
Ai có thể trở thành công dân Úc?

Quý vị có thể trở thành công dân Úc 
bằng một vài phương cách khác 
nhau:

1. Tự động trở thành công dân Úc
- Quý vị sẽ tự động trở thành công dân 
Úc nếu quý vị sinh ra tại Úc sau ngày 20 
Tháng 8 năm 1986 với điều kiện ngay thời 
điểm lúc chào đời, một trong người cha 
hay người mẹ của quý vị đã là công dân 
hoặc thường trú nhân Úc; hoặc là 
- Quý vị đã sống tại Úc suốt 10 năm qua 
kể từ ngày quý vị sinh ra tại Úc. Ví dụ như, 
quý vị sinh ra  ở Úc và chưa từng rời khỏi 
nước Úc thì quý vị sẽ tự động trở thành 
công dân Úc một khi quý vị mừng  sinh 
nhật thứ 10 tuổi.
Ngoài ra, quý vị có thể trở thành công dân 
Úc trong một vài trường hợp đặc biệt như: 
- Quý vị được nhận về làm con nuôi đúng 
vào hoặc sau ngày 22 Tháng 11 năm 1984, 
một trong người cha hoặc mẹ nuôi của quý 
vị là công dân hoặc thường trú nhân Úc, và 
quý vị là thường trú nhân sinh sống ngay 
vào thời điểm quý vị được nhận làm con 
nuôi; 
- Nếu quý bị là một đứa trẻ bị bỏ rơi tại Úc;

2. Là thường trú nhân xin nộp đơn 
nhập quốc tịch Úc
Để xin trở thành công dân Úc sau khi quý 
vị có được thường trú nhân, (ngoài trừ một 
số trường hợp ngoại lệ) quý vị phải: 
- đạt đủ điều kiện về cư trú (xin xem phần 
kế); hoặc
- hoàn tất 3 tháng phục vụ trong quân đội 
Úc hoặc 6 tháng trong quân đội dự bị; và
- quý vị trên 18 tuổi; và
- trừ khi được miễn, quý vị phải hoàn tất 
bài thi kiểm tra công dân trước khi nộp đơn 
xin nhập quốc tịch Úc. Chỉ có như vậy, quý 
vị mới hội đủ điều kiện để chứng minh quý 
vị đã hiểu bản chất của việc nộp đơn xin trở 
thành công dân Úc, có kiến thức căn bản về 
Anh ngữ, và có đủ nhận thức về bổn phận 
và quyền lợi của công dân Úc; và
- nếu quý vị được giấy  quốc tịch Úc, quý 
vị phải có ý định sống ở Úc hoặc hứa giữ 
gìn mối liên hệ chặt chẽ với đất nước Úc.
Nếu đơn xin nhập quốc tịch của quý vị 
được chấp thuận, quý vị phải tuyên thệ 
trong vòng 12 tháng trừ khi quý vị dưới 16 
tuổi vào lúc thời điểm nộp đơn xin hoặc là 
quý vị bị bất lực vĩnh viễn. Bất lực vĩnh 
viễn có nghĩa là quý vị không còn khả năng 
ý thức về bản chất của việc nộp đơn xin gia 
nhập quốc tịch Úc. Nếu quý vị bị đòi hỏi 
phải tuyên thệ thì quý vị sẽ không thể trở 
thành công dân Úc cho đến khi quý vị chu 
toàn thể thức này.
Quý vị sẽ không thể trở thành công dân Úc 
nếu quý vị:
- đang có tranh tụng về án hình sự mà trong 
đó quý vị là bị cáo;
- đang ngồi tù hoặc trong viện tâm thần vì 
có dính líu đến việc vi phạm tội hình sự;
- ra  khỏi tù chưa tới hai năm sau một bản 
án tù 12 tháng hoặc ra khỏi tù dưới 10 năm 
sau khi quý vị đã có hơn hai bản án tù mà 
bản án nào cũng trên 12 tháng;
- được giam lỏng vì lời hứa danh dự hoặc 
bởi bất cứ hình thức an ninh nào khác.

