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Cảnh sát có 
nhiều quyền lực 
nhằm giúp họ 
thực hiện công 
việc của mình. 

Phần lớn các 
quyền lực 
này do luật 
pháp quy định.

Các thông tin sau đây có thể giúp quý vị 
hiểu về những quyền lực này cũng như 
quyền và nghĩa vụ của quý vị trong các 
tình huống khác nhau.
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Bắt giữ
Ai có thể bắt giữ tôi và tại sao?

Nhân viên cảnh sát có thể bắt giữ quý vị nếu, 
chẳng hạn như:

	■ quý vị đang phạm tội

	■ quý vị đã, hoặc nhân viên cảnh sát có cơ 
sở hợp lý để nghi ngờ là quý vị đã phạm tội

	■ quý vị đang gây rối trật tự công cộng

	■ quý vị đã vi phạm các điều kiện tại ngoại

	■ đã ban hành lệnh bắt giữ quý vị (bằng văn 
bản ủy quyền)

	■ nhân viên cảnh sát cần tống đạt Án Lệnh 
Cấm Bạo Hành (AVO) đối với quý vị hoặc 
có lệnh bắt giữ quý vị để họ có thể tống đạt 
đơn yêu cầu AVO đối với quý vị

	■ có người xung quanh muốn áp dụng AVO 
tạm thời (khẩn cấp) đối với quý vị.
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Một công dân bình thường có thể bắt giữ quý 
vị (thực hiện quyền công dân bắt giữ tội phạm) 
nếu:

	■ quý vị đang phạm tội

	■ quý vị đã phạm tội.
Ngoài trường hợp dừng hành vi phạm tội và giữ 
người cho đến khi cảnh sát đến, rất hiếm khi 
xảy ra trường hợp công dân bắt giữ người.

Họ cần bắt giữ tôi như thế nào?

người bắt giữ quý vị cần:

	■ cho quý vị biết rằng quý vị đang bị bắt giữ

	■ cho quý vị biết tại sao quý vị bị bắt giữ

	■ nhân viên cảnh sát cũng cần cho quý vị biết 
tên và đơn vị công tác của mình.

Nếu người bắt giữ quý vị không cung cấp 
những thông tin chi tiết này, đừng tranh cãi với 
họ. Quý vị có thể đệ đơn kiện sau – tham khảo 
trang 23.

Họ có thể dùng vũ lực để bắt giữ tôi hay 
không?

Nhân viên cảnh sát có thể dùng vũ lực cần thiết 
để bắt giữ quý vị nhưng không được phép hành 
hung. Sau khi bắt giữ, nhân viên cảnh sát có thể 
khóa tay quý vị nếu ví dụ như quý vị cố gắng 
trốn thoát hoặc nhân viên cảnh sát nghĩ quý vị 
có thể bỏ trốn.

Điều gì xảy ra nếu tôi kháng cự việc bắt giữ?

Kể cả nếu quý vị không nghĩ rằng quý vị có tội 
hoặc đáng bị bắt, việc chấp nhận bị bắt vẫn là 
khôn ngoan. Nếu quý vị bị buộc tội là phạm tội, 
quý vị sẽ có cơ hội giải thích tình huống của quý 
vị trước tòa. 
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Kể cả khi quý vị vô tội, cảnh sát vẫn có thể bắt giữ 
quý vị nếu họ có cơ sở hợp lý để nghi ngờ quý vị 
phạm tội. Kháng cự việc bắt giữ là phạm pháp.

Nếu quý vị sử dụng vũ lực, quý vị có thể bị buộc 
tội hành hung cảnh sát.

Tôi có phải chấp nhận bị khám xét nếu tôi bị 
bắt giữ hay không?

Có. Cảnh sát có thể khám xét quý vị khi quý vị đã 
bị bắt và lặp lại điều đó tại đồn cảnh sát.

Bắt giữ – tại đồn cảnh sát
Khi cảnh sát đưa quý vị tới đồn cảnh sát, họ sẽ 
đưa cho quý vị một tài liệu trong đó nêu rõ các 
quyền của quý vị.

Nếu cảnh sát muốn quý vị tham gia vào các cuộc 
điều tra của cảnh sát, ví dụ nếu họ muốn thẩm 
vấn quý vị, quý vị có thể muốn được tư vấn pháp 
lý trước. Quý vị có quyền tiếp xúc với một luật sư 
và một người bạn hoặc một thành viên trong gia 
đình. 

