Væn ThÜ Kín cûa LuÆt SÜ gªi Thân Chû
Tôi rÃt ti‰c thông báo cho ông hay r¢ng Tòa Kháng Cáo Çã xác nhÆn viŒc bu¶c t¶i và
hình phåt dành cho ông. Tòa Çã cÙu xét các tài liŒu viŒn dÅn nêu lên trong các lÜ®c trång
nhân danh ông, nhÜng ti‰c r¢ng Tòa không ÇÒng š v§i các lš lë Çó. Kèm theo Çây là m¶t
bän sao quy‰t ÇÎnh cûa tòa Ç‹ ông lÜu gi».
ñ‰n th©i Çi‹m này, tôi không thÃy có th‹ làm ÇÜ®c viŒc nào khác hÖn cho có k‰t quä tÓt,
vì tôi nghï là không có s¿ kiŒn gì h®p lš Ç‹ Tòa Kháng Cáo tái cÙu xét quy‰t ÇÎnh cûa
Tòa, ho¥c Ç‹ Tòa ThÜ®ng ThÄm California ÇÒng š duyŒt låi n¶i vø. Tuy nhiên, tôi muÓn
thông báo cho ông bi‰t vŠ các l¿a ch†n cûa ông.
L¿a ch†n thÙ nhì mà ông có th‹ làm ÇÜ®c, là nåp m¶t ñÖn Xin DuyŒt Låi tåi Tòa ThÜ®ng
ThÄm California. Phäi nåp ÇÖn xin trong vòng mÜ©i (10) ngày sau khi quy‰t ÇÎnh cûa Tòa
Kháng Cáo trª thành chung thÄm (30 ngày sau). Tòa ThÜ®ng ThÄm California ít khi
duyŒt låi m¶t hÒ sÖ nào. ChÌ có vài lš do mà Tòa ThÜ®ng ThÄm chÃp nhÆn cho duyŒt låi
m¶t hÒ sÖ là: (a) câu hÕi vŠ luÆt pháp có tÀm quan tr†ng toàn ti‹u bang, ho¥c có quy‰t
ÇÎnh mâu thuÄn cûa Tòa Kháng Cáo vŠ vÃn ÇŠ; (b) Tòa Kháng Cáo không có thÄm quyŠn
pháp lš Ç‹ quy‰t ÇÎnh n¶i vø cûa ông, ho¥c quy‰t ÇÎnh cûa Tòa Kháng Cáo không có Çû
Ça sÓ thích h®p cûa thÄm phán quy‰t ÇÎnh n¶i vø.
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Nên lÜu š: n‰u ông thÃy có m¶t vÃn ÇŠ thu¶c phåm vi liên bang mà ông Çã nêu lên trong
n¶i vø, và ông muÓn nêu lên trong tòa liên bang b¢ng m¶t ÇÖn xin xét låi viŒc giam gi»,
ông phäi nåp trÜ§c tiên m¶t ñÖn Xin DuyŒt Låi tåi Tòa ThÜ®ng ThÄm California. N‰u
ông không yêu cÀu Tòa ThÜ®ng ThÄm duyŒt låi vÃn ÇŠ trÜ§c, tòa liên bang së tØ chÓi viŒc
ÇiŠu trÀn. Ông phäi nêu lên m†i vÃn ÇŠ liên bang có th‹ có ÇÜ®c trong ñÖn Xin DuyŒt
Låi, n‰u không, tòa liên bang së không cÙu xét. Xa hÖn n»a, n‰u ông có š muÓn nåp m¶t
ÇÖn xin liên bang Ç‹ xét låi viŒc giam gi», ông phäi làm ngay trong vòng m¶t næm k‹ tØ
ngày viŒc kháng cáo cûa ông trª thành chung thÄm.
MuÓn nåp m¶t ñÖn Xin DuyŒt Låi, ông nên gªi ÇÖn Ç‰n Tòa ThÜ®ng ThÄm California tåi
350 McAllister Street, San Francisco, CA 94102-3600. Ghi tên và sÓ hÒ sÖ cûa ông trên
ñÖn Xin. Trong ñÖn Xin, cÀn có m¶t bän tóm lÜ®c ng¡n cûa hÒ sÖ và vÃn ÇŠ ông muÓn
xin Tòa duyŒt låi. Sau Çó, ông phäi cho bi‰t tåi sao Tòa ThÜ®ng ThÄm nên nghe ÇiŠu trÀn
n¶i vø cûa ông (nhÜ là tåi sao vÃn ÇŠ này có tÀm quan tr†ng toàn ti‹u bang, v.v...) và ông
nên kèm theo giÃy quy‰t ÇÎnh cûa Tòa Kháng Cáo vŠ ñÖn Xin. N‰u ông có th‹ trä tiŠn
sao bän cûa ñÖn Xin, gªi bän chánh ñÖn Xin c¶ng v§i 14 bän sao Ç‰n Tòa ThÜ®ng
ThÄm, m¶t bän sao Ç‰n T°ng ChÜªng Lš, m¶t bän sao Ç‰n Tòa Kháng Cáo, và m¶t bän
sao Ç‰n Tòa ThÜ®ng ThÄm Çã xét xº n¶i vø cûa ông. Nên kèm theo m¶t trang g†i là
ChÙng Minh DÎch Vø (Proof of Service), Ç‹ cho thÃy là ông Çã gªi Çi các bän sao này.
N‰u ông không Çû khä næng trä tiŠn sao bän, gªi bän chánh ñÖn Xin Ç‰n Tòa ThÜ®ng
ThÄm, và kèm theo m¶t lá thÜ cho bi‰t là ông không Çû tiŠn Ç‹ sao ra bän ñÖn Xin.
M¶t lÀn n»a, tôi rÃt buÒn là Tòa Kháng Cáo xác nhÆn viŒc bu¶c t¶i ông. Tôi Çã làm m†i
viŒc Ç‹ nêu lên các vÃn ÇŠ trình bày theo hÒ sÖ n¶i vø, và tôi rÃt ti‰c là Tòa Kháng Cáo
không ÇÒng š v§i các lÆp luÆn Çã nêu lên. N‰u tôi thÃy có m¶t cæn bän pháp lš nào Ç‹ nåp
m¶t ñÖn Xin Tái ñiŠu TrÀn hay ñÖn Xin DuyŒt Låi, thì tôi së làm cho ông. Ti‰c thay, tôi
thÃy không có cæn bän pháp lš nào trong n¶i vø cûa ông. Tuy nhiên, nhÜ giäi thích trên,
ông có quyŠn t¿ làm lÃy ñÖn Xin.
Tôi gªi trä låi cho ông các bän chuy‹n ng» Ç‹ ông lÜu gi». N‰u ông có th¡c m¡c nào, xin
ông vi‰t thÜ cho tôi.

2