Điều kiện cư trú 
Nếu quý vị trở thành thường trú nhân vào 
hoặc sau ngày 1 Tháng 7 năm 2007 hoặc 
xin nhập quốc tịch vào hoặc sau ngày 1 
Tháng 7 năm 2010, quý vị phải:
- Sống ở Úc: . bốn năm ngay trước khi quý vị nộp đơn 
xin gia nhập quốc tịch Úc (nhưng không 

phải là sống ở Úc một cách bất hợp pháp). 
Điều kiện về thời gian này chỉ ngoại lệ chỉ 
khi nào quý vị sinh ra tại Úc hoặc trước kia 
quý đã từng là công dân Úc; và. quý vị là thường trú nhân ít nhân là 12 
tháng ngay trước khi nộp đơn xin nhập 
quốc tịch. 
Nếu quý vị đã có thường trú nhân trước 
ngày 1 Tháng 7 năm 2007 VÀ xin nhập 
quốc tịch vào hoặc sau ngày 1 Tháng 7 
năm 2010, quý vị phải là thường trú nhân:
- trọn một năm trong hai năm sinh sống ở 
Úc ngay trước khi quý vị nộp đơn xin gia 
nhập quốc tịch; và
- trọn 2 năm trong 5 năm sinh sống ở Úc 
ngay trước quý vị khi nộp đơn xin gia nhập 
quốc tịch (trừ khi quý vị vốn đã từng là 
công dân Úc hoặc sinh ra tại Úc).
Thời gian ở trong tù hoặc trong viện tâm 
thần vì có liên quan đến việc vi phạm tội 
hình sự sẽ không được kể là thời gian sinh 
sống tại Úc.

Bài thi kiểm tra nhập quốc tịch
Người thường trú nhân phải trải qua cuộc 
thi kiểm tra thành công thì mới được chấp 
nhận vào quốc tịch Úc chỉ trừ trường hợp:
- quý vị dưới 18 tuổi hoặc 60 tuổi trở lên; 
hoặc
- quý vị bị bất lực vĩnh viễn về thể xác hay 
tinh thần và không còn khả năng:. hiểu được bản chất của việc gia nhập 
quốc tịch; hoặc. chứng minh khả năng Anh ngữ; hoặc. chứng minh sự hiểu biết về đất nước 
Úc gồm có những trách nhiệm cũng như 
đặc ân mà một người một công dân Úc có 
được; hoặc
- quý vị đã hầu như hoặc phần lớn không 
còn khả năng, nói, nghe và thấy nữa.
Quý vị sẽ không phải trả lệ phí cho cuộc thi 
kiểm tra này. Để lấy hẹn làm bài thi, quý vị 
cần liên lạc với Bộ Di Trú. Tất cả những 
câu hỏi sẽ xoay quanh nội dung trong tập 
sách ‘Trở Thành Công Dân Úc’ (Becom-
ing an Australian citizen). Quý vị có thể lấy 
tập sách này miễn phí từ Bộ Di Trú hoặc in 
xuống từ trên mạng (www.citizenship.gov.
au/learn/ci_test/). Bài thi gồm có 20 câu 
hỏi trắc nghiệm và quý vị phải trả lời bằng 
tiếng Anh trên máy vi tính. Quý vị có thể 
tùy ý thi bao nhiêu lần cũng được, cho tới 
khi nào quý vị đậu được thì thôi. Dù quý vị 
có bị đánh rớt, tình trạng thường trú nhân 
của quý cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì..

3. Xin gia nhập quốc tịch Úc theo 
những trường hợp khác

- Dưới 18 tuổi
Bộ Trưởng Di Trú có quyền cấp quốc tịch 
cho bất cứ ai là thường trú nhân dưới 18 
tuổi. Quý vị có thể trở thành công dân Úc 
nếu quý vị dưới 16 tuổi, có visa thường trú 
và rơi vào một trong những trường hợp 
như sau:
- quý vị sống với người cha hoặc mẹ là 
công dân Úc và họ bằng lòng cho quý vị 
gia nhập quốc tịch; hoặc
- quý vị sống với người cha hoặc mẹ không 
phải là công dân Úc và họ bằng lòng cho 
quý vị gia nhập quốc tịch vì nếu không, 
quý vị sẽ gặp khó khăn và bị tổn hại; hoặc

