
Gặp rắc rối 
với cảnh sát

hành xử với cảnh sát

Khi bạn gặp vấn đề rắc rối với cảnh 
sát, bạn hãy cố gắng giữ bình tĩnh 
và cư xử điềm đạm với họ. Hành 

xử một cách nông nổi chỉ gây thêm phiền 
toái cho bạn. Việc hiểu biết về quyền lợi 
của bạn khi đối diện với cảnh sát là điều 
thiết yếu. Quyền lợi của bạn cũng khác 
nhau tùy theo bạn đang ở tiểu bang và lãnh 
thổ nào trên nước Úc. Vì vậy, bạn nên tìm 
hiểu để cập nhật thông tin khi cần thiết.

Bị cảnh sát thẩm vấn
Bạn có thể bị cảnh sát tra hỏi trong quá 
trình họ đang điều tra một vụ án nào đó. 
Nói chung, ngoài việc cho cảnh sát biết tên 
và địa chỉ, bạn không bắt buộc phải trả lời 
những câu hỏi khác. Tuy nhiên trong một 
số trường hợp, bạn cần phải trả lời những 
câu hỏi của cảnh sát, ví dụ:
- bạn là tài xế trong một vụ tai nạn giao 
thông;
- bạn bị tình nghi di dân bất hợp pháp; và
- nếu bạn biết người nào phạm tội hình sự 
nghiêm trọng thì bạn không nên che đậy.
Theo luật, bạn không thể bị ép buộc phải tự 
thú. Nói cách khác, bạn không phải trả lời 
những câu hỏi có khả năng quy tội cho bạn.
Bạn có cần phải đến trạm cảnh sát không?
Cảnh sát có thể yêu cầu bạn đến trạm cảnh 
sát để giúp họ trong việc điều tra. Nếu 
muốn, bạn có thể đến, nhưng bạn không 
thể bị ép buộc phải đi nếu như bạn chưa 
thực sự bị bắt.

Bị lục soát và bị tịch thu đồ vật
Trừ khi bạn bị cảnh sát bắt giữ, bằng không 
thông thường thì cảnh sát không có quyền 
lục soát nếu chưa được bạn cho phép. Cảnh 
sát chỉ có thể khám xét người bạn khi họ 
có mối nghi ngờ hợp lý là bạn đang sở hữu 
hoặc mang theo:
- súng ống trái phép;
- vũ khí nguy hiểm;
- ma túy bất hợp pháp;
- đồ trộm cắp;
- hàng nhập bị cấm;
- dụng cụ nhằm mục đích để phạm tội.
Một khi bạn đã bị bắt thì cảnh sát hoàn toàn 
có quyền lục soát người bạn. Còn cách 
thức bạn bị lục soát như thế nào thì đều đã 
được luật pháp quy định. Tóm lại, thủ tục 
lục soát phải được thi hành một cách kín 
đáo và bởi một cảnh sát viên cùng phái tính 
với nghi can (kẻ bị tình nghi). Những đồ 
vật được tìm thấy trong quá trình lục soát 
hợp pháp sẽ bị tịch thu và dùng làm bằng 
chứng khi ra tòa.

vào nhà nghi can để lục soát
Nói chung, cảnh sát không thể lục soát nhà 
bạn nếu họ không có lệnh xét nhà hoặc 
chưa được sự đồng ý của bạn.
Cảnh sát có thể xin tòa ban lệnh xét nhà. 
Tùy theo từng trường hợp, lệnh xét có thể 
không cho cảnh sát xét nhà trong khoản 
thời gian nào đó (ví dụ như vào lúc trời 
tối). Khi cảnh sát có lệnh xét nhà, họ có 
quyền dùng sức mạnh vừa phải để vào nhà. 

Điều này gồm luôn cả hành động phá cửa 
để xông vào nhà nếu cảnh sát bị chủ nhà 
khước từ không cho vào. 
Trước khi đến xét nhà, cảnh sát phải gửi 
thông cáo báo cho chủ nhà biết trước. 
Trong thông cáo sẽ cho biết chi tiết về lệnh 
xét nhà. Lệnh xét nhà phải được xuất trình 
khi chủ nhà yêu cầu. Nếu cảnh sát tịch thu 
bất cứ đồ đạc gì trong khi lục soát, họ phải 
xuất trình biên nhận cho chủ nhà về những 
món đồ đã bị tịch thu.
Có một vài trường hợp ngoại lệ về lệnh xét 
nhà. Cảnh sát có thể vào nhà để bắt người 
mà không cần có lệnh xét nhà. Cảnh sát có 
thể vào nhà ai đó nếu có sự nghi ngờ hợp 
lý là có kẻ sắp sửa phạm tội. Nếu có người 
bị bắt, cảnh sát có thể lục soát người đó mà 
không cần có lệnh, nhưng họ không thể lục 
soát khắp nhà nếu không có lệnh xét nhà 
hoặc sự cho phép của chủ nhà.

