LỜI GIỚI THIỆU
Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh là một trong những tổ chức hàng đầu
trong lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho trẻ em vi phạm pháp luật.
Trong quá trình làm việc trực tiếp với trẻ em từ năm 2003 đến nay,
chúng tôi nhận thấy ngày càng có nhiều trẻ em và gia đình có nhu
cầu tìm hiểu thông tin trẻ em phạm pháp. Việc hiểu biết pháp luật
không chỉ giúp trẻ em và gia đình có những kiến thức cơ bản để tự
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, mà còn khuyến khích họ
tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. Pháp luật được tôn trọng và
thực thi sẽ có tác dụng ngăn ngừa những hành vi vi phạm có thể xảy
ra trong tương lai.
Cuốn sách được xuất bản với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan phát
triển Quốc tế Úc (AusAID). Nội dung cũng như phương thức trình bày
được thực hiện bởi nhân viên pháp lý, trẻ em và phụ huynh trong
chương trình hỗ trợ của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh.
Chúng tôi đã cố gắng đơn giản hoá những từ ngữ pháp lý phức tạp
thông qua nhiều tình huống pháp lý thường gặp. Trong quá trình
thực hiện, chúng tôi cũng gặp những khó khăn trong việc chuyển
tải thông tin pháp lý, rất mong nhận được đóng góp và chia sẻ từ
bạn đọc.
Trân trọng cảm ơn!
Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh

1

Các nhân vật chính

Tiến (13 tuổi)
Vũ (14 tuổi)

Sinh viên luật
Công an mật
Công an
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Mẹ của Tiến

Kẻ buôn heroin

Giá mà bọn mình đủ
tiền để mua cái áo
giáp cho trận công
thành(1) đợt tới nhỉ?

Tao nghe mấy đứa nói
đi lấy đèn, gương ôtô
cũng kiếm được phết
mày ạ.

Uh! Không
biết “cày”
kiểu gì đây.

Nghe hay đấy!
Bọn mày thấy
thế nào?

(1) Công thành và áo giáp: Ngôn ngữ dùng trong game online
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Các em có biết làm
như vậy là phạm pháp
không?

Đen thật! Chưa làm
được gì đã bị ám. Đi
thôi bọn mày.
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Lộc lớn rồi.
Bọn mình sẽ có
nhiều tiền.

Xe xịn đấy.
Nhanh lên, bẻ
cái gương trước
khi có người tới.

DỪNG LẠI NGAY
LẬP TỨC!
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Nhanh lên... !!!
Chạy thôi... !!!

Cháu lén lút lấy trộm
gương ôtô của người
khác.

Buông cháu
ra! Cháu có
làm gì đâu.

Vào thời điểm bị bắt, công an sẽ dẫn giải em về đồn và
tạm giữ.
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Cháu phải theo chú
về trụ sở công an.
Cháu chỉ cầm hộ
bạn chứ không
làm gì cả.

Trời đất! Chị đã nói
trước với em là
không nên đi lấy
trộm đồ rồi mà.
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Chị ơi! Em có bị
sao không?

Hành vi trộm cắp ở
tuổi của em có thể
phải đưa vào trường
Giáo dưỡng.

Đưa vào trường
Giáo dưỡng là gì?

Là nơi em không được
đi lại tự do, phải sinh
hoạt, học tập, lao động,
giáo dục... v.v theo một
lịch riêng nhất định
dưới sự quản lý của
trường.
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TẠI TRỤ SỞ CÔNG AN PHƯỜNG, XÃ...

Em được quyền hỏi tại sao bị bắt.
Em được đi vệ sinh, ăn uống.
Nên khai báo thành thật những gì đã xảy ra cho công an biết.
Được quyền liên lạc với bố mẹ, người giám hộ(2) để báo cho họ
biết sự việc.

(2) Người giám hộ bao gồm: ông bà nội ngoại; cô, dì, chú, bác nội ngoại; anh,
chị ruột.

9

Công an được quyền tạm giữ em 12 giờ.(3)
Công an sẽ lấy lời khai của em và ghi vào biên bản lấy lời khai.
Em, bố mẹ hoặc người giám hộ phải đọc kỹ biên bản đó trước
khi ký tên vào. Nếu không biết chữ phải có người làm chứng.
Nếu thông tin trong biên bản lấy không đúng hoặc chưa đầy
đủ thì em yêu cầu công an sửa lại.