- quý vị được sự chăm nuôi bởi một người 
khác, ví dụ như thân nhân họ hàng của quý 
vị và họ bằng lòng cho quý vị gia nhập 
quốc tịch Úc. Vì nếu không, quý vị sẽ gặp 
khó khăn và bị tổn hại; hoặc
- quý vị là đứa trẻ sang Úc tỵ nạn một mình 
dưới sự bảo trợ của Bộ Trưởng Bộ Di Trú.
Quý vị cũng có thể trở thành công dân Úc 
nếu quý vị ở giữa tuổi từ 16 đến 18 và quý 
vị:
- là thường trú nhân;
- đạt điều kiện cư trú như đã nói trên;
- biết Anh ngữ căn bản;
- có đủ nhận thức về trách nhiệm cũng như 
những đặc ân kèm theo của một công dân 
Úc;
- có ý định sinh sống, hoặc tiếp tục sinh 

sống ở Úc, hoặc giữ mối liên hệ chặt chẽ 
với đất nước Úc; và
- là người có phẩm cách tốt.
Trên đây chỉ là những thông tin về những 
trường hợp phổ thông mà quý vị có thể xin 
nhập quốc tịch để trở thành công dân Úc. 
Còn có nhiều trường hợp đặc biệt khác nữa 
mà quý vị cũng có thể xin trở thành công 
dân Úc, ví dụ như một người vô quốc tịch, 
một người được nhận về làm con nuôi qua 
Công Uớc Hague, hay dù quý vị  không 
sinh ra ở Úc nhưng có cha hoặc mẹ đã từng 
là công dân Úc chẳng hạn.
Quý vị nên nhớ, cho dù quý vị có đủ điều 
kiện để trở thành công dân Úc, nhưng đơn 
xin nhập quốc tịch Úc của quý vị vẫn có 
thể bị từ chối bởi những lý do như:
- quý vị không cung cấp đủ bằng chứng cá 
nhân (proof of identity); hoặc
- quý vị bị hạnh kiểm xấu (những người 
xin đơn trên 16 tuổi trở đi đều phải đạt điều 
kiện có phẩm chất tốt’; hoặc
- quý vị có thể là mối lo lắng về an ninh 
quốc gia; hoặc
- quý vị nộp đơn xin gia nhập quốc tịch Úc 
sau khi quý vị mới ngưng làm công dân Úc 
chỉ trong vòng 12 tháng.
Nếu đơn xin nhập quốc tịch Úc của quý 
vị bị từ chối, quý vị có thể xin kháng cáo 
tại Tòa Án Hành Chính. Trong trường hợp 
này, quý vị hãy tìm đến luật sư để được cố 
vấn cặn kẽ.

Ls. Kiều Ngọc
(Còn tiếp kỳ sau…)

Pháp Luật Phổ Thông
Introduction To Australian Law

LS. Kiều Ngọc phụ trách
(Lời người viết)
Kính gởi quý đồng hương,

Sống giữa một đất nước dân chủ pháp trị như Úc Đại Lợi, mỗi cá nhân trong 
chúng ta đều được bình đẳng cũng như chịu trách nhiệm trước pháp luật. Để 
biết rõ những quyền lợi mình có, ta cũng nên tìm hiểu thêm về hệ thống luật 

pháp tại xứ sở này. Tôi rất may mắn được lớn lên và học được một chút vốn liếng 
kiến thức pháp luật tại đây, nay xin được cùng chia sẻ với quý đồng hương qua 
Adelaide Tuần Báo. Tôi cũng xin nhấn mạnh rằng, những điều tôi trình bày dưới 
đây chỉ với tính cách thông tin khái quát, không thể thay thế cho bất cứ một cố vấn 
thông tin nào. Nếu quý vị có một vấn đề pháp lý, quý vị phải đi luật sư riêng để được 
cố vấn trong từng trường hợp cá biệt. Xin kính chúc quý đồng hương nhiều an vui, 
hạnh phúc, luôn sống trong tinh thần mến ‘luật’ và yêu đời!

Thân ái – LS. Kiều Ngọc

Ngày 19 tháng 2 năm 1954, 
đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao 
của Liên Xô đã ký quyết định 