Các luật sư của Cơ Quan Trợ Giúp Pháp Lý không 
trực tiếp đến đồn cảnh sát để tư vấn người bị bắt 
và cũng không tư vấn qua điện thoại (ngoại trừ 
tư vấn cho người vị thành niên dưới 18 tuổi qua 
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Đường Dây Nóng Trợ Giúp Thanh Thiếu Niên). 
Nếu quý vị biết luật sư tư nào, quý vị có thể liên 
lạc với người đó và yêu cầu họ tới đồn cảnh sát.

Cảnh sát chỉ phải đợi luật sư của quý vị hoặc bất 
kỳ ai khác mà quý vị gọi cho đến đồn cảnh sát 
trong vòng hai tiếng. Có thể quý vị phải trả tiền 
để luật sư tư tới đồn cảnh sát.

Nếu quý vị không có luật sư nào, quý vị có thể 
cần gọi tới:

	■ LawAccess NSW từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 
chiều, từ thứ Hai tới thứ Sáu theo số  
1300 888 529.

	■ Dịch Vụ Pháp Lý dành cho Người Thổ Dân 
nếu quý vị là Thổ Dân hoặc một Người Dân 
Quần Đảo Eo Biển Torres (để tìm kiếm dịch 
vụ tại địa phương của quý vị, hãy truy cập 
www.alsnswact.org.au) Cảnh sát cũng có 
thể cung cấp số điện thoại cho quý vị.

	■ Đường Dây Nóng Trợ Giúp Thanh Thiếu Niên 
nếu quý vị dưới 18 tuổi theo số  
1800 10 18 10.

Tôi có phải trả lời câu hỏi lúc bị bắt hay 
không?

Quý vị có quyền giữ im lặng vào mỗi giai đoạn 
của thủ tục tố tụng. Tuy nhiên trong một số 
trường hợp, quý vị buộc phải cung cấp thông tin 
cho cảnh sát và trong một số trường hợp việc 
quý vị thực hiện quyền im lặng có thể được sử 
dụng để chống lại quý vị trước tòa. Tham khảo 
trang 19 để biết chi tiết về những loại thông tin 
cảnh sát có thể yêu cầu quý vị tiết lộ.

Nếu quý vị đã bị bắt liên quan đến tội cụ thể, 
quý vị không phải tham gia thẩm vấn để trả lời 
các câu hỏi về tội đó (hoặc bất kỳ điều gì khác). 

http://www.alsnswact.org.au
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Cảnh sát cần cho quý vị biết điều này đồng 
thời cảnh báo quý vị rằng bất kỳ điều gì quý vị 
nói với họ đều có thể được sử dụng làm bằng 
chứng chống lại quý vị. 

Quý vị có quyền quyết định có trả lời những 
câu thẩm vấn mà viên cảnh sát hỏi quý vị hay 
không hoặc những điều quý vị sẽ nói. Nếu 
không chắc, quý vị nên đợi cho đến khi nhận 
được tư vấn pháp lý trước khi thẩm vấn.

Trong trường hợp một số tội nghiêm trọng, 
cảnh sát có thể đưa ra ‘lời cảnh báo đặc biệt’. 
Tác dụng của ‘lời cảnh báo đặc biệt’ là nếu 
lúc đó quý vị không hoặc từ chối cho cảnh 
sát biết một sự việc mà sau đó được sử dụng 
để biện hộ cho quý vị trước tòa, tòa có thể sử 
dụng quyền im lặng của quý vị chống lại quý 
vị. Cảnh sát chỉ có thể đưa ra lời cảnh báo đặc 
biệt nếu:

	■ quý vị đã có cơ hội nhận được tư vấn pháp 
lý từ luật sư của mình và;

	■ quý vị nhận được ‘lời cảnh báo đặc biệt’ khi 
có mặt luật sư. 

Nếu quý vị không có luật sư đại diện hoặc 
nếu luật sư của quý vị không có mặt khi cảnh 
sát thẩm vấn quý vị, cảnh sát không được sử 
dụng lời cảnh báo đặc biệt.

Vì lý do này, luật sư của quý vị có thể gợi ý 
với quý vị rằng vì lợi ích tốt nhất của quý vị họ 
không đến đồn cảnh sát trong khi quý vị bị 
giam giữ tại đó.