(3) Trong trường hợp cần thiết, công an được tạm giữ dài hơn nhưng cũng không
được quá 24 giờ.
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Khi em ký vào biên bản lấy lời khai, cần phải có bố mẹ, người
giám hộ hoặc người làm chứng chứng kiến. Họ phải ký vào
biên bản nếu đồng ý với nội dung.
Bố mẹ, người giám hộ phải nộp giấy tờ tùy thân(4) và phải cung
cấp thông tin cá nhân liên quan khi công an yêu cầu.
Bố mẹ, người giám hộ có thể mang đồ ăn, nước uống cho em.
Em, bố mẹ, người giám hộ không ký vào biên bản nếu em
không có hành vi phạm pháp. Nếu như em hoặc người giám
hộ ký vào biên bản lấy lời khai có nghĩa là đã đồng ý với nội
dung của biêm bản đó.

(4) Giấy tờ tùy thân: Giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ khẩu.
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TẠI TRỤ SỞ CÔNG AN QUẬN, HUYỆN…

NHÀ TẠM GIỮ

Em phải thực hiện những quy định như ở công an phường. Tuy
nhiên, sẽ có thêm một số điểm khác:
Có nhà tạm giữ riêng.
Em phải ăn, ngủ và sinh hoạt trong nhà tạm giữ.
Thời gian tạm giữ hình sự tối đa 9 ngày.
Có đồ ăn, nước uống cho em.
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Bố mẹ, người giám hộ có quyền đề nghị được bảo lãnh em
trong thời gian tạm giữ.
Nếu bị ốm trong lúc tạm giữ, em có thể đề nghị công an báo
cho người nhà cung cấp thuốc đến hoặc đề nghị công an đưa
đi bệnh viện.
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Tiến có quyết định bị đưa vào trường Giáo dưỡng
vì đã trộm cắp tài sản.

TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng gồm:
Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của
một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng quy định tại
Bộ luật Hình sự (BLHS).
Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của
một tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng quy định tại
BLHS mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị
trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú nhất
định.
Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp
vặt, lừa đảo nhỏ, đánh bạc nhỏ, gây rối trật tự công cộng mà trước đó đã
bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hoặc chưa bị áp
dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú nhất định.
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Ra khỏi trường Giáo dưỡng, Tiến 15 tuổi.

Tiến! Tiến!
Mày ra khi nào?
Làm gì rồi?

Tao ra được 6 tháng,
đi tìm việc mà chẳng
nơi nào nhận cả.
Không biết làm gì để
kiếm tiền nữa.
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Đang cần việc làm hả chú em?
Tối nay cứ đến chỗ chị, sẽ có việc
cho chú kiếm tiền, nhiều tiền là
đằng khác.

Bán heroin dễ bị bắt
lắm, mới ở trường ra
chưa thấm à?
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Tối hôm đó, một nhóm cậu bé đứng vây xung quanh kẻ
buôn heroin.

Này các chú! Bán hết
chỗ này các chú sẽ
có rất nhiều tiền.
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Hàng không chú?

Đang đói quá.
Chú mày có hàng à?

Hàng tốt chứ?
Giá bao nhiêu?
Nhanh lên! Rồi
đưa tiền đây.
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Gì cơ! Chú
không thể làm
thế, chú không
phải là công an.

Cháu đã bị bắt.

Chú mặc đồ thường
dân để bắt những
người buôn bán ma
túy.

Tốt hơn hết là cậu nên đi
theo tôi về trụ sở công an.

Việc cháu giữ ma túy
trong người là bằng
chứng để bắt. Giờ thì
về đồn.

KHÔNG! Chú
không thể bắt
cháu được. Cháu
không làm gì
sai cả. Cháu chỉ
đang giúp một
người thôi, cháu
không sử dụng
heroin mà!
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Cháu có thể gọi
điện về nhà được
không?

Cô ơi, cháu Tiến đây.
Cháu bị bắt rồi.
Cô giúp cháu với.
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Được! Cháu có thể
dùng nhưng phải
nhanh lên đấy.

Tiến
nào? Tao
không
quen biết
mày.

Mẹ ah! Con
Tiến đây.
Con bị bắt
rồi.

Gì cơ? Làm sao con
lại bị bắt? Con đang ở
đâu? Tiến, con hãy bình
tĩnh!

Hãy hỏi công an là con
bị bắt vì hành vi gì?
Hãy hỏi xem bố mẹ có
thể bảo lãnh cho con
về nhà được không?
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Vâng! Con
biết rồi ạ. Mẹ
nhanh đến
đồn công an
với con nhé.
Mẹ đến nhanh
nhé.