ra tòa
Nếu bạn bị tình nghi phạm tội, có hai hình 
thức bạn sẽ được gọi ra tòa:
- bạn nhận được trát tòa; hoặc
- bạn bị bắt và bị truy tố.

trát tòa
Trát tòa có thể dùng trong trường hợp bạn 
bị tội hình sự nhẹ, nhất là khi cảnh sát 
không nghĩ rằng bạn sẽ bỏ trốn đi nơi khác. 
Vì vậy, cách hành xử của bạn đối với cảnh 
sát có thể thuyết phục sự suy nghĩ của họ 
về bạn. Trong trát tòa sẽ nêu tên của nghi 
can, địa chỉ và chi tiết của việc truy tố. 
Trong đó sẽ buộc nghi can ra tòa vào một 
ngày giờ nhất định.
Nếu bạn nhận được trát tòa thì bạn chớ có 
làm ngơ. Nếu bạn không ra tòa đúng ngày 
giờ, tòa có thể đưa ra phán quyết bất lợi 
cho bạn hoặc bạn sẽ bị nhận lệnh bắt giam. 
Bạn nên đi tìm luật sư để được tư vấn. Bạn 
có quyền tự đại diện cho mình trước tòa và 
nếu bạn muốn có luật sư mà không đủ khả 
năng tài chánh, thì bạn có thể nhờ luật sư 
thường trực tại tòa đại diện cho mình.

Bị bắt giam
Những kẻ bị tình nghi phạm tội nghiêm 
trọng có thể bị truy bắt giống như những 
người không ra hầu tòa sau khi nhận được 
trát tòa. Mục đích bắt giam một người là để 
giúp cảnh sát trong việc tiến hành điều tra. 
Việc bắt giam có thể phải có hoặc không 
cần có lệnh bắt giữ.
Người có tên trong lệnh truy bắt cho phép 
cảnh sát bắt giữ họ bất cứ lúc nào, không 
cần biết là ngày hay đêm hoặc nơi chốn. 
Miễn là làm sao cảnh sát bắt gặp được họ 
thì thôi. 
Khi một người bị cảnh sát bắt mà không có 
lệnh truy bắt thì thường xẩy ra trong trường 

hợp:
- người đó bị bắt quả tang tại trận;
- người đó bị bắt ngay sau khi phạm tội;
- cảnh sát có mối nghi ngờ hợp lý là người 
đó vừa mới phạm tội; hoặc 
- cảnh sát có mối nghi ngờ hợp lý người đó 
sắp sửa phạm tội.

như thế nào là bị truy bắt?
Luật có quy định rõ ràng cảnh sát phải thi 
hành việc bắt giữ một người như thế nào. 
Để bắt giữ một người hợp pháp, cảnh sát 
phải làm đúng một số thủ tục có trình tự. 
Cảnh sát phải nói rõ với nghi can là họ 
sẽ bị bắt giam trước khi cảnh sát bắt tay 
hành động (ví dụ như đụng vào vai của 
nghi can). Nghi can hoặc kẻ bị tình nghi 
phải hiểu rõ là họ không có chọn lựa nào 
khác hơn là phải tuân theo. Nếu bạn bị yêu 
cầu đến trạm cảnh sát để giúp việc điều tra 
nhưng không có gì ám thị cho thấy là bạn 
bắt buộc phải đi, thì thường có nghĩa là bạn 
không bị truy bắt. Trong trường hợp này, 
bạn không buộc phải đến trạm cảnh sát nếu 
bạn không muốn.
Cảnh sát phải cho bạn biết lý do bạn bị 
bắt giam, chỉ trừ khi nào hoàn cảnh chung 
quanh cho thấy lý do quá hiển nhiên. Việc 
cảnh sát trình bày lý do bắt giữ không cần 
phải quá chi tiết. Thêm vào đó, cảnh sát 
không nhất thiết phải nói lý do ngay lập tức 
với nghi can, nhất là đối với những người 
chỉ lo cấm đầu tháo chạy bạt mạng.
Cảnh sát có thể dùng sức mạnh hợp lý để 
bắt giữ một người. Việc dùng sức mạnh 
như thế nào được cho là hợp lý thì còn tùy 
thuộc vào mỗi trường hợp.
  
sau khi bị bắt giam
Sau khi bị bắt giữ, kẻ bị tình nghi sẽ được 
dẫn đến trạm cảnh sát. Tại đây, họ sẽ bị 
thẩm vấn và sau đó là bị truy tố. Mục đích 
truy tố kẻ bị tình nghi là nhằm để đưa họ ra 
tòa. Kẻ bị tình nghi chỉ có thể bị giam giữ 
trong một khoản thời gian nào đó trước khi 
bị đưa ra tòa hoặc là họ phải được cho tại 
ngoại hầu tra.