chuyển giao bán đảo Crimea từ tay 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nga cho 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Ukraine. 
Chẳng ai phiền lòng vì dù ở tay Nga hay 
trong tay Ukraine thì nó cũng thuộc về 
đại gia đình Liên bang Xô viết.
Đúng 60 năm sau, những ngày cuối 
tháng 2 năm 2014, Crimea đã trở thành 
nguyên nhân cho một cuộc khủng hoảng 
mang nặng màu sắc địa chính trị.
Nga đã đưa 6000 thủy quân lục chiến 
vào bán đảo này, và tước quyền kiểm 
soát từ chính phủ Ukraine. Những gì 
sẽ diễn ra vào những ngày sắp tới thì 
không ai có thể đoán được. Sát nhập 
bán đảo Crimea về lại lãnh thổ Nga, hay 
dùng nó như một điều kiện ràng buộc để 
thương lượng với Ukraine.
Không còn nghi ngờ gì. Nga đã vi phạm 
thô bạo luật pháp và công ước quốc tế. 
Nga cũng vi phạm vào điều khoản quan 
trọng của hiệp định đã đưọc ký giữa hai 
quốc gia: Nga phải tôn trọng và bảo đảm 
toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine thay bằng 
Ukraine nhường toàn bộ kho vũ khí 
nguyên tử của Liên Xô cũ cho Nga sử 
dụng.  
Với người Mỹ và với toàn thế giới, đây 
là một hành vi rất đáng tiếc. Sự cố này 
lẽ ra có thể giải quyết ôn hòa qua con 
đường ngoại giao mà không cần phải 
dùng đến sức mạnh quân sự.
Nếu Nga chiếm một phần lãnh thổ của 
Ukraine mà không bị trừng phạt, thì 
những cường quốc khác như Trung 
Quốc cũng sẽ làm như vậy.
Cả thế giới đang phải đối mặt với một 
thử thách. Những thông điệp của cộng 
đồng quốc tế gởi đến cho Putin hẳn rằng 
phải mạnh mẽ, cứng rắn và rõ ràng.  
Tổng thống Obama đã tuyên bố hủy bỏ 
toàn bộ hội nghị thượng đỉnh G-8 ở So-
chi vào tháng Sáu này. Các lãnh đạo của 
Canada, Anh, Pháp cũng làm như vậy. 
Có lẽ người ta cũng bàn đến việc khai 
trừ Nga ra khỏi nhóm G-8. Lưu ý rằng 

G-8 được sáng tạo ra như một cử chỉ 
danh dự ưu đãi ban tặng cho cho nước 
Nga hậu cộng sản.  
Vào thế kỷ này mà ỷ vào sức mạnh quân 
sự thì khó mà giải quyết được mọi vấn 
đề. Chi phí quân sự của Nga gấp 18 lần 
so với Ukraine. Rồi đây, NATO sẽ khởi 
động lại kế hoạch hệ thống tên lửa đạn 
đạo dự trù đặt tại Ba Lan đã bị hủy bỏ 
do tôn trọng ý kiến của Putin cách đây 
vài năm.
Về măt kinh tế, Mỹ và Liên hiệp Châu 
Âu có thể mở một cuộc cấm vận đặc biệt 
nhằm vào những nhân vật chịu trách 
nhiệm cho hành động xâm lăng này.   
Mỹ không thể làm được gì để cản ngăn 
những hành động của Putin, nhưng Mỹ 
có thể ngồi lại cùng với những đồng 
minh để đưa ra một thảm họa chiến lược 
dành cho ông ta.
Rõ ràng, Ukraine đã không còn nằm 
trong quỹ đạo của Nga. Nhiều thế hệ 
người Ukraine chưa quên những tháng 
ngày đen tối thời Liên bang Xô viết. 
Những quốc gia châu Âu đang có mối 
quan hệ mật thiết với Nga, nay bỗng 
phải giật mình nghĩ lại. Đến cả Trung 
Quốc nước láng giềng có cùng biên giới 
trên 4000 km cũng phải xem xét lại mối 
quan hệ ngờ vực này.
Còn những người dân Nga sẽ nhìn Putin 
như thế nào? Một kẻ độc tài, độc đoán, 
độc ác. Tất nhiên Putin chẳng bao giờ 
muốn điều này.  
Bán đảo Crimea có 60% dân số nói 
tiếng Nga, nhưng 40% còn lại rừng rực 
trong lòng một mối căm hờn. Hãy nhớ 
Crimea là một miền đất nối dài của dải 
Kavkaz. Nơi đây người Nga đã từng 
vật lộn trong đau thương với những tay 
súng thiện chiến Hồi giáo. 
Trước mắt Putin đang có vẻ như giành 
được thế công trên bàn cờ quốc tế. 
Nhưng về lâu dài thì cái giá mà Putin 
phải trả sẽ là rất đắt.

March 3, 2014
Trần Hồng Tâm

TRỞ THÀNH CÔNG DÂN ÚC

Cái Giá CủA puTiN: Lịch sử có lúc là 
những trò đùa thật đắng cay


