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LỜI GIẢI THÍCH ĐIỀU KIỆN CHO PHÉP PHÓNG THÍCH TẠM THỜI / GIẤY BÁO NGÀY HẸN
Tòa án

biết được các thông tin mà cán bộ đã thông
báo qua kênh đã nêu.

ngày

Mã số vụ án hình sự:
Bị can/bị cáo
Tài liệu này bao gồm 3 phần sau:
(1) Lời giải thích các điều kiện trong lệnh của Tòa
án cho phép phóng thích tạm thời, và hậu quả
của việc vi phạm lệnh này.
(2) Giấy báo hẹn việc ra trình diện với cán bộ
và/hoặc hẹn nhận lời tư vấn (nếu có điều kiện
này).
(3) Giấy báo hẹn ngày xem xét của Tòa án.
Được cấp cho bị can/bị cáo, để bị can/bị cáo
hiểu rõ và cất giữ làm bằng chứng. Do đó, đề
nghị tìm hiểu kỹ và cất giữ tài liệu này cẩn
thận (ngoài ra, cán bộ cũng lưu giữ một bản này).
1. Lời giải thích lệnh của Tòa án về việc cho
phép phóng thích tạm thời, và hậu quả của
việc vi phạm lệnh này.
Lệnh cho phép phóng thích tạm thời có
thể có các điều kiện mà anh/chị cần thực hiện
theo. Anh/chị có nghĩa vụ thực hiện theo những
điều kiện đó một cách nghiêm túc. Nếu vi phạm
thì Tòa án có quyền hủy bỏ lệnh cho phép phóng
thích tạm thời, và ra lệnh bắt giam anh/chị trong
quá trình điều tra.
Trong thời gian được phóng thích tạm
thời, anh/chị cần theo dõi để tiếp nhận tin tức
hoặc thông báo từ cán bộ, theo kênh liên lạc
được nêu trong bản lý lịch đính kèm đơn xin
phóng thích tạm thời của anh/chị. Nếu anh/chị
thay đổi kênh liên lạc chính, hoặc có bất kỳ
nguyên nhân nào khiến anh/chị không thể
nhận biết được tin tức thông qua kênh đã nêu,
thì anh/chị phải thông báo cho cán bộ biết.
Nếu không, sẽ vẫn coi như anh/chị đã nhận

Kênh liên lạc mà anh/chị đã nêu là:
Trong trường hợp của anh/chị, Tòa án có
lệnh như sau (chỉ ở những chỗ cán bộ đánh dấu
trong ô vuông ).
 Cam đoan sẽ tới Tòa án theo ngày
hẹn, không tiếp tục phạm tội, không làm xáo trộn
bằng chứng hoặc gây ra những điều nguy hiểm
khác.
Lệnh này mang ý nghĩa yêu cầu anh/chị
cam đoan trước mặt cán bộ, và anh/chị phải thực
hiện nghiêm túc những điều đã cam đoan.

LỜI CAM ĐOAN
Tôi là bị can/bị cáo
xin cam đoan sẽ tới Tòa án theo mọi lần hẹn
của Tòa, không tiếp tục phạm tội, không làm
xáo trộn bằng chứng hoặc gây ra những điều
nguy hiểm khác, và sẽ thực hiện nghiêm túc
theo lệnh của Tòa án.
(Ký tên)
(Ký tên)

