PS.1
GHI CHÉP CÁC QUYỀN VÀ CẢNH BÁO TRƯỚC KHI KIỂM TRA LÝ LỊCH BỊ CAN/BỊ CÁO
Tòa án

Ngày

Mã số vụ án hình sự:
Người khiếu kiện/Nguyên đơn
Giữa

Bị can/Bị cáo

Phạm tội:
Họ tên cán bộ:
chức vụ:

thuộc
là người làm nhiệm vụ thông báo quyền lợi và kiểm tra lý lịch của bị can/bị

Tòa án

cáo có mong muốn nộp đơn xin phóng thích tạm thời, và đã thông báo những điều cần biết sau đây:
• Người kiểm tra lý lịch không phải là luật sư, công tố viên hay nhân viên cảnh sát. Cán bộ sẽ tra
hỏi thông tin về lý lịch cá nhân, và đặt ra những câu hỏi để xem xét tính cách của bị can/bị cáo,
nhằm giúp tòa án cân nhắc ra lệnh phóng thích tạm thời. Việc cho phép hay không cho phép
phóng thích tạm thời tùy thuộc vào phán quyết của Tòa án.
• Nếu bị can/bị cáo có luật sư thì sẽ có quyền tham vấn với luật sư trước khi trả lời bất cứ câu
hỏi nào.
• Việc trả lời bảng câu hỏi này là tùy thuộc vào sự sẵn lòng của bị can/bị cáo. Nếu bị can/bị cáo
không sẵn lòng thì có quyền không trả lời bất cứ câu hỏi nào.
• Trong việc trả lời bảng câu hỏi này, thì cán bộ là người hỏi và bị can/bị cáo là người trả lời, và
cán bộ sẽ ghi chép lại những câu trả lời đó.
• Cán bộ sẽ kiểm tra câu trả lời của bị can/bị cáo. Do đó, cán bộ sẽ yêu cầu bị can/bị cáo nêu ra
họ tên của ít nhất 3 người khác và cách thức liên lạc với họ, để cán bộ liên hệ với những người
đó và yêu cầu họ xác nhận câu trả lời của bị can/bị cáo. Khi cán bộ liên lạc với những người
đó, cán bộ có thể thông báo với họ về việc mà bị can/bị cáo bị bắt và lời buộc tội trong vụ án
này, cho đến khi bị can/bị cáo nộp đơn xin phóng thích tạm thời.
• Thông tin trong câu trả lời của bị can/bị cáo sẽ được giữ bị mất, và chỉ có thẩm phán, luật sư,
công tố viên, đơn vị thực hiện tư pháp hình sự, và đơn vị có liên quan đến việc giám sát các
điều kiện phóng thích tạm thời (nếu bị can/bị cáo được phóng thích) mới có quyền biết những
thông tin này.
• Thông tin mà bị can/bị cáo cung cấp sẽ không được dùng làm kết quả xấu trong việc phân tích
của Tòa án, trừ khi đó là thông tin đã có trong cơ sở thông tin của nhà nước. Nếu bị can/bị cáo
cung cấp thông tin giả dối, thì hành vi này có thể ảnh hưởng đến uy tín của bị can/bị cáo, đồng
thời là sự vi phạm Điều 137 của Bộ luật Hình sự, có thể bị phạt tù không quá 6 tháng, hoặc bị
phạt tiền không quá 1000 Baht, hoặc cả phạt tù và phạt tiền.

• Sau khi thông tin mà bị can/bị cáo đưa ra đã được kiểm tra là đúng với sự thật, chúng sẽ được
dùng để đánh giá rủi ro về việc bị can/bị cáo sẽ lẩn trốn, tiếp tục phạm tội, gây xáo trộn chứng
cứ, hay gây ra những việc nguy hiểm trong thời gian được phóng thích tạm thời hay không.
Cán bộ sẽ lập báo cáo phân tích và đánh giá rủi ro cho Tòa án, và Tòa án sẽ xem xét báo cáo
này trong việc ra phán quyết.
Bị can/bị cáo đã hiểu các quyền và lời cảnh báo trên đây.
 Không muốn nộp đơn xin phóng thích tạm thời
 Muốn nộp đơn xin phóng thích tạm thời, nhưng không chấp nhận việc tra hỏi lý lịch và xem xét
tính cách, bởi vì:
 Lo ngại sẽ không kịp thực hiện các bước đánh giá rủi ro trong ngày hôm nay, và đã
chuẩn bị xong hợp đồng bảo lãnh rồi.
 Lý do khác (đề nghị ghi rõ)
 Muốn nộp đơn xin phóng thích tạm thời và chấp nhận việc tra hỏi lý lịch và xem xét tính cách,
và đã ký tên dưới đây để làm bằng chứng, đã cho bị can/bị cáo tự đọc và đọc cho nghe (thông qua
phiên dịch viên tiếng

họ tên

đã tự cam đoan), và xác nhận là

chính xác.
Cán bộ kiểm tra lý lịch
Bị can/bị cáo
Luật sư
Phiên dịch viên

