
Sống theo pháp 
luật ở Úc

Hướng dẫn tóm tắt về luật pháp và hệ thống pháp lý của Úc
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Tổng quan

Úc là một xã hội dân chủ, nơi một người được coi là vô tội cho đến khi bị chứng 
minh có tội.

Luật pháp của chúng tôi xuất phát từ luật được thông qua tại Quốc hội, luật do 
các cơ quan có thẩm quyền (chẳng hạn như các quy tắc và quy định) ban hành và 
luật đến từ tòa án diễn giải pháp luật.

Có ba cấp chính quyền khác nhau ở Úc:

• Chính phủ Liên bang;
• Chính quyền tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ; và
• Hội đồng địa phương.

Công dân được phép giữ hai quốc tịch, tuy nhiên quyền công dân Úc của họ có 
thể bị xóa bỏ nếu lòng trung thành với Úc bị đặt trong diện nghi vấn.

Nguyên tắc của hệ thống pháp lý Úc

Hệ thống pháp lý của Úc phụ thuộc vào một bộ các nguyên tắc cốt lõi: công 
bằng, minh bạch và quan trọng nhất là bình đẳng trước pháp luật.

Bình đẳng có nghĩa là mọi người đều được hệ thống pháp luật đối xử bình đẳng, 
cho dù họ giàu hay nghèo, hay có xuất thân từ quốc gia khác.

Hành vi đưa hối lộ (ví dụ, tiền hoặc quà tặng) cho cảnh sát, thẩm phán và các 
quan chức chính phủ khác với hy vọng rằng họ sẽ đưa ra quyết định có lợi cho 
bạn là chống lại luật pháp và sẽ không mang đến kết quả mong muốn, thường sẽ 
khiến bạn gặp rắc rối nhiều hơn! Sự bình đẳng trước pháp luật cũng có nghĩa là 
mọi người đều có thể tiếp cận công lý, cho dù đó là quyền tiếp cận với hệ thống 
pháp lý hay luật pháp.

Có nhiều phương pháp để có được quyền tiếp cận này:

• Thông qua luật sư hoặc công ty luật;
• Những người không có khả năng thuê luật sư có thể tìm kiếm sự trợ giúp 

thông qua các trung tâm pháp lý cộng đồng, Legal Aid và LawRight. Đây chỉ 
là một vài trong số các tổ chức sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ.

• Bất kỳ ai cũng có thể truy cập thông tin về luật Liên bang tại trang web 
www.legislation.gov.au hoặc luật của Queensland tại www.qld.legislation.gov.au
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Các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc có một số luật khác nhau. Nếu bạn chuyển từ 
tiểu bang này sang tiểu bang khác, bạn có thể nhận thấy sự khác nhau đó.

Một hệ thống đối tụng

Úc có một hệ thống pháp lý ‘đối tụng’, trong đó hai bên của một vụ kiện sẽ tranh 
luận về vụ việc trước một người ra quyết định độc lập. Người ra quyết định độc 
lập có thể là thẩm phán, bồi thẩm đoàn hoặc một cơ quan khác, chẳng hạn như 
tòa án. Người ra quyết định (ví dụ như thẩm phán) sẽ nghe các lập luận từ cả hai 
bên tranh luận và sau đó áp dụng luật để đưa ra quyết định.

Để nhận được sự trợ giúp, bạn có thể gọi cho Dịch vụ Tư vấn Quốc gia theo số 
1800 RESPECT (1800 737 732) và thông qua các trung tâm hỗ trợ cộng đồng. 
Thông tin của bạn sẽ được giữ bí mật và người khác sẽ không biết bạn đã tìm 
kiếm sự trợ giúp trừ khi bạn cho phép họ được liên lạc.

Luật người tiêu dùng

Luật người tiêu dùng Úc (ACL) bảo vệ người 
tiêu dùng và các doanh nghiệp trong các 
giao dịch hàng ngày của họ. Điểm quan 
trọng nhất đối với người tiêu dùng là việc 
luật quốc gia đảm bảo quyền lợi người tiêu 
dùng khi họ mua hàng hóa và dịch vụ.

