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Bạn bị nghi ngờ phạm tội hình sự
Bạn đã bị cảnh sát hoặc cơ quan điều tra khác bắt giữ và tạm 
giữ. Hoặc bạn đã được mời đến thẩm vấn. Tờ thông tin này 
giải thích các quyền của bạn và điều gì xảy ra sau khi bạn 
được thẩm vấn.

Bất cứ khi nào tờ thông tin này đề cập đến từ ‘cảnh sát’, từ 
này cũng có thể có nghĩa là một cơ quan điều tra khác.

Bạn có câu hỏi?

Vui lòng đọc kỹ tờ thông tin này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi 
nào sau khi đọc tờ thông tin này, vui lòng hỏi luật sư, cảnh 
sát hoặc bất kỳ cơ quan điều tra nào khác đang xử lý vụ án 
của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của Trung 
Tâm Tư Vấn và Hỗ Trợ Pháp Lý (www.juridischloket.nl, chỉ 
có bằng tiếng Hà Lan) hoặc gọi cho họ theo số 0900 8020 
(€0.10 mỗi phút). Bạn có thể gọi đến Trung Tâm Tư Vấn và 
Hỗ Trợ Pháp Lý từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 
5 giờ chiều. 

Nếu bạn không hiểu và không nói 
được tiếng Hà Lan ở trình độ phù hợp
Nếu bạn không hiểu và không nói được tiếng Hà Lan ở trình 
độ phù hợp, bạn sẽ có quyền nhận dịch vụ thông dịch. 
Dịch vụ này sẽ được cung cấp miễn phí. Bạn cũng sẽ có 
quyền được dịch một số tài liệu nhất định, như lệnh tạm 
giam của cảnh sát và giấy triệu tập.

Nếu cảnh sát mời bạn đến thẩm vấn
Nếu cảnh sát mời bạn đến thẩm vấn vì nghi ngờ bạn phạm 
tội, bạn sẽ được yêu cầu xác định danh tính bản thân trước 
khi thẩm vấn. Do đó, bạn sẽ phải mang theo ID hợp lệ, như 
hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước của châu Âu. 

Bạn có thể liên hệ với luật sư trước khi bạn được thẩm vấn. 
Luật sư có thể cung cấp cho bạn thông tin và lời khuyên 
pháp lý, và cũng có thể có mặt trong cuộc thẩm vấn. 
Điều này sẽ được giải thích chi tiết hơn bên dưới. Nếu bạn 
tự thuê luật sư, bạ sẽ phải trả phí luật sư.

Nếu bạn bị cảnh sát bắt và đưa về đồn 
cảnh sát
Nếu bạn bị cảnh sát bắt vì bạn bị nghi ngờ phạm tội hình sự, 
bạn sẽ được cảnh sát thẩm vấn. Điều này có nghĩa là cảnh 
sát có thể hỏi bạn một số câu hỏi.

Vietnamees
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Quyền của bạn:

•  Bạn có quyền biết mình bị nghi ngờ phạm tội hình sự nào.
•  Bạn có quyền không trả lời các câu hỏi (quyền giữ im lặng).
•  Bạn có quyền nói chuyện riêng với luật sư trước lần thẩm 

vấn đầu tiên của bạn và các lần thẩm vấn tiếp theo.
•  Bạn có quyền yêu cầu luật sư có mặt trong suốt buổi 

thẩm vấn để được hỗ trợ pháp lý. 
•  Nếu bạn không hiểu điều gì đó, hãy thông báo cho cảnh 

sát. Ngoài ra, hãy thông báo cho cảnh sát khi bạn cảm 
thấy ốm, muốn nói chuyện với bác sĩ hoặc cần gấp dịch vụ 
chăm sóc y tế hoặc thuốc men.

•  Nếu công tố viên hoặc trợ lý công tố viên quyết định rằng 
bạn phải ở lại đồn cảnh sát, bạn có quyền thông báo cho 
người thân (như thành viên gia đình hoặc bạn cùng nhà) 
về việc bạn đang bị cảnh sát giam giữ. Trong một số 
trường hợp, công tố viên hoặc trợ lý công tố viên có thể 
quyết định việc bạn phải được tạm thời phóng thích. Khi 
đó, họ sẽ thông báo cho bạn về việc này.