Nếu việc bắt giữ quý vị liên quan đến một tội 
nghiêm trọng, quý vị có thể được yêu cầu 
tham gia thẩm vấn có cả ghi âm và ghi hình. 
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Nếu quý vị tham gia, quý vị sẽ nhận được bản 
sao đoạn ghi âm (âm thanh).

Tôi có phải chấp nhận bị lấy vân tay hoặc 
chụp ảnh hay không?

Có. Cảnh sát được phép chụp ảnh, lấy dấu vân 
tay và chỉ tay để xác định danh tính.

Tôi có phải tham gia vào cuộc xếp hàng 
nhận diện kẻ phạm tội hay không?

Không, nhưng trong trường hợp này, cảnh sát 
có thể đề nghị nhân chứng nhận diện quý vị 
bằng cách nhìn qua ảnh thay vì xếp hàng.

Tại ngoại

Nếu cảnh sát buộc tội quý vị phạm một tội 
nào đó, họ sẽ cần quyết định xem có trả tự do 
cho quý vị bằng cách cho tại ngoại hay không 
hoặc giam giữ quý vị. Nếu cảnh sát từ chối 
cho quý vị tại ngoại, cảnh sát phải đưa quý vị 
ra tòa sớm nhất có thể để quý vị có thể nộp 
đơn xin được tại ngoại lên tòa án.

Có luật sư của Cơ Quan Trợ Giúp Pháp Lý tại 
tất cả các tòa án địa phương để đại diện cho 
những người bị cảnh sát từ chối cho tại ngoại. 
Nếu quý vị đã có luật sư riêng, họ cũng có thể 
giúp quý vị nộp đơn xin tại ngoại.

Nếu quý vị bị từ chối cho tại ngoại vào cuối 
tuần hoặc ngày nghỉ lễ pháp định, quý vị có 
thể trình diện tại tòa qua công cụ liên kết âm 
thanh hình ảnh. Luật sư của Cơ Quan Trợ Giúp 
Pháp Lý sẽ liên hệ với quý vị bằng liên kết âm 
thanh hình ảnh trước khi quý vị trình diện tại 
tòa.
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Khám xét người và tài sản
Nếu tôi không bị bắt giữ, tôi có thể bị 
khám xét hay không?

Cảnh sát có thể khám xét quý vị (và xe hơi, 
thuyền hoặc các phương tiện và tài sản khác 
của quý vị) nếu họ có cơ sở hợp lý để nghi 
ngờ quý vị đang mang theo:

	■ hàng ăn cắp hoặc hàng có được một cách 
bất hợp pháp, ví dụ như từ việc bán ma túy

	■ các loại thuốc cấm

	■ vật dụng đã, hoặc có thể, được sử dụng 
vào tội nghiêm trọng, ví dụ như các công 
cụ để đột nhập vào nhà hoặc xe hơi

	■ dao, vũ khí hoặc vật dụng làm vũ khí nguy 
hiểm hoặc

	■ bút phát tia la-ze

Cảnh sát cũng có thể khám xét quý vị và xe 
hơi của quý vị nếu họ có cơ sở hợp lý để nghi 
ngờ:

	■ xe có thể đã được sử dụng liên quan đến 
một tội nghiêm trọng

	■ trong xe có hàng ăn cắp hoặc hàng có 
được một cách bất hợp pháp

	■ trong xe có thuốc cấm

	■ trong xe có các vật dụng được sử dụng để 
phạm tội

	■ có những trường hợp xảy ra ở nơi công 
cộng hoặc ở trường học trường hợp ô tô 
đỗ có thể gây rủi ro nghiêm trọng cho an 
toàn công cộng, hoặc
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	■ cảnh sát nghi ngờ trong xe có người đang bị 
truy nã

Trong những khoảng thời gian cảnh sát được 
trao quyền lực đặc biệt để xử lý trường hợp gây 
mất trật tự công cộng, cảnh sát có thể khám xét 
quý vị hoặc xe hơi của quý vị nếu quý vị hoặc xe 
hơi của quý vị nằm trên ‘tuyến đường hoặc khu 
vực mục tiêu’.

Việc khám xét bao gồm những gì?

Cảnh sát có thể vỗ nhẹ lên người quý vị, yêu cầu 
quý vị cởi bỏ lớp quần áo ngoài và giày, xem xét 
quần áo và tài sản của quý vị và sử dụng thiết bị 
phát hiện kim loại điện tử. Cảnh sát cũng có thể 
yêu cầu quý vị giũ tóc và mở miệng.

