Dịch vụ Thông tin và Tư vấn Tòa án Pháp y

LIÊN LẠC

Tòa án Pháp y Tây Úc (Tòa án Pháp y) có dịch vụ giúp
cung cấp thông tin về thủ tục pháp y.
Nhân viên Dịch vụ Thông tin và Tư vấn Tòa án Pháp y
có thể trợ giúp:
•
Giúp quý vị hiểu vai trò của Thẩm phán Pháp y;
•
Giải thích quy trình khám nghiệm tử thi, bao gồm
những gì xảy ra khi quý vị phản đối khám nghiệm
bên trong tử thi; và
•
Giới thiệu đến các dịch vụ để được tư vấn về đau
buồn và mất mát người thân.
Vui lòng gọi cho Tòa án Pháp y trong giờ hành chính
và yêu cầu nói chuyện với Nhân viên Thông tin và Tư
vấn Tòa án Pháp y.

Tòa án Pháp y Tây Úc

Người thân trực hệ lớn tuổi
Trong khuôn khổ quy trình pháp y, người thân trực hệ
lớn tuổi có một số quyền nhất định. Người thân trực
hệ lớn tuổi là người đầu tiên có thể liên lạc được (có
thể liên lạc được trong khoảng thời gian ngắn) trong
số những người dưới đây theo thứ tự ưu tiên đã liệt kê:
•
một người, ngay trước vụ tử vong, đã và đang
sống với người quá cố và đã;
•
kết hôn hợp pháp với người quá cố; hoặc
•	từ 18 tuổi trở lên và có mối quan hệ hôn
nhân với người quá cố;
hoặc
•
một người, ngay trước vụ tử vong, đã kết hôn
hợp pháp với người quá cố; hoặc
•
con trai hoặc con gái người quá cố từ 18 tuổi trở
lên; hoặc
•
cha hoặc mẹ người quá cố; hoặc
•
anh, chị, em ruột người quá cố từ 18 tuổi trở lên;
hoặc
•
người thi hành di chúc có tên trong di chúc của
người quá cố hoặc người mà ngay trước vụ tử
vong là đại diện cá nhân của người quá cố; hoặc
•
bất kỳ người nào mà người quá cố đã chỉ định
làm người để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

Department of Justice
Central Law Courts
Level 10, 501 Hay Street
PERTH WA 6000
Giờ làm việc
Điện thoại
Fax		
Người gọi từ
vùng nông thôn
Trang mạng
Email		

Khi Có Người Đột
ngột Qua Đời

8:30 sáng – 4:30 chiều Thứ Hai thứ Sáu
(08) 9425 2900
(08) 9425 2901

Thông tin dành cho gia đình

1800 671 994
www.coronerscourt.wa.gov.au
coroner@justice.wa.gov.au

Western Australia Police Force
Coronial Investigation Squad
Điện thoại
(08) 9267 5700
24 giờ, 7 ngày mỗi tuần

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ
Lifeline
Trang mạng
Điện thoại

www.lifeline.org.au
13 11 14

Griefline
Trang mạng
Điện thoại

https://griefline.org.au
1300 845 745

Mạng lưới Trợ giúp về Sang chấn và Đau buồn
Trang mạng
http://tgn.anu.edu.au/reso
Services Australia
Trang mạng
www.servicesaustralia.gov.au

2022

© Department of Justice
Ấn phẩm này có các định dạng khác hơn khi có yêu cầu

Tòa án Pháp y

Thẩm phán Pháp y là ai?
Thẩm phán Pháp y là viên chức tư pháp, người này phải nhận
được thông báo khi có trường hợp tử vong đáng báo cáo xảy
ra. Điều này bao gồm khi có người đã qua đời trong những tình
huống bất ngờ, khác thường, do bạo lực hoặc do thương tích,
hay khi người đó đang trong tình huống chăm sóc.
Sau khi nhận được báo cáo về trường hợp tử vong, thường là từ
cảnh sát, bác sĩ hoặc người có thẩm quyền trong bệnh viện, Thẩm
phán Pháp y có quyền kiểm soát hợp pháp đối với thi thể người
quá cố và phải xác lập:
•
Tình huống xoay quanh cái chết;
•
Cái chết xảy ra như thế nào;
•
Nguyên nhân tử vong;
•
Các chi tiết cần thiết để khai tử.

Tôi có thể nhìn người quá cố được không?
Bất kỳ người thân nào của người quá cố đều có thể nhìn thi thể
người quá cố. Mọi chuyện sẽ được sắp xếp để người quá cố được
đưa đến nhà xác, tại đây những người khác có thể đến viếng.
Người khác có thể được phép chạm vào tử thi trừ trường hợp
Thẩm phán Pháp y xác định đó là điều không nên hoặc nguy hiểm.
Tại Perth, quý vị có thể liên lạc với Nhà xác Tiểu bang (State
Mortuary) qua số (08) 6383 4884 hoặc sau giờ làm việc qua số (08)
6457 2536 để sắp xếp việc này.
Tại các vùng nông thôn, hãy liên lạc với đồn cảnh sát địa phương
hoặc Tòa án Pháp y qua số (08) 9425 2900

Tôi có nên liên lạc với công ty mai táng hay không?
Quý vị có thể liên lạc với công ty mai táng do quý vị chọn ngay
sau khi người quá cố qua đời mà không cần đợi Thẩm phán Pháp
y cho phép lấy thi thể về.
Công ty mai táng sẽ thay mặt quý vị liên lạc với Tòa án Pháp y để
sắp xếp ngày nhận thi thể và tổ chức tang lễ sớm nhất có thể.
Ngay sau khi đã hoàn tất khám nghiệm tử thi (nếu có) và xác
minh danh tính, thi thể người quá cố sẽ được giao cho công ty
mai táng quý vị đã chọn.