,

Bị can/bị cáo
Cán bộ của Tòa án

 Ra trình diện với cán bộ theo ngày hẹn
của Tòa án
Lệnh này có nghĩa là anh/chị cần tới Tòa
án để gặp cán bộ, theo thời gian đã quy định
trong phần 2 của tài liệu này, và cần tới đúng
theo thời gian trong mỗi lần hẹn. Nếu có
nguyên nhân nào khiến không thể tới Tòa
được, thì anh/chị phải báo trước cho cán bộ
biết. Nếu không, việc không đến theo hẹn và
không báo nguyên nhân trước sẽ được coi là
anh/chị sẽ bỏ trốn, và Tòa án có quyền hủy bỏ
lệnh phóng thích tạm thời, và ra lệnh bắt giam
anh/chị.
 Cấm ra khỏi nơi cư trú trong thời gian
của mỗi ngày.
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Lệnh này yêu cầu anh/chị ở lại trong nơi
cư trú của anh/chị trong thời gian quy định, và
không được đi ra ngoài nơi ở trong thời gian đó
nếu không được sự cho phép của Tòa án hoặc
cán bộ. Nếu không tuân thủ sẽ được coi là vi
phạm lệnh của Tòa án.
Nơi ở của anh/chị được giới hạn theo lệnh của
Tòa án là:

Nếu Tòa án yêu cầu anh/chị lắp đặt các
thiết bị điện tử (Electronic Monitoring) để theo dõi,
kiểm tra các hoạt động của anh/chị, thì anh/chị
phải luôn luôn mang theo mình thiết bị đó mọi lúc,
và phải giữ gìn, bảo quản thiết bị đó theo hướng
dẫn.
 Yêu cầu anh/chị nhận sự giúp đỡ đặc
biệt để chăm sóc, hoặc giải quyết bất cứ vấn đề
nào cần thiết, hoặc theo sự sẵn lòng của anh/chị.
Lệnh này yêu cầu anh/chị tiếp nhận sự tư
vấn và trợ giúp từ trung tâm, để giải quyết và bảo
vệ quyền lợi của người bị hại, bị can, bị cáo và
nhân chứng của Tòa án, theo thời gian đã quy
định trong phần 2 của tài liệu này, và anh/chị phải
luôn tới đúng hẹn.
 Các yêu cầu khác:
Anh/chị có nghĩa vụ thực hiện theo các
điều cấm hoặc điều quy định của Tòa án một cách
nghiêm túc.

2. Giấy thông báo hẹn ngày trình diện với cán
bộ, và/hoặc hẹn nhận lời tư vấn
Anh/chị phải đến trình diện tại Tòa án này,
và tới gặp cán bộ tại phòng
ở tầng
Lần thứ 1 vào ngày
Lần thứ 2 vào ngày
Lần thứ 3 vào ngày
Lần thứ 4 vào ngày

thời gian
thời gian
thời gian
thời gian

[Dành cho bị can/bị cáo]
Tôi đã hiểu rõ các điều kiện của Tòa án,
việc ra trình diện với cán bộ, thời gian hẹn tới
nhận lời tư vấn, và thời gian hẹn xem xét của
Tòa án.

Anh/chị phải tới nhận lời tư vấn tại Trung
tâm tư vấn để giải quyết và bảo vệ quyền lợi của
người bị hại, bị can, bị cáo và nhân chứng của
Tòa án này, ở tầng
Lần thứ 1 vào ngày
Lần thứ 2 vào ngày
Lần thứ 3 vào ngày
Lần thứ 4 vào ngày

(Với lần hẹn tiếp theo (nếu có), Tòa án sẽ
quy định trong báo cáo tiến trình xem xét, anh/chị
có thể xin sao chép lại, và có thể được thông báo
cho anh/chị biết theo kênh liên lạc mà anh/chị
cung cấp).

(Ký tên)

thời gian
thời gian
thời gian
thời gian

Nếu có thắc mắc gì them, xin liên hệ với cán bộ
ở phòng
Tòa án
,
số điện thoại
trong thời gian hành chính.

3. Giấy báo ngày hẹn xem xét của Tòa án
Cán bộ sẽ thông báo ngày hẹn, hoặc liên hệ với
anh/chị, theo kênh liên lạc sau

Tòa án hẹn (1)
vào ngày
tại phòng xem xét

thời gian
ở tầng

,

Tòa án hẹn (2)
vào ngày
tại phòng xem xét

thời gian
ở tầng

,

Tòa án hẹn (3)
vào ngày
tại phòng xem xét

thời gian
ở tầng

,