Các sản phẩm và dịch vụ bạn mua sẽ được tự động đảm bảo rằng chúng sẽ hoạt 
động như những gì bạn mong đợi. Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ không đáp ứng 
được sự đảm bảo này và không tiếp tục đáp ứng sự đảm bảo này trong một 
khoảng thời gian nhất định, bạn có quyền yêu cầu sửa chữa, thay thế hoặc hoàn 
lại tiền, tùy thuộc vào mặt hàng hoặc dịch vụ đó là gì và vấn đề là lớn hay nhỏ. Vui 
lòng truy cập www.accc.gov.au/consumers/consumer-rights-guarantees hoặc 
consumerlaw.gov.au để biết thêm thông tin.
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Luật lao động

Mức lương tối thiểu quốc gia của Úc và Tiêu chuẩn Việc làm Quốc gia (NES) cung 
cấp các quyền tối thiểu về việc làm mà bên sử dụng lao động được yêu cầu phải 
cung cấp cho tất cả người lao động. Bất kỳ hợp đồng nào mà bạn ký kết với bên 
sử dụng lao động cũng không thể loại trừ các quyền tối thiểu này.

Fair Work Ombudsman  (Tổ chức giám sát về 
việc làm công bằng) là đầu mối liên hệ cho các 
vấn đề liên quan đến việc làm. Vui lòng truy 
cập trang web của họ tại www.fairwork.gov.au.

Do tuân theo hệ thống đối tụng, người ra quyết 
định phải giữ sự công bằng và không thể để lợi 
ích cá nhân ảnh hưởng đến quyết định.

Họ không được phép ưu ái bên này hơn bên kia và chỉ có thể ra quyết định dựa 
trên luật pháp. Ví dụ: một thẩm phán không thể là người ra quyết định của một 
vụ án mà một trong các bên là bạn bè, người thân, bác sĩ hoặc là một người quen 
biết khác của mình.

Tại tòa án, cả hai bên có quyền trình bày bằng chứng của họ và thuật lại sự việc 
từ phía mình cho người ra quyết định nghe trước khi quyết định được đưa ra.  
Ví dụ: nếu bạn bị cảnh sát buộc tội, bạn có quyền biết họ đang buộc tội bạn vì 
điều gì (tức là bạn đã vi phạm luật gì) và được cho xem bằng chứng chống lại bạn 
để bạn có thể tự bảo vệ mình trước tòa.

Ra tòa là một quá trình tốn kém và mất thời gian, thường được sử dụng như 
phương án cuối cùng. Có các phương pháp khác để giải quyết tranh chấp của 
bạn trước khi ra tòa. Bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp tại các trung tâm pháp lý 
cộng đồng, Legal Aid, và LawRight.

Luật pháp ở Úc

Có hai loại luật ở Úc - luật hình sự và luật dân sự.

Luật hình sự trừng phạt những người có hành động được coi là không thể chấp 
nhận được. Ví dụ như giết người, tấn công, tội phạm tình dục, ăn cắp, và tội phạm 
giao thông đều là tội phạm hình sự.
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Luật dân sự áp dụng cho các tranh chấp cá nhân. Điều này bao gồm tranh chấp 
giữa hai cá nhân và tranh chấp giữa một cá nhân và một tổ chức. Ví dụ: tranh 
chấp giữa người lao động và bên sử dụng lao động, giữa chủ nhà và người thuê 
nhà, hoặc khi mua đất hoặc bất động sản.

Việc sử dụng điện thoại di động cầm tay trong khi lái xe cũng là bất hợp pháp, 
ngay cả khi bạn đang dừng lại ở đèn giao thông. Tất cả mọi người ngồi trong 
xe đang di chuyển đều phải cài dây an toàn, kể cả hành khách ở hàng ghế sau. 
Không được đưa cánh tay ra ngoài xe.

Vui lòng truy cập trang web www.tmr.qld.gov.au/Safety/Queensland-road-rules 
để biết thêm thông tin về luật giao thông và đường bộ ở Queensland.

