (a vabadusekaotust 
lause). Teised ei ole, ja nimetatakse mitte- 
vabadusekaotusega. 
Mõnikord Sheriff lause õigusrikkuja 
kohe pärast seda, kui teo toimepanija on pled süüdi või 
on süüdi. 
Muudel juhtudel selle jätkub juhtumi a 
hiljem saada taustteave ning 
teo toimepanija ja kaaluda saadaval karistus 



suvandid. Tausta aruanded aitavad Sheriff 
otsustada parim viis juhtumi käsitlemisel. 
Kui õiguserikkuja on uuringu vanglas 
Sheriff otsustab, kas need tuleks 
vabastatud kautsjoni kuni lause on möödunud. KAUDU 
anname teile teada, kui teo toimepanija on kautsjoni või mis 
vahi all. 
Samuti anname teada antud lause 
juhul, kui teid mõjutab (kuigi teil võib olla 
kohus ise ära kuulata seda). VIA infoleht 
Laused teave ütleb teile rohkem kohta 
kuidas Sheriff otsustab lause ja mida 
See tähendab. 
Kaebus 
Õiguserikkuja võib edasi kaevata veendumust ja/või 
lause. Kohtu alla andmise ainult võib otsuse edasi kaevata 
lause ning ainult väga piiratud 
asjaolud. 
Õiguserikkuja võib vabastada kuni lause järele 
kaebuse arutatakse kui kohtunik kinnitab mis on 
nimetatakse ajutist vabanemist. VIA anname teile teada, kas 
See juhtub. 
Kui kaebus esitatakse juhul, kui teid, mõjutab 
VIA anname teile teada. Ka saadame a 
VIA infolehe teavet kaebuse koopia 
millega on seletatav mitme. 
Toetus 
Võite soovida ühendust: 
Kannatanu Šotimaa, mis näeb ette 
praktiliste ja emotsionaalset toetust Kuriteoohvritele 
kuritegevuse. Kohalikud andmed ühendust 0845 60 39 213 
lahtioleku või Mine 
www.victimsupportsco.org.uk
Tunnistaja teenus, mis pakub emotsionaalne 
ja praktilist toetust kõigile ohvritele ja 
tunnistajate ja oma pere ja sõpradega, kui 
asendab kohus. Kohaliku tunnistaja teenuse üksikasjad 
Palun pöörduge ohvriabi Šotimaa. 
KAUDU võimalik panna saate ühendust võtta 
muid organisatsioone. 
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Täiendav teave 
Võtke palun ühendust oma ametis kaudu ning 
telefoninumber on lisatud kirja kui 
soovite täiendava teabe või kui 
seal on midagi, te ei tea. 
Võite ka võtta ühendust meie teabekeskuse poolt 
telefoni 01389 739557 
või külastage meie veebilehte aadressil 
www.copfs.gov.uk 


