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Đơn Xin Niêm Phong Hồ Sơ Bắt Giữ và Các Hồ
Sơ Liên Hệ (Bộ Hình Luật, §§ 851.91, 851.92)

Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.

Tên: Chỉ Ðể Thông Tin
Họ

Chỉ Ðể Thông Tin
Ðừng Nộp

Tên Lót

Tên

Địa chỉ gửi thư:
Đường
Thành Phố

2

Tiểu Bang

Số Zip

Tòa kết luận là nguyên đơn hội đủ điều kiện được giải tỏa theo yêu cầu
sau đây và đưa ra lệnh sau:
 Tòa CHẤP THUẬN đơn này. Hồ sơ bắt giữ trong vụ sau đây sẽ
được niêm phong theo các điều khoản của đoạn 851.91, và vụ bắt
giữ này được xem là đã không có:

Lục sự điền tên và địa chỉ tòa.

ượ

ẩ

ậ

Số phúc trình của cơ quan công lực:
Số phúc trình của cơ quan truy tố:
Lục sự điền số và tên vụ này.

Số vụ tòa:

Số Vụ Tòa Xử Án:

Số khác:

Chỉ Ðể Thông Tin

Nguyên đơn có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vụ bắt giữ
niêm phong như thể đã không có, và nguyên đơn được giải tỏa mọi
khoản phạt và bất lợi phát sinh từ vụ bắt giữ này, trừ những trường hợp
sau đây:

• Có thể nêu ra và chứng minh vụ bắt giữ niêm phong này trong bất cứ

Tên Vụ Tòa Xử Án:
Người Dân tại Tiểu Bang California
v.

vụ truy tố nào sau này đối với nguyên đơn về bất cứ tội nào khác, và
sẽ có cùng hiệu lực như thể chưa được niêm phong.

• Việc niêm phong một vụ bắt giữ theo đoạn 851.91 không miễn cho nguyên đơn bổn phận phải tiết lộ vụ bắt
giữ, nếu luật đòi hỏi khác, để trả lời bất cứ câu hỏi trực tiếp nào trong một bản câu hỏi hoặc đơn xin làm một
chức vụ công, để làm nhân viên công lực, để xin giấy phép của bất cứ cơ quan nào của tiểu bang hoặc địa
phương, hoặc để ký hợp đồng với Hội Đồng Xổ Số Tiểu Bang California.

• Việc niêm phong một vụ bắt giữ theo đoạn này không ảnh hưởng đến phép của nguyên đơn được làm chủ, cất
giữ, hoặc có hoặc kiểm soát bất cứ loại súng nào, hoặc tình trạng dễ bị kết tội theo Chương 2 (bắt đầu đoạn
29800) của Phần 9 Tiêu Đề 4 của Mục 6, nếu vụ bắt giữ này lẽ ra sẽ ảnh hưởng đến phép hoặc tình trạng dễ bị
kết tội này.

• Việc niêm phong một vụ bắt giữ theo đoạn này không ảnh hưởng đến bất cứ khoản cấm giữ chức vụ công nào
mà lẽ ra sẽ áp dụng vì vụ bắt giữ này.
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 Tòa BÁC BỎ đơn này (đánh dấu vào một):
a.  Đơn này không hội đủ các điều kiện nêu trong Bộ Hình Luật đoạn 851.91(b)(1).
b.  Vụ bắt giữ nguyên đơn không hội đủ điều kiện theo Bộ Hình Luật đoạn 851.91(a).
c.  Tòa kết luận là niêm phong vụ bắt giữ này sẽ không phục vụ quyền lợi công lý theo Bộ Hình Luật đoạn
851.91(c)(2).
d.  Lý do khác:
Ngày:
Chữ ký của viên chức tư pháp
Đây là Lệnh Tòa.
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