Luật gia đình

Sự phân tách

Nếu một mối quan hệ bị đổ vỡ, các vấn đề khó 
khăn sẽ phát sinh như việc phân chia tài sản, con 
cái sẽ sống với ai và hai bên sẽ hỗ trợ bản thân và 
con cái của họ ra sao. Đó là một khoảng thời gian 
căng thẳng, và bạn bè, gia đình hoặc các dịch vụ 
như dịch vụ tư vấn có thể giúp bạn lấy lại sự cân 
bằng về cảm xúc.

Các Trung tâm về Mối quan hệ Gia đình cũng có thể hỗ trợ bạn và con bạn ứng 
phó với những thay đổi này. Vui lòng ghé thăm một dịch vụ hỗ trợ cộng đồng 
hoặc truy cập trang web www.familyrelationships.gov.au để biết thêm thông tin.

Bạo lực gia đình

Khi hành vi bạo lực, đe dọa hoặc hành vi khác được một người sử dụng để ép buộc 
hoặc kiểm soát một thành viên trong gia đình, hoặc làm cho thành viên trong gia đình 
đó sợ hãi, điều này được gọi là bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình thường xảy ra khi có 
bạo hành giữa người lớn và bạn tình cũ, khi trẻ em bị người lớn lạm dụng hoặc bỏ 
rơi, khi trẻ sử dụng bạo lực đối với cha mẹ và khi bạo hành xảy ra giữa các anh chị em.

Nhiều loại hành vi có thể được coi là bạo lực gia đình, bao gồm tấn công, rình rập, 
cố ý gây tổn hại tài sản hoặc gây thương tích cho vật nuôi, hoặc giữ lại sự hỗ trợ 
tài chính một cách không hợp lý. Có nhiều hành vi khác cũng có thể là bạo lực gia 
đình. Vui lòng truy cập www.familycourt.gov.au và nhấp vào “Bạo lực gia đình” 
để biết thêm thông tin.
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Luật về độ tuổi

Tại Queensland, bạn được coi là trẻ vị thành niên nếu bạn dưới 18 tuổi. Ngoại 
lệ duy nhất là trong hệ thống tư pháp hình sự, nơi bạn sẽ được đối xử như một 
người trưởng thành nếu bạn từ 17 tuổi trở lên. Nếu dưới 18 tuổi, bạn sẽ không 
được phép mua rượu và thuốc lá hoặc bỏ phiếu. Bạn có thể lấy bằng lái xe cho 
người tập lái ở tuổi 16.

Quy tắc đường bộ

Luật giao thông và đường bộ được thực thi bởi cảnh sát, thanh tra giao thông và 
ủy viên hội đồng địa phương. Quy tắc có thể khác với các quốc gia khác, do đó 
hãy đảm bảo rằng bạn tự làm quen với các quy tắc của Úc để tránh bị phạt tiền 
và các hình phạt khác như đình chỉ giấy phép hoặc bị kéo xe đi.

Yêu cầu về bằng lái và đăng ký

Bạn phải có bằng lái xe hợp lệ, hiện hành để được phép lái xe tại Úc. Người lái 
xe là người nước ngoài đến Úc không có thị thực thường trú được phép sử dụng 
bằng lái xe nước ngoài của họ để lái xe ở hầu hết các tiểu bang và vùng lãnh thổ 
của Úc; tuy nhiên, bạn phải mang theo bằng lái xe nước ngoài và giấy phép lái 
xe quốc tế hoặc một bản dịch tiếng Anh nếu bằng lái xe nước ngoài không phải 
bằng tiếng Anh.

Nếu  có sự thay đổi về thị thực hoặc tình trạng công dân của bạn, hoặc 
bằng lái xe nước ngoài hết hạn, bạn phải có bằng lái xe do Úc cấp. Bạn 
có thể tìm thêm thông tin dành cho người lái xe là người nước ngoài tại  
http://www.austroads.com.au/drivers-vehicles/overseas-driver-licences/
visiting-drivers.

