Selamat Datang ke Pengacara Hukum Pidana Perth

Pidana Hukum Pengacara yang berpengalaman di Kota Perth, Australia Barat

Perusuhan Kami:
Perusuhan hokum pembelahan kami tetap berhasil untuk klien-klien. Pengacara-pengacara senior
kami berikan representasi hokum ahli dalam semua pengadilan di sekitar kota Perth dan di seluruh
Australia Barat kawasan-kawasan.
Kami punya keyakinan bahwa perhasilan kami berasal dari pendekatan strategis dan kustom untuk
masing keadaan individu klien.
Tuntudan Pidana
Pendekatan individu kami dan perhatian terhadap detail sudah berikan berhasil banyak kali untuk
klien-klien kami, khususnya untuk yang berwajah tuntudan pidana seks atau narkoba, melakukan
pelanggaran dan tuntudan serangan.
Pesan Penahanan Kekerasan (VRO)
Kami sangat berpengalaman pada negosiasi dan ketika bisa, kami akan bekerja sama dengan partaipartai untuk menyelesaikan perselihannya sebelum pengadilan terakhir. Kalau pilihan ini tidak cocok
secera situasi, kami akan berikan representasi pengadilan. Silahkan mengontak kami untuk nasihat
hukum untuk isu prosedur, seperti keberatan untuk pesan penahanan kekerasan, mematuhi dengan
kondisi dan cara bisa menyiapkan untuk pengadilan terakhir. Silahkan membaca tentang VRO.
Pas Hukum
Kami tahu bahwa banyak klien menghawatir tentang pas hukum dan pada saat janji pertama, kami
akan memberikan detail tentang pas estimasi atau pas paket untuk klien tertentu.
Wawancara Polisi Yang Tercatat
Kalau anda sudah ditangkap atau dibebankan oleh polisi, kami sarankan bahwa anda mengontak
kami untuk nasihat sebelum berikan wawancara polisi tercatat.
Kontak kami untuk dapat janji pada (08) 9221 1201. Silahkan membaca atas Tentang Kami

PELANANAN HUKUM

--------------------------------------------------

Representasi Hukum Pembela Kriminal

Pelayanan Hukum Kriminal

PELAYANAN HUKUM kami merupakan nasihat hukum pembela criminal dan representasi, aplikasi
jaminan, pengadilan, mitigasi dan aplikasi untuk keyakinan terhabis. Pelayanan hukum criminal kami
juga termasuk TINDAK PIDANA misalnya narkoba, tindak seks, serangan, VRO, pembunuhan,
merusakan kriminal, tindak minuman keraas, tindak lalu lintas, jaminan pelanggaran, pencurian dan
penipuan.
Melihat semua Pelayanan hukum kriminal kami
Divisi hukum keluarga kami bis mentu dengan masalah-masalah apa-apa. Silahkan mengunjungi >
Robinson Family Lawyers

TENTANG KAMI
Pengacara-Pengacara Pembela Pidana Kawasan Yang Berpengalaman

Pengacara-pengacara Pembela Pidana Senior kami memberikan representasi hukum yang
berkualitas kepada klien-klien di daerah metropolitan dan di seluruh kawasan-kawasan Australia
Barat.
Kami punya keyakinan bahwa berhasilan teringgi kami dan kerelaan perjalanan , kebijakan
aksesibilitas untuk klien-klien dan komitmen asli ke masing dan semua klien, tambahanpendekatan
strategis kustom adalah yang menunjukkan alasan mengapa kami khusus daripada perusuhan lain.
Tambahan lagi, kami punya tim yang berbahasa beberapa Bahasa, seperti Bahasa Ingris, Bahasa Cina
(Mandarin dan Cantonese), Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. Kami bisa mengatur untuk
penterjemah lain kalua Bahasa Ingris tidak Bahasa pertama anda, karena itu sangat penting bahwa
anda bisa menjelaskan kami situasi anda dengan komplit.
Semua Tuntutan Pidana
Kami bisa membantu dengan semua jenis tuntutan pidana dari tuntutan narkoba, termasuk milik
dengan menjual atau menyediakan (Possession with Intent to Sell or Supply), trafik naroba, tuntutan
narkoba sederhana, pembunuhan (murder or manslaughter), serangan umum atau diperparah
(common or aggravated assault), pelanggaran seks dan banyak tuntutan lain.

Pesan Penahanan Kekerasan (VRO)
Kami juga sangat berpengalaman dengan masalah-masalah dengan pesan penahanann kekerasan
dengan aplican atau respondan. Kalau bisa, kami akan coba menyelesaikan masalah-masalah
mengunakan negosiasi. Mengontak kami untuk janji hukum rahasia yang tidak punya obligasi.
Aplikasi Jaminan
Kami juga punya keahlian dan pengalaman dengan membuat apliksa jaminan yang berhasil.
Aplikasi untuk pengadilan hukuman dan merekam yang sudah habiskan
Mengontak kami awal selama atau sebelum pengadilan untuk mendiskuskan kalua anda bisa
menerapkan diri untuk merekam yang sudah habiskan. Kami mendapat hasilan dengan konsisten