•  Nếu bạn không có quốc tịch Hà Lan, bạn có thể yêu cầu 
thông báo cho lãnh sự quán hoặc đại sứ quán của quốc 
gia bạn về việc bạn đang bị cảnh sát giam giữ.

•  Bạn có quyền xem các tài liệu hiện có về vụ án của bạn. 
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, công tố viên có thể 
quyết định không cho phép điều này. Khi đó, họ sẽ thông 
báo cho bạn về việc này.

Cảnh sát có thể giam bạn trong bao lâu?
•  Tùy thuộc vào hành vi phạm tội mà bạn bị nghi ngờ, cảnh 

sát có thể tạm giam bạn tại đồn cảnh sát trong tối đa 90 
giờ (3 ngày và 18 giờ).

•  Nếu cuộc điều tra yêu cầu cảnh sát phải kéo dài thời gian 
tạm giam, tòa án sẽ quyết định xem có nên kéo dài thời 
gian tạm giam hay không. Nếu bạn không đồng ý với việc 
bắt giữ hoặc quyết định của tòa án về việc gia hạn thời 
gian tạm giam của cảnh sát, bạn có thể hỏi ý kiến của 
luật sư.

Quyền nhận hỗ trợ  pháp lý từ luật sư
Bạn có quyền gặp riêng luật sư trong 30 phút trước khi bạn 
được cảnh sát thẩm vấn. Cuộc gặp này có thể diễn ra trong 
hơn 30 phút nếu cần. Việc có sắp xếp luật sư cho bạn hay 
không sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi 
phạm tội mà bạn bị nghi ngờ.
•  Nếu bạn bị nghi ngờ phạm tội rất nghiêm trọng có thể bị 

phạt tù từ 12 năm trở lên (như giết người hoặc ngộ sát), 
hoặc nếu cảnh sát coi bạn là người dễ bị tổn thương vì 
trạng thái tinh thần của bạn, một luật sư sẽ được tự động 
sắp xếp để nói chuyện với bạn. Dịch vụ này sẽ được cung 
cấp miễn phí.

•  Nếu bạn không muốn gặp luật sư, vui lòng nói rõ điều này 
với luật sư.

•  Nếu bạn bị nghi ngờ phạm tội nghiêm trọng – mà bạn có 
thể bị giam giữ trước khi hầu tòa (như vụ trộm cắp) – bạn 

có thể chọn xem bạn có muốn được sắp xếp nói chuyện 
với luật sư hay không trước khi cảnh sát thẩm vấn. Nếu 
muốn, cảnh sát sẽ sắp xếp luật sư cho bạn. Dịch vụ này 
sẽ được cung cấp miễn phí.

•  Nếu bạn bị nghi ngờ phạm tội không nghiêm trọng, bạn 
có thể chọn có muốn nói chuyện với luật sư hay không. 
Khi đó, bạn sẽ cần phải tự liên hệ với một luật sư và thanh 
toán các chi phí cho cuộc gặp với luật sư này.

Nếu bạn không chắc chắn trường hợp nào áp dụng cho 
mình, hãy đặt những câu hỏi sau:
•  Luật sư có được tự động sắp xếp cho tôi hay tôi có thể 

chọn xem tôi có muốn có một luật sư hay không?
• Tôi sẽ phải trả phí hỗ trợ pháp lý của luật sư hay không?

Nếu bạn biết luật sư mà bạn muốn được trợ giúp, vui lòng 
thông báo cho cảnh sát về việc này. Nếu luật sư của bạn 
không đăng ký với Ban Hỗ Trợ Pháp Lý, bạn sẽ phải tự 
thanh toán các chi phí. Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân 
cho cảnh sát để sắp xếp luật sư, những dữ liệu cá nhân này 
sẽ được Ban Hỗ Trợ Pháp Lý xử lý.

Bạn cũng có quyền yêu cầu luật sư có mặt trong suốt buổi 
thẩm vấn với cảnh sát. Nếu bạn bị nghi ngờ phạm tội nghiêm 
trọng, dịch vụ hỗ trợ pháp lý này sẽ được cung cấp miễn phí. 
Nếu bạn bị nghi ngờ phạm tội không nghiêm trọng, bạn sẽ 
phải trả các chi phí này.