Cảnh sát chỉ có thể thực hiện khám xét cởi bỏ 
hết quần áo nếu họ có cơ sở hợp lý để nghi ngờ 
rằng việc đó là cần thiết. Thường thì họ phải 
làm việc này ở đồn cảnh sát, nhưng họ có thể 
làm điều này ở một nơi nào khác nếu tình hình 
nghiêm trọng và khẩn cấp. Cảnh sát phải cung 
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cấp cho quý vị càng nhiều quyền riêng tư càng 
tốt. 

Ở mức có thể thực hiện được, việc khám xét 
phải do viên chức cảnh sát cùng giới với người 
bị khám xét thực hiện. Trong trường hợp khám 
xét cởi bỏ hết quần áo, phải thực khám xét ở 
khu vực riêng tư, tránh những người khác giới 
với quý vị nhìn thấy và khuất tầm nhìn của 
những người khác không tham gia vào cuộc 
khám xét.

Việc khám xét cởi bỏ hết quần áo không 
được bao gồm việc khám xét các khoang cơ 
thể hoặc kiểm tra cơ thể bằng cách chạm 
vào người.

Các điều khoản đặc biệt áp dụng nếu người 
đang bị khám xét có độ tuổi từ 10 đến 17 tuổi 
hoặc bị thiểu năng trí tuệ.
Cảnh sát phải cho biết tên và đơn vị công tác 
của viên chức thực hiện khám xét. Họ cũng 
phải cho quý vị biết lý do cần khám xét. Nếu 
không tuân thủ việc khám xét, quý vị có thể 
đang phạm tội.
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Chó nghiệp vụ phát hiện ma túy

Cảnh sát có chó nghiệp vụ đã được đào tạo 
để phát hiện các loại ma túy. Họ thường sử 
dụng những chú chó này ở những nơi như nhà 
giam, ga tàu điện và các khu vực công cộng. 
Nếu chú chó nhận định quý vị có thể đang 
tàng trữ ma túy, cảnh sát có thể có ‘nghi ngờ 
hợp lý’ cho phép họ khám xét quý vị.

Lệnh khám xét

Cảnh sát có thể cần lệnh khám xét để khám 
xét nhà hoặc dinh cơ khác của quý vị. Họ 
cũng có thể khám xét bất kỳ người nào trong 
những dinh cơ đó. Cảnh sát có thể sử dụng vũ 
lực hợp lý để vào các dinh cơ nếu họ có lệnh 
khám xét. Việc làm tắc nghẽn hoặc gây cản 
trở người thực thi lệnh khám xét là phạm tội.

Bạo lực gia đình

Nếu cảnh sát vào một nhà bị cáo buộc bạo 
lực gia đình, họ có nghĩa vụ phải hỏi về việc sở 
hữu súng cầm tay đồng thời tìm kiếm và thu 
giữ bất kỳ khẩu súng cầm tay nào. Nếu cảnh 
sát nghi ngờ có súng cầm tay mà họ không 
được thông báo, họ có thể áp dụng lệnh khám 
xét. Họ cũng có thể tìm kiếm và thu giữ bất kỳ 
vật dụng nguy hiểm hoặc vật dụng nguy hiểm 
làm vũ khí, bao gồm cả dao.
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Gây mất trật tự công cộng
Các quyền lực trong trường hợp khẩn cấp có 
thể được Cảnh Sát Trưởng cho phép nếu xảy 
ra mất trật tự công cộng trên diện rộng hoặc 
có nguy cơ sắp sửa xảy ra việc gây mất trật tự 
công cộng.

Những quyền này bao gồm:

	■ ngăn cách các khu vực
	■ thiết lập các hàng rào chặn đường
	■ yêu cầu xác định danh tính
	■ ban hành các hướng dẫn
	■ khám xét người và phương tiện
	■ tịch thu và tạm giữ các vật bao gồm 

phương tiện và điện thoại di động
	■ tuyên bố các khu vực không được uống 

rượu 

	■ cấm bán hoặc cung cấp rượu

	■ giải tán đám đông.
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Điều này có nghĩa là cảnh sát có thể dừng 
và khám xét những người trong một khu vực 
‘mục tiêu’ cùng tài sản và phương tiện của họ 
kể cả nếu họ không làm gì sai mà không cần 
có bất kỳ cơ sở nghi ngờ nào rằng họ có thể 
đã làm gì sai.