Tất cả các phương tiện điều khiển tại Úc phải được đăng ký và có bảo hiểm bắt 
buộc của bên thứ ba (gọi là ‘bảo hiểm CTP’). Điều này nhằm bảo vệ bạn để không 
phải chịu trách nhiệm tài chính khi xảy ra tai nạn liên quan đến xe của bạn khiến 
có người bị thương hoặc tử vong. Bảo hiểm này không bảo hiểm cho thiệt hại về 
xe hoặc tài sản khác liên quan đến vụ tai nạn, vì vậy bạn được khuyến khích mua 
bảo hiểm cho xe để trang trải chi phí này.
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Tiền phạt và Điểm phạt

Ở Úc, người lái xe bắt đầu với điểm phạt là 
không và nếu vi phạm, điểm phạt sẽ được cộng 
vào hồ sơ của họ. Số tiền phạt và số điểm phạt 
được ghi lại sẽ khác nhau tùy thuộc vào hành vi 
vi phạm. Nếu bạn có quá nhiều điểm phạt, bằng 
lái của bạn có thể bị treo.

Để biết thông tin về giới hạn điểm phạt, thời gian treo bằng lái 
và số tiền phạt, vui lòng truy cập trang web sau của Chính phủ 
Queensland https://www.qld.gov.au/transport/safety/fines/demerit.

Tiền phạt chưa thanh toán sẽ phải chịu thêm tiền phạt vì vậy điều quan trọng là 
bạn phải thanh toán tiền phạt đúng hạn.

Giới hạn tốc độ được thực thi nghiêm ngặt tại Úc. Hãy luôn tuân theo các biển 
báo giới hạn tốc độ. Khi không có biển báo giới hạn tốc độ, giới hạn tốc độ mặc 
định là 50km/giờ ở các khu vực có nhiều nhà và công trình. Các khu vực xung 
quanh trường học có biển báo đặc biệt “khu vực trường học” hoạt động vào 
những thời điểm nhất định trong những ngày đi học để giới hạn tốc độ xuống 
40km/giờ. Những giới hạn này được thi hành nghiêm ngặt và cảnh sát thường 
tuần tra các khu vực này để đưa ra giấy phạt và điểm phạt đối với người vi phạm.

Quy tắc đỗ xe và dừng xe áp dụng mọi lúc trừ khi từng khu vực có quy định khác. 
Một số ví dụ về việc vi phạm đỗ xe là đỗ xe hàng đôi (đậu xe trên đường, song 
song bên cạnh một chiếc xe khác đã đỗ ở bên đường) hoặc đỗ xe dọc theo chiều 
dài đoạn đường đã được đánh dấu bằng vạch liền màu vàng.

Bạn phải tuân thủ tín hiệu giao thông mọi lúc. Tại các giao lộ có tín hiệu giao 
thông, bạn không được lái xe khi có đèn đỏ hoặc mũi tên màu đỏ.

Việc không tuân thủ sẽ dẫn đến các khoản phạt rất nặng nếu bị bắt. Ví dụ: các trường 
hợp lái xe vượt đèn đỏ hoặc mũi tên giao thông đỏ sẽ bị phạt 378 AUD và ba (3) điểm 
phạt. Hành vi lái xe dưới ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy cũng là trái pháp luật.

Nhân viên cảnh sát có thể dừng xe bạn lại để thực hiện kiểm tra hơi thở hoặc 
nước bọt ngẫu nhiên nhằm kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện các loại thuốc 
bất hợp pháp.
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Thông tin trong ấn phẩm này chỉ là thông tin chung. Nếu 
không chắc chắn về các quyền hợp pháp của mình, bạn 
nên tìm tư vấn pháp lý. CQCLC trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ 
của Central Queensland Multicultural Association Inc. (Hiệp 
hội Đa văn hóa  miền  Trung Queensland) trong việc phát 
triển ấn phẩm này.

© CQCLC 2018

Bạn cần giúp đỡ?

Điện thoại 1800 155 121

Trung tâm Pháp lý 
Cộng đồng miền Trung 
Queensland (CQCLC)

CQCLC là một tổ chức phi lợi 
nhuận độc lập, dựa trên cộng 
đồng, cung cấp sự trợ giúp 
pháp lý và biện hộ cho nhiều 
đối tượng và nhóm người trong 
cộng đồng, đặc biệt là những 
người có thu nhập thấp hoặc 
những người có hoàn cảnh khó 
khăn trong việc tiếp cận công lý.

Lời cảm ơn