Mẹ sẽ tới
ngay. Trong
lúc chờ mẹ
con phải khai
báo thành
khẩn với
công an đấy.

Có một số hình phạt khác nhau cho các tội phạm khác nhau tại
Việt Nam. Nếu em phạm pháp, hình phạt em nhận được tùy thuộc
vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội mà em đã gây ra
và độ tuổi của em tại thời điểm phạm pháp. Hãy nhớ để đảm bảo
rằng em hiểu rõ lý do em bị bắt và luôn có thái độ hợp tác với
công an bằng cách trả lời trung thực các câu hỏi của công an.
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Chú là luật sư do tòa chỉ định để
bảo vệ quyền và lợi ích cho cháu.

Em là trẻ vi thành niên (dưới 18 tuổi) nên Tòa án chỉ định Luật sư
bào chữa miễn phí cho em.
Luật sư bào chữa có quyền gặp em, bố mẹ, người giám hộ trước
khi diễn ra phiên tòa.
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Em, bố mẹ, người giám hộ có quyền yêu cầu thay đổi Luật sư,
Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, đại diện Viện kiểm sát nhân dân
nếu có bằng chứng chứng minh họ không công bằng.
Em, bố mẹ, người giám hộ có quyền đưa ra những chứng cứ
chứng minh em không phạm tội.
Em có quyền làm đơn kháng cáo nếu em không hài lòng với
quyết định của Tòa án.
Gia đình em phải đóng tiền án phí.
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Chào chị! Tôi muốn hỏi về thủ
tục kháng cáo.

Thời hạn kháng cáo đối với bản án của tòa án cấp sơ thẩm là
15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Nếu quá thời gian trên mà không
kháng cáo thì bản án sẽ có hiệu lực pháp luật.
Em, bố mẹ, người giám hộ có quyền yêu cầu tòa án sao cho quyết
định của Tòa.
Bố mẹ, người giám hộ không biết thủ tục kháng cáo, hãy đến Tòa án
đã xét xử để hỏi hoặc đến các văn phòng luật sư để được tư vấn.
Sau khi kháng cáo mà Tòa án cấp phúc thẩm vẫn giữ nguyên hình
phạt thì họ sẽ giải thích rõ cho em, bố mẹ, người giám hộ biết tại
sao.
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Kiểm tra hiếu biết của em

1. Em có thể nói ai là công an không?
a. Không, một số công an có thể cải trang.
b. Có, họ luôn mặc đồng phục.
c. Có, bởi tôi biết rõ họ.

2. Công an phường có thể giữ em bao lâu?
a. 12 giờ.
b. 24 giờ.
c. 36 giờ.

3. Em có thể gọi điện cho ai khi bị bắt không?
a. Không bao giờ.
b. Có.
c. Có, nhưng phải có sự giám sát của công an.
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4. Em nên làm gì với Biên bản lấy lời khai của công an?
a. Đọc kỹ và đảm bảo mọi thông tin trong Biên bản lấy lời khai
là đúng.
b. Ký vào mỗi trang nếu đồng ý với nội dung Biên bản.
c. Có sự chứng kiến của bố mẹ hoặc người giám hộ và ký vào
Biên bản đó.
d. Tất cả các phương án trên.
5. Em có bị tạm giam trong thời gian chờ Toà án xét xử vụ án
không?
a. Có, không xác định thời gian.
b. Không, không bao giờ.
c. Bố mẹ/người giám hộ có thể bảo lãnh cho em được tại ngoại.
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THÔNG TIN CẦN BIẾT

Phòng cứu hỏa.

Xe cấp cứu.

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh.
www.bdcf.org

Đường dây điện thoại miễn phí
hỗ trợ trên toàn quốc do Trung
tâm Tư vấn và Dịch vụ Truyền
thông (Cục Bảo vệ chăm sóc Trẻ
em, Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội) vận hành.
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Công an sẽ hỗ trợ bạn
ngay lập tức trong các
tình huống nguy hiểm.

Tác phẩm này được phát triển và xuất bản bởi Tổ chức Trẻ em Rồng
Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation) trong năm 2010-2011. Tất
cả các nhóm, tổ chức hoặc cá nhân đều có thể sao chép lại tài liệu
này, với điều kiện nội dung phải được ghi rõ nguồn từ
Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh.

Tác phẩm được hoàn thành với sự tài trợ của AusAID.
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