
Nhật Bản Bắt Giữ Sư Thầy Người Việt vì Tình Nghi Kết Hôn Giả 
 
Cảnh sát tại tỉnh Hyogo miền Tây Nhật Bản vừa bắt giữ một sư thầy người Việt Nam với nghi ngờ nộp đăng 
ký kết hôn giả để có tư cách lưu trú tại Nhật Bản, theo NHK. 
 

Chùa Đại Nam ở Himeji (Ảnh: Facebook Chùa Đại nam) 

 
Phòng chống tội phạm thuộc sở cảnh sát Hyogo, phía tây Nhật 
Bản, hôm nay bắt nhà sư Nguyen Van Nam  
và một phụ nữ, đều là người Việt Nam, vì nghi ngờ họ vi phạm 
luật quản lý xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết sư 
thầy phủ nhận mọi cáo buộc, cho biết thật sự kết hôn với người 
phụ nữ trên. Ở Nhật Bản, sư thầy không bị cấm kết hôn. 
 
Sư thầy Nguyễn Văn Nam hiện là trụ trì của một ngôi chùa Việt 
Nam tại thành phố Himeji cùng một chùa khác  
tại thành phố Kobe, đều thuộc tỉnh Hyogo. Cảnh sát đã điều tra 

tại hai ngôi chùa nói trên và nơi ở của Nguyen Van Nam ở thành phố Koshigaya, tỉnh Saitama. Họ nghi ngờ 
nhiều người khác cũng có liên quan đến việc này. 
 
Hai nghi phạm được cho là đã kết hôn giả hồi tháng ba để Nguyen Van Nam được lưu trú vĩnh viễn tại 
Nhật.  
Người phụ nữ trước đó đã kết hôn với một người Việt Nam khác và được lưu trú vĩnh viễn. Cô ly hôn vài năm 
trước, sau đó kết hôn với Nguyen Van Nam song vẫn sống chung với chồng cũ. 
Theo BBC, hình ảnh trên kênh truyền hình NHK cho thấy một số cảnh sát có mặt tại hai ngôi chùa mà sư thầy 
quản lý. Ngoài hai chùa này, cảnh sát cũng tiến hành rà soát các chùa khác tại tỉnh Saitama, nơi có nhiều 
người Việt sinh sống và làm việc. 
 

Cảnh sát cũng đưa ra cáo buộc nhà sư này ba năm trước đã 
khai không đúng thông tin cá nhân trong một sự việc riêng rẽ 
khác liên quan tới nộp hồ sơ xin lưu trú với "một phụ nữ".  
Cảnh sát nghi ngờ hai nghi phạm đã nộp giấy chứng nhận kết 
hôn giả tại cục quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Hyogo khi Nguyen 
Van Nam xin gia hạn tư cách lưu trú ở Nhật. Cả hai nghi phạm 
đều phủ nhận cáo buộc và nói rằng họ là vợ chồng thật. 
 
 Một chùa Việt Nam tại Himej. (Ảnh: NHK) 

 
Theo Bộ Tư pháp Nhật, số người nước ngoài ở lại Nhật bất hợp pháp (sau khi hết hạn visa) là khoảng 
79.000 người tính tới 1/7/2019, tăng 25% so với ba năm trước. Trong đó, người Việt ở lại bất hợp pháp 
là đông nhất với hơn 13.000 người. 
 
Huyền Lê (Theo NHK, Sanspo) 
 
 


