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Bạn đã bị bắt vì có liên quan 
đến lệnh bắt giữ của Châu Âu 
và đã bị đưa đến đồn, đồn 
cảnh sát hoặc địa điểm khác 
để thẩm vấn

Một Quốc Gia Thành Viên thuộc Liên Minh Châu Âu (EU) đã 
ban hành lệnh bắt giữ Châu Âu đối với bạn. Vì lý do này, 
cảnh sát Hoàng Gia Hà Lan Marechaussee (KMar) hoặc một 
cơ quan điều tra khác của Hà Lan đã bắt giữ bạn. Điều quan 
trọng là bạn cần hiểu rõ các quyền của mình, vì vậy vui lòng 
đọc kỹ tờ thông tin này. 

Quá trình tố tụng 
Bạn đã bị bắt và đưa về đồn cảnh sát. Công tố viên hoặc trợ 
lý công tố viên giờ đây sẽ quyết định xem bạn có cần ở lại 
đồn cảnh sát hay không. Thời gian tạm giữ tối đa sẽ là 3 
ngày. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, công tố viên có 
thể quyết định giữ bạn ở đồn cảnh sát thêm 3 ngày.

Trong vòng 3 ngày, nhưng trong mọi trường hợp bị tạm giam 
6 ngày, bạn sẽ bị đưa ra trước công tố viên hoặc vị dự thẩm 
ở Amsterdam. Công tố viên hoặc vị dự thẩm sẽ quyết định 
xem bạn có tiếp tục bị giam giữ hay không. Nếu có, bạn sẽ 
bị đưa đến trung tâm giam giữ.

Một phiên điều trần công khai sẽ được lên lịch tại Tòa Án 
Quận Amsterdam trong vòng 60 ngày, nhưng không quá 90 
ngày. Mục đích của phiên điều trần này là để đánh giá yêu 
cầu dẫn độ của Quốc Gia Thành Viên EU ban hành lệnh dẫn 
độ. Bạn có quyền lựa chọn tham dự cùng với luật sư của 
mình, nhưng bạn cũng có thể quyết định không tham dự 
phiên điều trần này. Trong trường hợp đó, luật sư của bạn có 
thể đại diện cho bạn và phát biểu thay cho bạn. Dù bạn 
quyết định như thế nào, bạn sẽ luôn có quyền được lắng 
nghe bởi Tòa Án Quận Amsterdam.

Tòa Án Quận Amsterdam sẽ quyết định có chấp thuận yêu 
cầu dẫn độ hay không trong vòng 2 tuần. Nếu tòa án quyết 
định chấp nhận yêu cầu dẫn độ, bạn sẽ bị dẫn độ đến Quốc 
Gia Thành Viên EU ban hành lệnh dẫn độ trong vòng 10 
ngày.

Thủ tục rút gọn
Bạn có quyền đồng ý với yêu cầu dẫn độ do Quốc Gia 
Thành Viên EU ban hành lệnh dẫn độ đưa ra. Trong trường 
hợp này, bạn sẽ không được xét xử tại phiên điều trần công 
khai trước Tòa Án Quận Amsterdam. Thủ tục sẽ nhanh hơn 
nếu bạn đồng ý bị dẫn độ. Để đồng ý dẫn độ, bạn sẽ cần 
xuất hiện trước tòa án trong thời gian ngắn và tuyên bố rằng 
bạn đồng ý bị dẫn độ. Luật sư của bạn có thể đại diện cho 
bạn đưa ra tuyên bố này. Điều này được gọi là thủ tục rút 
gọn. Nếu tòa án quyết định chấp nhận dẫn độ, bạn sẽ bị dẫn 
độ đến Quốc Gia Thành Viên EU ban hành lệnh dẫn độ trong 
vòng 10 ngày. 

Nếu bạn đồng ý bị dẫn độ, điều này sẽ có những hậu quả 
sau:

• Sau khi bạn đã tuyên bố trước tòa rằng bạn đồng ý bị dẫn 
độ, bạn không thể thay đổi quyết định của mình

• Quốc Gia Thành Viên EU ban hành lệnh dẫn độ có thể truy 
tố bạn về các tội chưa được liệt kê trong lệnh bắt giữ 
Châu Âu, trừ khi bạn nộp đơn kháng cáo về vấn đề đó.

Điều quan trọng là bạn phải thảo luận chi tiết về các vấn đề 
với luật sư của mình trước khi đồng ý bị dẫn độ.
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Các quyền của bạn là gì? 
• Bạn không có nghĩa vụ trả lời các câu hỏi (quyền giữ im 

lặng).
• Bạn có quyền nhận hỗ trợ pháp lý từ luật sư
• Bạn có quyền nhận hỗ trợ thông dịch
• Bạn có quyền được chăm sóc y tế

Quyền giữ im lặng 
Bạn không có nghĩa vụ phải đưa ra tuyên bố tại bất kỳ thời 
điểm nào trong thủ tục này. Bạn không bắt buộc phải trả lời 
các câu hỏi của nhân viên điều tra, công tố viên, trợ lý công 
tố viên hoặc tòa án. 