Khám nghiệm tử thi là gì?
Khám nghiệm tử thi là phương pháp để xác định (nếu có thể) và
ghi lại nguyên nhân tử vong.
Thủ tục này bao gồm khám nghiệm bên ngoài và/hoặc bên
trong thi thể người quá cố. Một số mẫu mô và máu thường sẽ
được giữ lại để phân tích trong phòng thí nghiệm.

Sau khi khám nghiệm tử thi, mọi việc sẽ được thực hiện cẩn
thận để trả thi thể trở về càng giống tình trạng ban đầu càng tốt.
Trong hầu hết các trường hợp, thi thể được giao trả để đưa đi
chôn cất hoặc hỏa táng ngay sau khi khám nghiệm xong.
Trong một số trường hợp, nội tạng có thể cần giữ lại để khám
nghiệm thêm. Điều này có thể cần phải được tính đến khi quyết
định ngày tang lễ.
Dịch vụ Thông tin và Tư vấn Pháp y có thông tin liên quan đến
việc lưu giữ nội tạng sau khi khám nghiệm tử thi.
Người thân trực hệ lớn tuổi* có thể yêu cầu bác sĩ do họ chọn có
mặt trong buổi khám nghiệm.

Tôi có những quyền gì?
(a) Phản đối việc khám nghiệm bên trong tử thi.
Trừ trường hợp Thẩm phán Pháp y quyết định rằng phải
khám nghiệm tử thi ngay lập tức, người thân trực hệ lớn
tuổi* có thể phản đối việc khám nghiệm bên trong tử thi.
(b) Làm đơn yêu cầu thực hiện cuộc khám nghiệm
bên trong tử thi.
Trong một số trường hợp, Thẩm phán Pháp y có thể nghĩ
rằng không cần khám nghiệm bên trong tử thi. Nếu Thẩm
phán Pháp y có thẩm quyền tư pháp, bất kỳ ai cũng có thể
yêu cầu tiến hành khám nghiệm bên trong tử thi.

Khi nào tôi nên phản đối hoặc nộp đơn?
Nên phản đối hoặc nộp đơn yêu cầu
khám nghiệm bên trong tử thi càng sớm
càng tốt.
Thẩm phán Pháp y sẽ xem xét những đơn phản đối khám nghiệm
bên trong tử thi bất kỳ lúc nào trước khi bắt đầu khám nghiệm.
Thẩm phán Pháp y sẽ xem xét đơn yêu cầu khám nghiệm bên
trong tử thi bất kỳ lúc nào trước khi giao trả thi thể.
Thời gian ngắn nhất để bắt đầu khám nghiệm tử thi phụ thuộc
vào một số yếu tố thiết thực bao gồm nơi tử vong và ngày trong
tuần khi giao tận tay tài liệu này.
Việc khám nghiệm bên trong tử thi đối với các trường hợp tử
vong ở các vùng Kimberley và Pilbara có khi không bắt đầu cho
*định nghĩa ở mặt kia tài liệu này.

đến 72 giờ sau khi giao tận tay tài liệu này để có thể liên lạc với
người thân trực hệ lớn tuổi và đi đến vùng hẻo lánh.
Ở các vùng nông thôn khác và khu vực nội thành Perth, khoảng
thời gian này sẽ ngắn hơn, nhưng mọi trường hợp đều có
khoảng thời gian ít nhất 24 giờ để phản đối và việc khám nghiệm
tử thi sẽ không thực hiện vào cuối tuần hoặc ngày lễ.
Muốn phản đối hoặc nộp đơn yêu cầu khám nghiệm bên trong
tử thi, hãy gọi cho Tòa án Pháp y qua số (08) 9425 2900 trong
giờ hành chính hoặc Đội Điều tra Pháp y của Lực lượng Cảnh
sát Tây Úc sau giờ làm việc qua số (08) 9267 5700.
Trước khi quyết định phản đối khám nghiệm bên trong tử thi,
điều quan trọng là phải cân nhắc xem liệu có bất kỳ điều lo ngại
nào về tình huống xảy ra tử vong hay không.
Nếu quý vị muốn phản đối khám nghiệm
bên trong tử thi, đừng định ngày tang lễ, vì
thủ tục phản đối có thể sẽ tốn thời gian.

Báo cáo của Thẩm phán Pháp y
Thẩm phán Pháp y sẽ viết thư thông báo cho người thân trực
hệ lớn tuổi và bất kỳ người thân trực hệ biết kết quả khám
nghiệm tử thi.
Người thân trực hệ lớn tuổi và bất kỳ người thân trực hệ cũng
sẽ nhận được thông báo về kết quả điều tra của Thẩm phán
Pháp y.

Hiến tặng nội tạng và mô
Người thân trực hệ lớn tuổi có thể đồng ý hiến tặng mô và nội
tạng, nếu người quá cố không cho biết họ không muốn làm
người hiến tặng.
Điều phối viên phụ trách người hiến tặng của DonateLife WA có
thể liên lạc với quý vị để thảo luận về việc có thể hiến tặng nội
tạng và mô. Vui lòng thông báo cho cảnh sát hoặc nhân viên
tòa án pháp y biết nếu quý vị không muốn điều phối viên phụ
trách người hiến tặng liên lạc với mình.
Nếu muốn thảo luận về việc hiến tặng nội tạng và mô, quý vị có
thể liên lạc với điều phối viên phụ trách người hiến tặng trực tại
Bệnh viện Sir Charles Gairdner qua số (08) 6457 3333 (24 giờ, 7
ngày mỗi tuần).