Những quyền đặc biệt này cũng có thể được 
chính quyền ủy quyền trong những trường 
hợp như có hội thảo toàn cầu hoặc cán bộ 
cấp cao của nước khác ghé thăm.

Chỉ thị rời khỏi đây
Cảnh sát có thể bảo tôi ‘rời khỏi đây’ hay 
không?

Cảnh sát có thể đưa ra chỉ thị cho quý vị nếu 
quý vị đang ở khu vực công cộng và họ dựa 
trên cơ sở hợp lý cho rằng quý vị đang:

	■ gây cản trở cho người khác

	■ gây cản trở giao thông

	■ quấy rối hoặc đe dọa (những) người khác

	■ làm hoặc có thể làm (những) người khác 
sợ hãi

	■ cung cấp bất hợp pháp hoặc dự định cung 
cấp bất hợp pháp, hoặc lôi kéo (những) 
người khác cung cấp bất hợp pháp bất kỳ 
loại thuốc cấm nào hoặc

	■ cố gắng có được các loại thuốc cấm.

Nếu quý vị say (do ảnh hưởng của rượu hoặc 
ma túy) ở khu vực công cộng, cảnh sát có 
thể yêu cầu quý vị rời khỏi một khu vực tối đa 



 15



16 

6 tiếng nếu họ dựa trên cơ sở hợp lý cho rằng 
hành vi của quý vị:
	■ có thể gây thương tích cho bất kỳ người nào 

khác hoặc gây thiệt hại về tài sản, hoặc

	■ gây rủi ro đối với an ninh công cộng bằng 
cách khác, hoặc

	■ gây mất trật tự.

Nếu có thể, cảnh sát phải cho quý vi biết tên và 
đơn vị công tác của mình cũng như lý do đưa ra 
chỉ thị đó.

Không tuân thủ chỉ thị là phạm tội. Việc say xỉn 
ở cùng một địa điểm hoặc một địa điểm công 
cộng khác trong vòng 6 tiếng kể từ khi nhận 
được chỉ thị rời khỏi đây do say xỉn hoặc mất trật 
tự ở một địa điểm công cộng cũng là phạm tội.

Tạm giữ người say
Cảnh sát có thể tạm giữ quý vị nếu quý vị say (bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng của rượu hoặc ma túy) 
ở nơi công cộng và bị phát hiện:

	■ hành xử một cách gây mất trật tự
	■ hành xử theo cách có thể gây thương tích 

cho bản thân hoặc người khác hoặc gây thiệt 
hại về tài sản hoặc

	■ cần được bảo vệ về mặt thể chất do quý vị 
say

Nếu quý vị bị tạm giữ do say xỉn, cảnh sát có thể 
trả tự do cho quý vị ngay khi có người chịu trách 
nhiệm sẵn lòng chăm sóc ngay cho quý vị.
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Nếu cảnh sát không tìm được người chịu 
trách nhiệm, hoặc quý vị hành xử quá bạo lực 
khiến người chịu trách nhiệm có thể không 
kiểm soát nổi quý vị, cảnh sát có thể đưa quý 
vị đến nơi tạm  giữ được cho phép (chẳng hạn 
như đồn cảnh sát hoặc trung tâm tư pháp vị 
thiếu niên).

Khi quý vị bị tạm giữ do say xỉn, quý vị phải 
được phép liên lạc với người chịu trách nhiệm, 
được tách biệt với những người bị tạm giữ do 
phạm tội và được cung cấp thực phẩm, nước 
uống, bộ đồ giường và chăn đắp.

Cảnh sát có thể khám xét quý vị và quản lý 
bất kỳ tài sản nào tìm được trong hành lý của 
quý vị nếu quý vị bị tạm giữ do say.
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Quý vị phải được trả tự do và hành lý cá nhân 
của quý vị ngay khi quý vị tỉnh táo trở lại.

