TÒA PHÚC THẨM LOUISIANA, VÒNG NĂM
MẪU ĐƠN CHÍNH THỨC
Được Tòa án en blanc thông qua ngày 23/5/2014

TÊN VỤ KIỆN
Chống Lại

CỨU XÉT CẤP TỐC
Có xin Cứu Xét Cấp Tốc không?

Có

Xin Giữ Lại ở tòa án quận?

Không - Nếu không, hãy sang phần Thông tin Tòa án Quận.

Cấp đến ngày

Từ Chối

Có xin Giữ Lại ở Toà Án Vòng Năm?
Tình Trạng:

Trước Vụ Kiện

Có

Đang Vụ Kiện

N/A

Không

Ngày Điều Trần hay Ngày Xử
Ngày / Giờ

Bồi thẩm đoàn

Không Bồi Thẩm Đoàn

Sau Vụ Kiện

Bản chất của việc xin cứu xét cấp tốc?

THÔNG TIN TÒA ÁN QUẬN
Hình sự
Thể Loại Vụ Kiện (xin đánh dấu nơi áp dụng)
Thẩm Phán Xét Xử
Giải thích gọn mục đích của đơn chính thức

Dân sự

Gia đình

Vị Thành Niên

Date Ruling was Rendered

THÔNG TIN NIÊM PHONG
Theo hiểu biết của bạn, có phần nào trong đơn được niêm phong bởi tòa cấp dưới không?
Có
Nếu có, xin cho biết phần nào được niêm phong và ghi rõ án lệnh của tòa cấp dưới với đơn xin.
Bạn có yêu cầu phần nào trong đơn này được niêm phong không?
Nếu có, yêu cầu đó phải bao gồm trong đơn xin.

Có

Không

Không

PRIOR / PENDING CASE INFORMATION
Theo hiểu biết của bạn, có các đơn, đơn kháng cáo / đơn chính thức liên hệ đã nộp tại Tòa án này chưa?
Nếu có, xin ghi rõ.

Có

Không

Theo hiểu biết của bạn, có kháng cáo hoặc đơn xin cấp trên xét lại nào liên quan đến vấn đề đang chờ xử lý trước tòa
án này không?
Có
Không
Nếu có, xin ghi rõ.
Theo hiểu biết của bạn, có vấn đề nào đang chờ giải quyết tại tòa án này sẽ ảnh hưởng đến đơn này hay đơn này sẽ ảnh
hưởng đến vấn đề nào đang chờ xử lý?
Có
Không
Nếu có, xin giải thích.
Theo hiểu biết của bạn, đơn xin này đã được nộp cùng lúc tại tòa án nào khác chưa?
Nếu có, xin giải thích.

Có

Không

Tôi, luật sư ký tên dưới đây, xác nhận rằng thông tin ghi trên và tất cả thông tin có trong đơn này là đúng sự thật
và chính xác theo hiểu biết tốt nhất của tôi và rằng tất cả các thỉnh cầu và phán quyết liên quan, dựa trên Các Quy
Tắc Thống Nhất 4-2, 4-3 , 4-4, và 4-5 của Tòa Phúc Thẩm cũng được kèm theo đơn này. Tôi xác nhận thêm rằng
một bản sao của đơn này đã được gửi hoặc trao cho thẩm phán và tất cả các luật sư và các bên không đại diện
khác dựa trên Quy Tắc Thống Nhất 4-5. Tôi hiểu rằng việc không tuân thủ Các Quy Tắc Thống Nhất 4-2, 4-3, 44 và 4-5 có thể dẫn đến việc tôi bị sa thải hoặc đơn xin bị từ chối. TÔI SẼ THÔNG BÁO NGAY LẬP TỨC CHO
TÒA ÁN NẾU YÊU CẦU XÉT XỬ CẤP TỐC CÓ THAY ĐỔI VÌ ĐÃ CÓ GIẢI QUYẾT, TIẾP TỤC HOẶC
VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO KHÁC. NẾU KHÔNG THÔNG BÁO CHO TÒA ÁN TÔI CÓ THỂ PHẢI
CHỊU PHẠT VÌ XEM THƯỜNG QUYỀN HẠN CỦA TÒA ÁN.
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