untuk klien-klien kami termasuk mendapat banyak rekam yang sudah habiskan secera tahuntahunnya. Ini karena strategis sebelum pengadilan hukuman bersama dengan komitmen dan kerja
rajin untuk semua klien kami dan program-program unik yang kami berikan mereka.
Pengadilan
Kami sangat berpengalaman secera menyiapkan untuk pengadilan atau pengadilan hukuman. Tidak
ada tuntutan yang terlalu sederhana atau terlalu serius utuk tim kami. Kami berkomitmen mendapat
hasilan yang paling baik untuk semua klien kami.
Menjauhi Inkriminasi Diri
Kalau anda sudah ditangkap atau dituntutan polisi, membuat janji dengan pengacara-pengacara
kami untuk nasihat hukum, termasuk bagaimana menjauhi inkriminasi diri selama wawancara polisi
yang direkam.
Mengontak Pengacara-Pengacara Kriminal Senior untuk membuat janji pada (08) 9221 1201
Membaca lebih tentang pengacara-pengacara senior kami: Noeleen Robinson | Cathryn Ng

PELAYANAN HUKUM KRIMINAL

PELAYANAN HUKUM

> Nasihat hukum pembela kriminal

> Pengadilan

> Aplikasi Jaminan
> Investigasi dan nasihat pensaksi ahli

> Pesan Penahanan Kekerasan (VRO)
> Pengadilan Hukuman

> Kompensasi Cedera Kriminal
> Penyitaan milik kriminal

> Permohonan secera Mitigasi
> Aplikasi untuk merekam yang sudah habiskan

> Pelayanan Migrasi – Visa Aplikasi dan
Nasihat Pembalatan

> Arahan ke pelayanan mendukung, misalnya
psikologis, psikiater, praktisi umum (GP)

PELANGGARAN HUKUM
> Pelanggaran Narkoba

> Keruskan Kriminal

> Pelanggaran Seks

> Pelanggaran Minuman Keras (Drunk and

> Pelanggaran Serangan

Disorderly)

> Pelanggaran Lalu Lintas
> Kerusakan Kriminal
> Pelanggaran Uang atau

>Pencurian (Theft/Armed Robbery/Burglary)
> melanggar hukum melukai
> Pembunuhan

Pelanggaran Milik Pencucian
> Pelanggaran Pedagang/ Pelanggaran

> Pelanggaran Menguntit/Pelanggaran
> Pelanggaran pemerasan/penculikan/

ASIC

perampasan kebebasan

> Pelanggaran korupsi/penyuapan
petugas umum
> Pelanggaran Kustom
> Pelanggaran VRO
> Pelanggaran jaminan

> Pelanggaran melarikan diri dari hukum
> Pelanggaran senjata
> Penipuan
> Pembakaran

PELAYANAN HUKUM KELUARGA

> Untuk masalah hukum keluarga apa-apa di
kota Perth, silahkan website divisi hukum
keluarga kami:

> Robinson Family Lawyers

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN (FAQ)
Apakah anda perlu pengacara?
Kalau anda dibawa investigasi oleh otoritas (Polisi Australia Barat, Polisi Federal Australia atau
otoritas lain) kalua anda sudah dituntutan dengan pelanggaran yang perlu anda mencul di
pengadilan, jadi itu sangat penting bahwa anda mengontak salah satu pengacara-pengacara
pembela kriminal yang berpengalaman di Perth Criminal Lawyers & Barristers secepat-cepat.
Apa jenis masalah-masalah bisa pengacara-pengacara kami membantu anda dengan?
Pengacara-pengacara kami sangat berpengalam dengan berikan klien-klien representasi hukum
secera bidang-bidang hukum kriminal, hukum lalu lintas, penyitaan milik kriminal dan
kompensasi cedera kriminal. Kami berketerampilan tinggi dengan membantu klien-klien dengan
semua jenis tuntutan kriminal, yang termasuk, tetapi tidak terbatas ke pelanggaran narkoba,
pelanggaran seks, pembunuhan, melukai melanggar hukum, serangan, menyetir dan minum,
menyetir dengan bahaya dan pelanggaran kriminal lain.
Kami bisa menasihatkan anda tentang isu imigrasi yang bisa timbul selama tuntutan kriminal
anda atau mungkin hukuman.
Apa anda akan berharap dari pengacara-pengacara kami?
Pengacara-pengacara senior kami akan mendengar ke situasi anda dan mengelola kasus dengan
rahasia. Kami akan memberikan anda dengan nasihat yang jelas dan komprehensif. Kami akan
mengembangkan strategis yang kustom dan berlaku untuk situasi anda. Kami akan membantu
anda memahami pilihan hukum anda. Kami berikan banyak waktu kepada masing dan semua
klien tidak pengecualian. Kami tetap memberitahu klien-klien di seleruh semua tahapan
pengadilan dan sangat tersedia untuk semua klien.

Kami sangat berkomitmen mendapat hasilan yang terbaik untuk semua klien kami.
Berapa harga?
Kami akan memberikan anda dengan estimasi yang dituilis pada harga-harganya umum terhadap
instruksi anda dan jenis masalah, dana pa yang kami berharap akan terlibat untuk menyelesaikan.
Kebijakan harga kami adalah jelas dan tidak ada hargu yang dibunyi. Kalau ada situasi yang
merubahan yang mungkin bisa tambahkan harga anda, kami akan mendiskuskan dengan anda.
Berapa lama?
Ini akan tergantung pada bagaimana serius pelanggarannya, yurisdiksi dan keputusan anda kalua
memohon berdosa atau tidak bersalah. Panjang waktunya tergantung pada masing kasus.

