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QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG 
 

Là khách hàng của luật sư bào chữa công, quý vị có các quyền quan trọng.  Tòa án Tối cao Bang 
Washington đã thông qua các tiêu chuẩn đối với tư cách đạo đức của các luật sư bào chữa công 
và các hướng dẫn cho việc cung cấp các dịch vụ được một luật sư bào chữa công cung cấp cho 
quý vị.  Thông báo này cung cấp cho quý vị với vai trò là khách hàng của luật sư bào chữa công 
nhằm giúp quý vị nhận thức được các quyền của mình theo các tiêu chuẩn này và tư vấn cho 
quý vị về các hành động cần tiến hành nếu quý vị cho rằng các quyền của mình, như được chỉ ra 
bên dưới, đã bị vi phạm. 
 
Quyền của quý vị bao gồm: 

• Các cuộc gặp được bảo mật với luật sư của mình; 
• Tư vấn pháp lý về vụ việc của mình; 
• Hiểu và uỷ quyền bất kỳ thoả thuận bào chữa nào về vụ việc của mình. 

 
QUÝ VỊ CÓ QUYỀN NỘP ĐƠN KHIẾU NẠI 

 
Nếu quý vị tin rằng các quyền của mình đã bị vi phạm, quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại. Nhiều 
đơn khiếu nại có thể được giải quyết bằng cách nói chuyện trực tiếp với luật sư bào chữa công 
của quý vị.   
 
Nếu quý vị không thể nói chuyện với luật sư bào chữa công của mình hoặc muốn nộp đơn khiếu 
nại, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại cho Thành phố Tukwila bằng cách liên hệ với văn phòng 
Quản trị Thành phố bằng văn bản hoặc bằng điện thoại.  Thành phố có sẵn mẫu đơn đóng góp ý 
kiến/khiếu nại chung trực tuyến hoặc có tại toà án thành phố.  Ngoài các ý kiến hoặc khiếu nại 
chung, Thành phố cũng có một mẫu đơn mà quý vị có thể hoàn thành nếu quý vị cho rằng 1) 
quý vị bị từ chối hẹn gặp luật sư bào chữa công của mình để thảo luận về vụ việc của quý vị 
hoặc 2) một thỏa thuận bào chữa đã được ký kết về vụ việc của quý vị mà quý vị không hiểu 
hoặc không uỷ quyền. 
 

QUY TRÌNH KHIẾU NẠI DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO 
 

Nếu quý vị muốn nộp đơn khiếu nại cụ thể, quý vị phải nộp đơn khiếu nại bằng văn bản trong 
vòng 15 ngày kể từ ngày quý vị bị từ chối hẹn gặp Luật sư bào chữa Công hoặc thoả thuận bào 
chữa được ký kết về vụ việc của quý vị. Vui lòng nộp đơn khiếu nại cho văn phòng Quản trị 
Thành phố tại địa chỉ 6200 Southcenter Blvd. Tukwila WA 98188 hoặc qua email theo địa 
chỉ publicdefense@tukwilawa.gov.  
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Sau khi nhận được khiếu nại bằng văn bản, Thành phố sẽ có 30 ngày để điều tra đơn khiếu nại 
và có câu trả lời. Thành phố không cần thiết phải trả lời hay tiến hành bất kỳ hành động thêm 
nào nếu quý vị không còn được luật sư bào chữa công đại diện cho mình trong suốt khoảng thời 
gian khiếu nại 30 ngày hoặc nếu quý vị phải tuân theo một lệnh bắt giữ đang có hiệu lực được 
ban hành tại bất kỳ nơi nào tại Bang Washington hoặc do Chính phủ Liên bang ban hành. 
 
Nếu quý vị đã bị từ chối gặp mặt với luật sư bào chữa của mình, Thành phố sẽ lên lịch cho quý 
vị gặp luật sư bào chữa của mình ngay khi có thể sau khi nhận được đơn khiếu nại, nhưng 
không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại. 
 
Nếu một thoả thuận bào chữa đã được ký kết về vụ việc của quý vị mà quý vị không hiểu và 
không uỷ quyền, Thành phố sẽ yêu cầu công tố viên đệ trình kiến nghị từ bỏ thỏa thuận bào 
chữa của quý vị trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại của quý vị.  Kiến nghị 
này có thể không được luật sư bào chữa công hỗ trợ và có thể không được toà án cấp.  Nếu 
công tố viên từ chối đệ trình kiến nghị từ bỏ thỏa thuận bào chữa của quý vị, Thành phố sẽ 
chuyển tiếp đơn khiếu nại của quý vị cho Toàn án Thành phố Tukwila và Hiệp hội Luật sư Bang 
Washington. 
 
Bằng việc chấp nhận và xử lý đơn khiếu nại của quý vị, Thành phố sẽ thực hiện bất kỳ phán 
quyết nào mà luật sư bào chữa công đã vi phạm các quyền lợi của quý vị hoặc đã thực hiện sai 
bất kỳ điều gì. Thành phố có quyền chấm dứt quy trình khiếu nại trong bất kỳ trường hợp đặc 
biệt nào nếu công tác điều tra cho thấy khách hàng đang lợi dụng quy trình này. 
 
Thành phố Tukwila chỉ nhận các đơn khiếu nại hoặc các vấn đề có liên quan về các luật sư bào 
chữa công được Toà án Thành phố Tukwila bổ nhiệm.  Thành phố không thể điều tra khiếu nại 
đối với các luật sư, các thẩm phán, các công tố viên tư hoặc các luật sư ở các phạm vi quyền 
hạn khác.  Chỉ bị cáo mới có quyền nộp đơn khiếu nại.  Thành phố không chấp nhận các đơn 
khiếu nại từ các thành viên trong gia đình hoặc các bên thứ ba khác đại diện cho bị cáo.  Thành 
phố cũng không chấp nhận các đơn khiếu nại nặc danh. 
 
Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại bằng văn bản cho Thẩm phán Toà án Thành phố Tukwila 
nếu quý vị cho rằng các quyền lợi của mình với vai trò là khách hàng của luật sư bào chữa đã bị 
vi phạm.  Nếu khiếu nại của quý vị là về chiến lược pháp lý mà luật sư công đang sử dụng trong 
vụ việc của quý vị hoặc loại tư vấn pháp lý mà quý vị đã nhận được, quý vị phải liên hệ với Toà 
án Thành phố hoặc Hiệp hội Luật sư Bang Washington. 
 
Hiệp hội Luật sư Bang Washington quy định hành vi đạo đức của luật sư và có thể điều tra và kỷ 
luật bất kỳ luật sư nào vi phạm các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp. Quý vị có thể nộp đơn 
khiếu nại cho Hiệp hội Luật sư trực tuyến tại địa chỉ www.wsba.org/licensing-and-lawyer-

http://www.wsba.org/licensing-and-lawyer-conduct/discipline/file-a-complaint-against-a-lawyer
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conduct/discipline/file-a-complaint-against-a-lawyer hoặc bằng cách hoàn thành mẫu đơn 
khiếu nại và gửi thư đến địa chỉ: 
 

Office of Disciplinary Counsel 
Washington State Bar Association 
1325 Fourth Avenue, Suite 600 
Seattle, WA 98101-2539 
 

Thành phố Tukwila cam kết cung cấp sự đại diện có chất lượng cho những bị cáo đem lại sự giải 
trình chất lượng cho những bị cáo nghèo khó. 

http://www.wsba.org/licensing-and-lawyer-conduct/discipline/file-a-complaint-against-a-lawyer