Xác định danh tính
Cảnh sát có thể yêu cầu xác định danh 
tính hay không?
Trong một số trường hợp quý vị được yêu cầu 
cung cấp tên và địa chỉ và xác định danh tính.
Nếu cảnh sát yêu cầu quý vị cung cấp ảnh 
nhận diện một cách hợp pháp, họ cũng có 
quyền yêu cầu quý vị gỡ bỏ bất kỳ lớp che mặt 
nào để viên chức cảnh sát nhìn thấy khuôn 
mặt của quý vị. Họ phải được quý vị cho phép 
trước khi quan sát một cách riêng tư hợp lý 
nhanh nhất có thể. Nếu quý vị không gỡ bỏ 
lớp che mặt mà không có lý do đặc biệt, quý 
vị có thể cũng đang phạm tội. Thông tin thêm 
được cung cấp trong phần thẩm vấn dưới đây.

Thẩm vấn
Tôi có thể bị bắt để thẩm vấn hay 
không?

Không. Cảnh sát có thể yêu cầu quý vị đi cùng 
họ tới đồn cảnh sát để thẩm vấn, nhưng quý 
vị không phải đi trừ khi quý vị đã bị bắt do 
phạm tội. Quý vị cần nói chuyện với luật sư 
trước khi nói với cảnh sát. Quý vị có thể sắp 
xếp luật sư hoặc người khác có mặt trong 
lúc thẩm vấn. Cơ quan Trợ Giúp Pháp Lý Tiểu 
Bang NSW không cung cấp luật sư với mục 
đích này.
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Có câu hỏi nào tôi phải trả lời không?

Khi đang lái xe hoặc tham gia giao thông:

	■ Quý vị phải cung cấp cho cảnh sát tên và 
địa chỉ (cũng như bằng lái của quý vị) nếu 
quý vị đang lái xe hoặc đi cùng người đang 
học lái xe.

	■ Nếu quý vị liên quan trong một vụ tai nạn 
giao thông, quý vị phải cung cấp tên và địa 
chỉ cho người lái xe liên quan. Quý vị cũng 
phải cung cấp thông tin và những chi tiết 
khác về vụ tai nạn cho cảnh sát.

	■ Nếu quý vị sở hữu hoặc chịu trách nhiệm 
về phương tiện, quý vị phải cung cấp cho 
cảnh sát tên và địa chỉ của người điều 
khiển phương tiện nếu người đó bị cáo 
buộc vi phạm luật giao thông.
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	■ Nếu phương tiện bị nghi là sử dụng gây ra 
hành vi phạm tội nghiêm trọng, người sở 
hữu, lái xe và hành khách trên xe, phải cung 
cấp tên và địa chỉ của mình (cũng như của 
những người còn lại) cho cảnh sát. Nếu 
không biết tên và địa chỉ đầy đủ, quý vị được 
yêu cầu cung cấp thật nhiều thông tin mà 
quý vị biết về danh tính của người đó.

Số lần quý vị phải cung cấp tên và địa chỉ 
của mình 

	■ Nếu quý vị bị nghi phạm tội trên tàu hoặc tài 
sản đường sắt.

	■ Nếu cảnh sát nghi ngờ quý vị dưới 18 tuổi và 
đang mang theo hoặc sử dụng rượu ở nơi 
công cộng. Họ cũng có thể yêu cầu quý vị 
cung cấp bằng chứng về độ tuổi (nếu quý vị 
dưới 18 tuổi, họ có thể tịch thu rượu của quý 
vị).

	■ Nếu cảnh sát nghi ngờ quý vị đã có mặt 
hoặc ở gần nơi phạm tội nghiêm trọng và 
quý vị có thể có thông tin có ích cho họ.

	■ Nếu cảnh sát đang cố gắng tống đạt lệnh 
phạt vạ vắng mặt.

	■ Nếu cảnh sát có quyền trong trường hợp 
khẩn cấp để xử lý gây mất trật tự công cộng, 
quý vị đang ở khu vực mục tiêu, và cảnh sát 
nghi ngờ quý vị đã hoặc có thể bị liên quan 
trong vụ gây mất trật tự công cộng quy mô 
lớn.

	■ Nếu cảnh sát nghi ngờ có lệnh cấm bạo 
hành đối với quý vị.

	■ Khi cảnh sát ra ‘chỉ thị rời khỏi đây’ đối với 
quý vị mà cảnh sát chưa biết danh tính của 
quý vị.

Nhìn chung, việc quý vị không cung cấp 
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thông tin theo yêu cầu được gọi là vi 
phạm về mặt pháp lý. Hình phạt là khác 
nhau đối với mỗi tình huống.

Nếu tôi bị bắt, tôi có phải trả lời các câu 
hỏi của cảnh sát hay không?