Quyền có đại diện pháp lý
Bạn có quyền nhận hỗ trợ pháp lý từ luật sư. Cảnh sát sẽ 
giúp bạn liên lạc với một luật sư trong thời gian sớm nhất 
ngay sau khi bạn bị bắt. Nếu bạn biết một luật sư mà bạn 
muốn trao đổi, bạn có thể yêu cầu gặp luật sư đó. Nếu bạn 
muốn gặp một luật sư cụ thể, vui lòng báo cho cảnh sát càng 
sớm càng tốt. Luật sư phải mất một khoảng thời gian để đến 
đồn cảnh sát. Luật sư của bạn phải đến trong vòng hai giờ, 
nhưng không phải lúc nào cũng có thể đến đúng thời gian 
này.

Bạn sẽ luôn có thể tự tin trao đổi với luật sư của mình. Luật 
sư của bạn sẽ chỉ được phép thảo luận về vụ việc của bạn 
với những người khác nếu bạn cho phép. Bạn sẽ được phép 
tham khảo ý kiến của luật sư trong tối đa 30 phút trước khi 
công tố viên hoặc trợ lý công tố viên quyết định xem bạn có 
cần ở lại đồn cảnh sát hay không. Luật sư của bạn được 
phép có mặt trong quá trình thẩm vấn với công tố viên hoặc 
trợ lý công tố viên. 

Bạn sẽ không cần phải tự trả tiền cho luật sư này. Tuy nhiên, 
nếu bạn chọn luật sư riêng, bạn cần tự chi trả chi phí trong 
những trường hợp cụ thể. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được 
cung cấp cho Ban Hỗ Trợ Pháp Lý (Raad voor de 
Rechtsbijstand) và được xử lý trong cơ quan quản lý của họ. 

Bạn cũng có thể yêu cầu công tố viên sắp xếp luật sư hỗ trợ 
ở Quốc Gia Thành Viên EU đã ban hành lệnh bắt giữ Châu 
Âu đối với bạn. Luật sư này có thể tư vấn cho luật sư Hà 
Lan của bạn về thủ tục tại Quốc Gia Thành Viên EU đã ban 
hành lệnh bắt giữ Châu Âu đối với bạn.

Các cơ quan có thẩm quyền của Quốc Gia Thành Viên EU 
đã ban hành lệnh bắt giữ Châu Âu đối với bạn có thể cho 
bạn biết rằng bạn có quyền nhận trợ giúp từ luật sư ở quốc 
gia đó. Đây là dịch vụ bạn cần tự sắp xếp, nhưng luật sư Hà 
Lan của bạn có thể giúp bạn thực hiện việc này.

Luật sư của bạn sẽ làm gì?
Luật sư của bạn sẽ đại diện cho lợi ích của bạn và hỗ trợ 
trong suốt quá trình dẫn độ – trong cuộc thẩm vấn với cảnh 
sát, khi bạn được đưa ra trước công tố viên hoặc vị dự thẩm 
và trong phiên điều trần công khai trước Tòa Án Quận 
Amsterdam. 

Luật sư của bạn:

• sẽ giải thích các bước có liên quan trong thủ tục
• sẽ giải thích các quyền và nghĩa vụ của bạn
• sẽ tư vấn về thủ tục rút gọn
• sẽ tư vấn pháp lý cho bạn
• sẽ thông báo cho gia đình, bạn bè hoặc chủ sử dụng lao 

động của bạn về tình hình của bạn, nếu bạn muốn
• sẽ liên hệ với luật sư của bạn ở quốc gia đã yêu cầu dẫn 

độ bạn.

Quyền có thông dịch viên
Nếu bạn không nói hoặc hiểu tiếng Hà Lan, hoặc không thể 
nói hoặc hiểu rõ tiếng Hà Lan, bạn có quyền nhận hỗ trợ 
thông dịch. Quyền nhận hỗ trợ thông dịch này cũng được áp 
dụng nếu bạn nói và/hoặc hiểu tiếng Hà Lan không tốt. Hãy 
cho cảnh sát biết bạn không hiểu họ nói gì để họ có thể yêu 
cầu thông dịch viên cho bạn. Thông dịch viên của bạn cũng 
sẽ có mặt để hỗ trợ khi bạn trao đổi với luật sư của mình. 
Thông dịch viên của bạn sẽ không được phép tiết lộ về vụ 
việc của bạn khi chưa được bạn cho phép. Bạn sẽ không 
cần phải tự trả tiền cho thông dịch viên này. 

Quyền được chăm sóc y tế
Bạn có quyền được chăm sóc y tế. Vui lòng báo cho cảnh 
sát nếu bạn cảm thấy không khỏe, muốn nói chuyện với bác 
sĩ hoặc cần được chăm sóc y tế. Bạn cũng cần thông báo 
cho cảnh sát nếu bạn sử dụng và cần dùng thuốc. 

Các quyền khác
Bạn có quyền nhận được một bản sao lệnh bắt giữ Châu Âu. 
Nếu lệnh bắt giữ Châu Âu được viết bằng ngôn ngữ mà bạn 
không hiểu, bạn sẽ có quyền nhận bản dịch nội dung chính 
của lệnh này. 

Nếu bạn không có quốc tịch Hà Lan, bạn có thể yêu cầu 
nhân viên điều tra thông báo cho lãnh sự quán hoặc đại sứ 
quán của quốc gia bạn biết bạn đang bị cảnh sát giam giữ.

Quý vị có thắc mắc?
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng hỏi luật sư Hà Lan 
của bạn hoặc nhân viên điều tra.
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Nội dung của tờ thông tin này không cung cấp bất kỳ quyền 
nào.
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