Vui lòng cũng lưu ý rằng:
•  nếu bạn đã cho biết bạn không muốn có luật sư hỗ trợ 

pháp lý, bạn có thể thay đổi quyết định của mình bất kỳ lúc 
nào;

•  nếu bạn đã cho biết bạn muốn có luật sư hỗ trợ pháp lý, 
cảnh sát không được phép bắt đầu cuộc thẩm vấn trước 
khi bạn nói chuyện với luật sư của mình. Trường hợp 
ngoại lệ duy nhất cho trường hợp này là khi có việc cấp 
bách cần bắt đầu cuộc thẩm vấn ngay, như một tình huống 
nguy hiểm đến tính mạng.

Xin lưu ý rằng luật sư có thể mất một khoảng thời gian mới 
đến được. Theo quy định, luật sư phải đến trong vòng hai 
giờ sau khi cảnh sát đã yêu cầu luật sư.

Luật sư có thể giúp gì cho bạn trước khi cảnh sát thẩm vấn?
Trước khi bạn được thẩm vấn, luật sư có thể hỗ trợ cho bạn 
như sau:
•  giải thích hành vi phạm tội mà bạn bị nghi ngờ là gì;
• đưa ra lời khuyên pháp lý;
• giải thích quy trình thẩm vấn của cảnh sát;
•  giải thích các quyền và nghĩa vụ của bạn trong cuộc thẩm 

vấn;
•  liên hệ với gia đình hoặc chủ sử dụng lao động của bạn để 

thông báo cho họ về tình hình của bạn, nếu bạn muốn.
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Cảnh sát sẽ không lắng nghe trong cuộc gặp với luật sư của 
bạn. Mọi nội dung bạn thảo luận với luật sư đều được bảo 
mật. Luật sư của bạn không được phép nói chuyện với cảnh 
sát, công tố viên hoặc bất kỳ ai khác về những nội dung bạn 
đã thảo luận, trừ khi được bạn cho phép. 

Luật sư có thể giúp gì cho bạn trong suốt buổi thẩm vấn với 
cảnh sát?
•  Luật sư có thể đưa ra những nhận xét hoặc đặt câu hỏi với 

cán bộ thẩm vấn khi bắt đầu và kết thúc cuộc thẩm vấn.
•  Trong khi thẩm vấn, bạn hoặc luật sư của bạn có thể yêu cầu 

tạm dừng cuộc thẩm vấn để bạn có thể tham khảo ý kiến luật 
sư. Nếu bạn yêu cầu điều này quá thường xuyên, nhân viên 
thẩm vấn có thể từ chối yêu cầu của bạn.

•  Nếu bạn không hiểu câu hỏi hoặc nhận xét, nếu bạn cảm 
thấy áp lực trong cuộc thẩm vấn hoặc nếu bạn không thể tiếp 
tục cuộc thẩm vấn vì lý do sức khỏe, luật sư của bạn có thể 
thông báo cho nhân viên thẩm vấn về điều này.

Luật sư có thể giúp gì cho bạn sau buổi thẩm vấn với 
cảnh sát?
•  Sau buổi thẩm vấn, bạn và luật sư của bạn có thể xem 

báo cáo chính thức về cuộc thẩm vấn và thông báo cho 
cảnh sát nếu có bất kỳ điểm nào không chính xác trong 
báo cáo.

•  Ngoài ra, luật sư của bạn có thể thông báo cho bạn những 
việc bạn có thể làm nếu bạn không đồng ý với quyết định 
gia hạn thời gian tạm giam của cảnh sát.

Điều gì xảy ra sau khi bạn được thẩm 
vấn?
Sau cuộc thẩm vấn, công tố viên sẽ quyết định nên làm gì 
đối với vụ án của bạn. Công tố viên có thể đưa ra một trong 
những quyết định sau đây.

Bác bỏ vụ án
Vụ án của bạn có thể được bác bỏ. Điều này có nghĩa là bạn 
không bị truy tố. Khi vụ án của bạn được bác bỏ, điều này có 
thể tuân theo một số điều kiện nhất định mà bạn phải 
tuân thủ.

Ví dụ, bạn có thể bị cấm tiếp xúc với nạn nhân và/hoặc bị 
quản chế với các điều kiện đặc biệt. Nếu bạn không tuân thủ 
các điều kiện này hoặc phạm một tội hình sự khác, bạn vẫn 
có thể bị triệu tập đến hầu tòa vì vụ án đã bị bác bỏ. 