Tham khảo trang 6.

Tịch thu hàng hóa
Cảnh sát có thể lấy đi các thứ ở chỗ tôi hay 
không?

Nếu cảnh sát đang thực hiện lệnh khám xét, 
họ có thể lấy đi những thứ họ tìm thấy. Điều 
này bao gồm việc lấy đi những thứ không 
được nêu trong lệnh nếu họ nghi ngờ một 
cách hợp lý rằng chúng liên quan đến việc 
phạm tội.

Nếu quý vị đang ở nơi công cộng, cảnh sát có 
thể lấy đi:
	■ dao (tính cả kiếm) 
	■ súng cầm tay
	■ bất kỳ vũ khí gì hoặc những thứ có thể 

được sử dụng làm vũ khí
	■ ma túy
	■ bất cứ vật gì mà họ nghi ngờ một cách hợp 

lý là bị đánh cắp hoặc có được một cách 
bất hợp pháp

	■ bất cứ vật gì mà họ nghi ngờ một cách hợp 
lý là có thể là chứng cứ phạm tội.

Nếu bất kỳ vật nào trong số này được lấy đi từ 
chỗ quý vị, có khả năng quý vị sẽ bị cáo buộc 
vi phạm tội hình sự. Nếu quý vị có thể chứng 
tỏ rằng quý vị có lý do hợp pháp để có những 
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vật này, quý vị có thể đưa ra để lấy lại chúng. 
Nếu cảnh sát không trả lại chúng, quý vị có 
thể yêu cầu trả lại chúng khi trường hợp của 
quý vị được đưa ra tòa.

Nếu quý vị dưới 18 tuổi, cảnh sát có thể lấy đi:

	■ rượu

	■ sơn xịt, trừ khi quý vị có thể chứng minh họ 
rằng quý vị có mục đích hợp pháp để sở 
hữu chúng.

Đây cũng là phạm tội, nhưng cảnh sát có thể 
chỉ cảnh cáo quý vị, ít nhất là lần đầu.
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Pháp luật (lập pháp)
Có thể xem các quyền lực chính của cảnh sát 
ở các luật sau:

	■ Law Enforcement (Powers and 
Responsibilities) Act 2002 (Đạo Luật Thực 
Thi Luật Pháp (Quyền Hạn và Nghĩa Vụ)) còn 
được biết đến là LEPRA hay LEPAR

	■ Bail Act 2013 (Đạo Luật Tại Ngoại năm 2013)

	■ Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 
2007 (Đạo Luật Hình Sự (Bạo Lực Cá Nhân và 
Gia Đình) năm 2007)) (NSW)

Những đạo luật này quy định các trường hợp 
khi nào cảnh sát có thể thực hiện các quyền 
của mình và trách nhiệm họ có khi thực hiện 
những quyền đó. Quý vị có thể đọc các đạo 
luật này tại trang web: 
www.legislation.nsw.gov.au.

Khiếu kiện
Nếu quý vị nghĩ cảnh sát đã lạm dụng quyền 
của mình, quý vị có thể khiếu kiện.

Quý vị có thể khiếu kiện bằng cách:

	■ tới đồn cảnh sát địa phương và yêu cầu 
gặp viên chức phụ trách hoặc Sĩ Quan Chỉ 
Huy Khu Vực Địa Phương

	■ liên hệ với Cảnh Sát Trưởng

	■ liên hệ với văn phòng Thanh Tra (gọi miễn 
phí) theo số 1800 451 524 hoặc

	■ liên hệ với Ủy Ban Thực Thi Pháp Luật 
(Law Enforcement Conduct Commissions, 
LECC) (miễn phí) theo số 1800 657 079.

http://www.legislation.nsw.gov.au
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Thông tin liên lạc
LawAccess NSW: Cung cấp thông tin pháp lý 
miễn phí qua điện thoại, đưa ra tư vấn và giới 
thiệu đến các dịch vụ khác, bao gồm văn phòng 
Cơ quan Trợ Giúp Pháp Lý Tiểu Bang NSW gần 
nhất của quý vị, các trung tâm pháp lý cộng 
đồng, luật sư tư nhân và các tổ chức khác có thể 
trợ giúp.
Gọi 1300 888 529
www.lawaccess.nsw.gov.au.