Xin giúp đỡ
Bạn nên yêu cầu có luật sư hiện diện trong 
quá trình bạn bị thẩm vấn. Một số các tiểu 
bang, bao gồm tiểu bang Nam Úc, bạn có 
quyền yêu cầu làm cuộc gọi điện thoại đến 
luật sư, gia đình hoặc bạn bè. Quyền lợi 
này có thể bị từ chối nếu cảnh sát tin rằng 
bạn liên lạc với đồng phạm để thông báo 
hoặc tìm cách hủy hoại tang chứng.
Bạn cũng sẽ được cơ hội nói chuyện với 
luật sư một cách bảo mật mà không bị cảnh 
sát nghe được.

Bị thẩm vấn

Bạn có quyền giữ im lặng. Hãy nhớ, những 
điều bạn nói có thể dùng làm bằng chứng 
bất lợi cho bạn trước tòa. Bạn phải được 
cảnh sát cảnh báo trước việc này. Bạn hoàn 
toàn có quyền từ chối trả lời những câu hỏi 
đưa ra từ phía cảnh sát và ít nhất, bạn hãy 
nên được luật sư tư vấn trước khi trả lời.
Trẻ em được quyền yêu cầu có người lớn 
bên cạnh khi bị thẩm vấn. Người lớn có thể 
là gia đình nhân nhân hoặc bạn bè của đứa 
trẻ. Nếu bạn là người lớn có mặt tại buổi 
thẩm vấn, bạn hãy giúp trẻ gọi luật sư và cố 
gắng đảm bảo sao cho trẻ không bị đe dọa 
hoặc bị sợ hãi.

Lời khai để làm biên bản
Cuộc thẩm vấn có thể được lập thành biên 
bản để dùng làm bằng chứng trước tòa nếu 
bạn chịu đồng ý ký vào. Vì vậy, bạn chỉ ký 
vào biên bản khi bạn đã chắc chắn và hiểu 
hết mọi chi tiết ghi trong đó. Một lần nữa, 
bạn có thể từ chối không ký vào cho đến 
khi bạn được luật sư tư vấn.

Ghi âm
Cuộc thẩm vấn có thể được thu âm hoặc 
thu hình. Dụng cụ này nhằm mục đích 
ngăn chặn việc đút lót hay dụng hình. Nếu 
bạn muốn khiếu nại về việc bạn bị cảnh sát 
đối xử tệ, hãy nhân cơ hội này để khiếu nại 
trong lúc bạn đang được thu âm/thu hình.

Khiếu nại cảnh sát
Việc làm của cảnh sát có thể là sai luật nếu:
- bạn bị giắt giữ một cách sai trái. Việc 
bắt giữ người sai trái không chỉ đơn giản 
là nghi can chưa bị khởi tố. Để được xem 
việc bắt giữ một người là bất hợp pháp, 
việc đó phải xẩy ra khi cảnh sát vốn không 
có lệnh bắt giam mà cũng không có lý do 
nghi ngờ hợp lý nào để bắt giữ; 
- cảnh sát dùng sức mạnh quá đáng hoặc 
một cách tàn bạo;
- bạn bị ép tự thú – cảnh sát đã dùng mánh 
khóe, bạo lực hoặc đe dọa; hoặc
- cảnh sát đã lấy được bằng chứng một 
cách bất hợp pháp.
Nếu bạn bị cảnh sát đối xử tệ hoặc sai trái 
với mình thì hãy lập tức khiếu nại với chính 
cảnh sát viên đó và cấp trên của họ. Bạn 
cũng phải khiếu nại với cảnh sát trưởng. 
Bạn hãy nhờ luật sư viết thư để xác nhận 
việc khiếu nại bằng miệng của bạn. 
Nếu bị cảnh sát đánh đập, bạn nên lập tức 
đi khám nghiệm y khoa để bổ túc cho lời 
khai của mình. Bạn có thể khởi tố cảnh sát 
về việc họ bắt giữ bạn trái phép hoặc hành 
hung bạn, nhưng hãy đi tham khảo với luật 
sư trước khi bạn đi đến quyết định này.
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Kính gởi quý đồng hương, 

Sống giữa một đất nước dân chủ pháp trị như Úc Đại Lợi, mỗi cá nhân trong chúng ta đều được bình đẳng 
cũng như chịu trách nhiệm trước pháp luật. Để biết rõ những quyền lợi mình có, ta cũng nên tìm hiểu thêm 
về hệ thống luật pháp tại xứ sở này. Tôi rất may mắn được lớn lên và học được một chút vốn liếng kiến thức 

pháp luật tại đây, nay xin cùng được chia sẻ với quý đồng hương qua Adelaide Tuần Báo. Tôi cũng xin nhấn mạnh 
rằng, những điều tôi trình bày dưới đây chỉ với tính cách thông tin khái quát, không thể thay thế cho bất cứ một 
cố vấn chuyên môn nào. Nếu quý vị có một vấn đề pháp lý, quý vị phải đi luật sư riêng để được cố vấn trong từng 
trường hợp cá biệt. Xin kính chúc quý đồng hương nhiều an vui, hạnh phúc, luôn sống trong tinh thần mến ‘luật’ 
và yêu đời!

Thân ái, LS. Kiều Ngọc