Lệnh phạt
Nếu công tố viên xác định rằng bạn có tội, công tố viên có 
thể ra lệnh phạt. Nếu bạn bị ban hành lệnh phạt, điều này có 
thể dẫn đến việc bạn bị phạt hoặc bắt buộc phải làm công 
tác phục vụ cộng đồng. Hoặc bạn có thể bị cấm điều khiển 
phương tiện cơ giới và/hoặc có thể bị áp dụng một biện 
pháp hành vi (như cấm tiếp xúc với nạn nhân hoặc phải có 
dịch vụ quản chế).

Nếu bạn bị phạt, bạn có thể trả tiền phạt ngay trong khi bạn 
vẫn đang ở đồn cảnh sát. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể trả tiền 
phạt sau khi đã có cơ hội thảo luận vấn đề này với luật sư. 
Nếu bạn trả tiền phạt ngay, điều này có nghĩa là vụ án của 
bạn đã khép lại. 

Nếu công tố viên quyết định ban hành lệnh phạt cấm lái xe 
hoặc dịch vụ cộng đồng, trước tiên sẽ có một phiên điều trần 
với công tố viên. Bạn có thể tham khảo ý kiến luật sư trước 
phiên điều trần này, và luật sư cũng có thể có mặt trong 
phiên điều trần. Nếu cần, phiên điều trần có thể được lên 
lịch lại để giúp luật sư của bạn có mặt. Phiên điều trần có thể 
diễn ra thông qua một liên kết video.

Giải quyết ngoài tòa án
Trong một số trường hợp, công tố viên có thể đề nghị giải 
quyết ngoài tòa án. Việc giải quyết ngoài tòa án tùy thuộc 
vào các điều kiện. Nếu bạn tuân thủ các điều kiện này, bạn 
sẽ tránh được bất kỳ thủ tục tố tụng hình sự nào. Việc giải 
quyết ngoài tòa án có thể liên quan đến bất kỳ việc nào sau 
đây: thanh toán một số tiền, bồi thường cho nạn nhân hoặc 
từ bỏ quyền sở hữu các đồ vật bị cảnh sát thu giữ. Nếu bạn 
không tuân thủ bất kỳ điều kiện nào trước thời hạn áp dụng, 
bạn sẽ phải ra hầu tòa. Việc giải quyết ngoài tòa án cũng có 
thể được thanh toán ngay tại đồn cảnh sát. Điều này có thể 
thuận tiện, chẳng hạn như nếu bạn không có địa chỉ thường 
trú hoặc tạm trú ở Hà Lan.

Vụ án
Công tố viên có thể quyết định đưa vụ án của bạn ra tòa. Khi 
đó, bạn sẽ nhận được lệnh triệu tập từ Cơ Quan Công Tố. 
Giấy triệu tập sẽ nêu rõ bạn bị buộc tội phạm tội nào, thời 
gian và địa điểm diễn ra phiên tòa. 

Nhận thư điện tử qua mijn.overheid.nl
Bạn có thể chọn nhận tất cả thư từ Cơ Quan Công Tố về vụ 
án của mình dưới dạng điện tử qua mijn.overheid.nl, một 
trang web của chính phủ Hà Lan. Nếu bạn muốn nhận thư 
điện tử, hãy đăng nhập vào Berichtenbox trên mijn.overheid.nl 
bằng DigiD của bạn, đi tới ‘Instellingen’ (cài đặt) và đánh dấu 
vào ô ‘Openbaar Ministerie’ (Cơ Quan Công Tố). 
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Nội dung của tờ thông tin này không cung cấp bất kỳ 
quyền nào.

Bạn có nhận được hồ sơ hình sự hay không
Nếu bạn chấp nhận lệnh phạt hoặc giải quyết ngoài tòa án 
do công tố viên đưa ra, điều này sẽ được ghi vào lý lịch tư 
pháp, có nghĩa là bạn sẽ có tiền án. Do đó, bạn có thể không 
nhận được chứng nhận hạnh kiểm (VOG), chứng nhận này là 
yêu cầu bắt buộc cho một số công việc và chương trình thực 
tập nhất định. Luật sư có thể thông báo cho bạn chi tiết hơn 
về điều này. Ngoài ra, đồn cảnh sát cũng cung cấp tờ thông 
tin giải thích hậu quả. Để biết thêm thông tin về VOG, hãy 
truy cập: www.justis.nl/producten/vog.