Đường Dây Nóng của Cơ quan Trợ Giúp Pháp 
Lý Tiểu Bang NSW cho Người Trẻ Tuổi: Nếu quý 
vị dưới 18 tuổi và cần tư vấn khẩn cấp, hãy gọi 
Đường Dây Nóng Dành Cho Người Trẻ Tuổi theo 
số 1800 10 18 10. Đường dây nóng hoạt động 
từ Thứ Hai đến Thứ Năm, 9 giờ sáng - nửa đêm, 
Thứ Sáu đến Chủ Nhật và các ngày lễ, 24 giờ.

Cơ quan Trợ Giúp Pháp Lý Tiểu Bang NSW: Quý 
vị có thể nhận được sự trợ giúp và tư vấn pháp 
lý miễn phí tại tòa án của Cơ quan Trợ Giúp Pháp 
Lý Tiểu Bang NSW. Để tìm văn phòng gần nhất 
với quý vị, xin gọi số  
1300 888 529 hoặc truy cập  
www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us.

Dịch Vụ Pháp Lý Thổ Dân (Aboriginal Legal 
Service, ALS): Nếu quý vị là Thổ Dân hoặc Cư 
Dân của các Đảo tại Eo Biển Torres, quý vị có thể 
nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ ALS.
Gọi 1800 765 767.

Nếu quý vị là Thổ Dân và bị đưa đến đồn cảnh 
sát, quý vị có quyền nói chuyện ngay với luật sư 
từ Dịch Vụ Thông Báo về Quyền Giam Giữ của 
Dịch Vụ Pháp Lý Thổ Dân. Tất cả các đồn cảnh 
sát có thể giúp quý vị liên lạc với dịch vụ này 
hoạt động 24 giờ.

http://www.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us
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Dịch Vụ Quyền của Người Khuyết Tật Trí Tuệ 
(Intellectual Disability Rights Service, IDRS): 
Dịch Vụ Vận Động Tư Pháp (Justice Advocacy 
Service, JAS) của IDRS có thể cung cấp hỗ trợ 
cho một người bị suy giảm nhận thức tại đồn 
cảnh sát hoặc tại tòa án.
Gọi 1800 665 908.

Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư Tư Vấn của Hiệp 
Hội Luật Sư NSW (Law Society of NSW 
Solicitor Referral Service): Gọi số  
9926 0300 hoặc gửi email tới   
ereferral@lawsociety.com.au.

Thông tin hỗ trợ khác
	■ Trang web tương tác 

www.burn-movie.com.au  có bộ phim 
về những người trẻ tuổi tham gia vào các 
hoạt động phạm tội.

	■ Thông tin pháp lý có sẵn trên trang web 
Tìm Câu Trả Lời Pháp Lý  
(www.legalanswers.sl.nsw.gov.au) và 
trong các thư viện cộng đồng địa phương 
trên khắp New South Wales.

mailto:ereferral%40lawsociety.com.au?subject=
http://www.burn-movie.com.au
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au


Ấn phẩm này là bản hướng dẫn pháp luật chung. 
Quý vị không nên dựa vào ấn phẩm này như một 
hình thức tư vấn pháp lý, và chúng tôi đề nghị 
là quý vị nên trao đổi với luật sư về tình huống 
của mình.

Các thông tin này chính xác tại thời điểm in ấn, 
tuy nhiên, các thông tin có thể thay đổi. Để biết 
thêm thông tin, vui lòng liên hệ LawAccess NSW 
theo số: 1300 888 529.

This brochure is available in Arabic,  Simplified 
Chinese, Spanish, and Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2022

Đặt hàng ấn phẩm trực tuyến tại  
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

Để biết thêm thông tin về dịch vụ của Legal 
Aid NSW

Quý vị cần giúp đỡ để liên hệ với chúng tôi?
Nếu quý vị cần thông ngôn viên, 
hãy gọi cho Dịch Vụ Thông Ngôn và 
Phiên Dịch (TIS National) theo số 
131 450 (9 giờ sáng – 5 giờ chiều) 
và yêu cầu LawAccess NSW.

Quý vị thấy khó khăn trong việc nghe hoặc nói?

Nếu quý vị thấy khó khăn trong 
việc nghe hoặc nói, hãy gọi cho 
chúng tôi qua Dịch Vụ Tiếp Âm 
Toàn Quốc (NRS) ở số 133 677 
và yêu cầu LawAccess NSW hoặc 
truy cập:
www.relayservice.gov.au 
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