CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ RỦI RO
1. Bị can bị dẫn đến để giam giữ lần đầu, bị
cáo bị buộc tội nhưng chưa từng bị giam
giữ.
2. Cán bộ phân loại vụ án để đánh giá rủi ro
(mức án phạt tù giam không quá 5 năm)
3. Cán bộ kiểm tra lý lịch bị can/bị cáo và
kiểm chứng thông tin.
4. Cán bộ lập báo cáo đánh giá rủi ro để và
xuất cho Tòa án.

CÓ THÊM VIỆC TRỢ GIÚP ĐẶC BIỆT SAU
KHI PHÓNG THÍCH TẠM THỜI ĐẤY NHÉ
Một vài Tòa án có thể gọi biện pháp này là
“BỆNH VIỆN TÂM LÝ XÃ HỘI”. Tòa án sẽ tìm
chuyên gia hoặc nhà tâm lý học để tư vấn và
hướng dẫn cho bị can hoặc bị cáo gặp vấn
đề liên quan đến ma túy, sức khỏe tâm thần,
hoặc lối sống, nhằm giúp bị can hoặc bị cáo
giảm bớt những vấn đề có thể cản trở việc
thực hiện các điều kiện kèm theo việc phóng
thích tạm thời.

5. Tòa án đánh giá rủi ro và ra yêu cầu
phóng thích tạm thời
6. Trong trường hợp cho phép, thì cần “định
hướng” cho bị can/bị cáo (thông qua
video hoặc tài liệu).
TÒA ÁN PHÓNG THÍCH MÀ KHÔNG CÓ
TÀI SẢN BẢO LÃNH
CẦN PHẢI LÀM GÌ?
-

Nhận sự định hướng, nghe chỉ dẫn và các
điều kiện của Tòa án

-

Làm theo các điều kiện của Tòa án một
cách nghiêm túc, vì chỉ cần vi phạm một
điều kiện có thể khiến Tòa án hủy bỏ lệnh
phóng thích và ra lệnh bắt giam.

-

Khi có thắc mắc thì liên hệ với cán bộ tại
Tòa án.

HIỂU CÁC ĐIỀU KIỆN, CHÖ Ý ĐẾN NGÀY
HẸN
KHÔNG VI PHẠM LỆNH CỦA TÕA ÁN,
ĐẾN TRÌNH DIỆN THEO QUY ĐỊNH

PHÓNG THÍCH MÀ KHÔNG CÓ BẢO
LÃNH? NÓ LÀ CÁI GÌ?
PHÓNG THÍCH MÀ KHÔNG CÓ BẢO LÃNH
Trong vụ án có án phạt tù không quá
5 năm, Tòa án sẽ xem xét thông tin cá nhân
và lý lịch của bị can hoặc bị cáo, nếu thấy
rằng: không có rủi ro, hoặc rủi ro thấp trong
việc bị can hoặc bị cáo sẽ bỏ trốn, hoặc phạm
tội khác trong thời gian được phóng thích, thì
Tòa án có thể phóng thích tạm thời, mà
không cần làm hợp đồng bảo lãnh hay yêu
cầu tài sản bảo lãnh, NHƯNG bị can hoặc bị
cáo phải cam đoan với Tòa án, và phải thực
hiện theo các ĐIỀU KIỆN mà Tòa án quy
định, tới Tòa theo đúng hẹn và không phạm
tội khác. Tòa án sẽ có các biện pháp và cán
bộ giám sát trong suốt thời gian mà bị can
hoặc bị cáo được phóng thích tạm thời.

MUỐN THAM GIA DỰ ÁN NÀY QUÁ !
Cần chuẩn bị những tài liệu và thông
tin sau để cung cấp cho cán bộ của Tòa án:
-

Bằng chứng xác nhận lý lịch cá nhân,
chẳng hạn như: bản sao sổ hộ khẩu, giấy
đăng ký kết hôn

-

Bằng chứng về học vấn cấp cao nhất

-

Bằng chứng xác nhận nghề nghiệp và
việc làm

-

Họ tên, nơi ở và số điện thoại của 3
người quen biết bị can hoặc bị cáo, bao
gồm người đứng đầu cộng đồng, chẳng
hạn: trưởng thôn

-

Nên chuẩn bị lời xác nhận hành vi của
người đứng đầu cộng đồng, có quen biết
bị cáo hoặc bị can

DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ GIÁM SÁT
TRONG THỜI GIAN PHÓNG THÍCH TẠM
THỜI

PHÓNG THÍCH MÀ
KHÔNG CÓ BẢO
LÃNH

Nếu có thắc mắc, hoặc muốn biết them
thông tin, bạn có thể liên hệ với Bộ phận
Quan hệ cộng đồng của Tòa án !

Thông tin truyền thông được biên soạn bởi
Viện Nghiên cứu và Phát triển Rabi
Bhadanasak
Văn phòng Tòa án Tư pháp

