
Di Trú - Hủy Bỏ 
Visa & Bị Trục Xuất 

(tiếp theo kỳ trước)
---

Những rắc rối về di trú 

Có năm (5) vấn đề chung có thể ảnh 
hưởng đến thường trú nhân cũng 
như những người chưa có quốc 

tịch Úc khi họ đang trong tình trạng bị 
giam giữ vì phạm tội hình sự.

1. Những người bị bắt ngay khi mới đặt 
chân đến Úc. Trường hợp này xảy ra 
cho những người đến Úc bằng visa tạm 
thời (visitor visa), và bị bắt ngay tại phi 
trường vì phạm tội hình sự. Nếu họ bị 
từ chối không được bảo lãnh ra ngoài, 
họ sẽ phải ở trong nhà tạm giam để cho 
đến ngày phiên tòa cuối cùng. Dù đang 
bị ngồi tù, thường thì visa mà họ đang có 
sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hết hạn 
thì thôi. Đến ngày visa hết hạn, họ sẽ hẳn 
nhiên trở thành ‘những người ở Úc bất 
hợp pháp’.

Nếu những người này (bị cáo) được bảo 
lãnh ra ngoài, họ sẽ vẫn được tiếp tục ở 
lại Úc bằng visa tạm thời ( nếu visa của 
họ vẫn còn hạn), hoặc họ sẽ được Sở Di 
Trú cấp loại visa ‘hình sự tư pháp’ trong 
khi họ ở Úc để chờ đợi ra tòa.

Trong trường hợp họ bị kết tội hình sự 
và bị án tù, họ phải hoàn tất án tù tại Úc. 
Nếu visa của họ bị hết hạn hoặc bị hủy bỏ 
(cancelled), thường thì Sở Di Trú sẽ cấp 
cho họ loại visa ‘bắc cầu E’ (Bridging 
visa E) để họ có thể tiếp tục ở lại Úc 
trong suốt thời gian chịu án tù.

Visa bắc cầu E cho phép phạm nhân 
đi học và làm việc. Họ có thể tham dự 
những khóa học cũng như các chương 
trình cải huấn trong tù.

Sau khi hoàn tất án tù, và loại visa bắc cầu 
E của họ cũng hết hạn thì họ sẽ phải bị 
giữ trong ‘trại giam di trú’ (immigration 
detention) để chờ ngày trục xuất ra khỏi 
nước Úc. Nếu họ còn có những vấn đề 
di trú chưa được giải quyết xong thì Sở 
Di Trú có thể sẽ cấp cho họ loại visa bắc 
cầu E lần nữa. Tuy nhiên, Sở Di Trú cũng 
có thể không cấp visa bắc cầu cho những 
người này và vì vậy, họ sẽ phải buộc ở 
trong trại giam di trú cho đến khi vấn đề 
di trú của họ được giải quyết.

Sau khi phạm nhân hoàn tất án tù hoặc 
được phóng thích vào ngày phiên xử 
cuối cùng, thì họ sẽ được đối xử như bao 
người không có quốc tịch Úc khác. Có 
nghĩa là, họ được quyền ở lại Úc hay 
không sẽ còn phải tùy thuộc vào visa của 
họ (dù họ là thường trú nhân Úc, hoặc họ 
đang có visa bắc cầu hay visa tạm thời). 
Trong đa số trường hợp, khi một người 
phạm pháp mà không phải là công dân 
Úc, thường thì Sở Di Trú sẽ nghĩ đến 
ngay việc hủy bỏ visa của họ ngay sau 
khi họ mãn tù.

2. Những người bị bắt đang khi có visa 
tạm thời ở Úc. Trường hợp này xảy ra khi 
một người đến Úc bằng visa tạm thời, (ví 
dụ như visa thăm viếng nước Úc hoặc du 
học sinh) và bị bắt vì tội hình sự. Trong 
trường hợp này, quá trình tuần tự xảy ra 
cho họ cũng giống như trường hợp 1 nêu 
trên.

3. Những người bị bắt vì ở lại Úc quá 
hạn (cư trú bất hợp pháp). Quá trình này 
cũng xảy ra như trường hợp 1. Trong cả 
ba trường hợp trên, phạm nhân vẫn có 
thể xin ở lại Úc trong lúc đang ngồi tù. 
Ví dụ như, họ có kết hôn hoặc có mối 
liên hệ de facto với một công dân hoặc 
thường trú nhân Úc. 

4. Thường trú nhân Úc phạm tội hình 
sự và bị tù. Những người không phải là 
công dân Úc nghĩa là những người chưa 
có quốc tịch Úc.

Những không phải là công dân Úc bị án 
tù trên 12 tháng có thể bị: 
a) trục xuất ra khỏi nước Úc (mà Sở di 
Trú không cần phải bị hủy bỏ visa của 
họ); hoặc 
b) Sở Di Trú có thể hủy bỏ visa của họ 
trước rồi sau đó trục xuất họ ra khỏi nước 
Úc.

Việc trục xuất một người ra khỏi nước 
Úc chỉ áp dụng cho thường trú nhân vi 
phạm tội hình sự trong 10 năm đầu sinh 
sống ở Úc và bị án tù chung thân hoặc 
án tù trên một năm. Những người ở Úc 
với visa tạm thời vi phạm tội hình sự và 
có án tù thường sẽ bị đưa ra khỏi nước 
Úc một khi visa của họ hết hạn hoặc bị 
hủy bỏ.

Những người rơi vào trường hợp bị tống 
ra khỏi nước Úc, Sở Di Trú sẽ có những 
quyết định cân nhắc trước đó là có nên 
trục xuất họ ra khỏi nước Úc hay không.
Những người này sẽ được nhận thư 
‘Thông Báo Ý Định Trục Xuất’ (Notice 
of Intention of Deportation). Trong thư 
sẽ nói rõ là Sở Di Trú đang có ý định trục 
xuất họ ra khỏi nước Úc. Sở Di Trú sẽ 
cho họ cơ hội để giải thích và trình bày lý 
do tại sao Sở Di Trú không nên trục xuất 
họ. Trong quá trình suy xét, Sở Si Trú 
sẽ cân nhắc quyết định của họ dựa trên 
một số dữ kiện. Những lý do thiên về 
việc trục xuất (như việc vi phạm tội hình 
sự nào, sự nguy hiểm mà phạm nhân có 
thể tiếp tục gây ra trong cộng đồng Úc 
nếu họ được tiếp tục ở lại) đối chiếu với 
quyết định không nên trục xuất họ (ví dụ 
như phạm nhân có mối liên hệ gắn bó 
với gia đình thân nhân ở Úc. Nếu phạm 
nhân có con trẻ ở Úc, thì việc trục xuất 
họ sẽ ảnh hưởng đến phúc lợi của trẻ ra 

sao, thời gian phạm nhân đã sinh sống ở 
Úc vân vân...).

Cho dù phạm nhân là thường trú nhân 
Úc, Sở Di Trú vẫn có thể quyết định hủy 
bỏ visa của họ dựa trên lý do họ có phẩm 
cách ‘xấu’. Nếu phạm phân đã sinh sống 
ở Úc trên 10 năm với tư cách là thường 
trú nhân Úc và phạm tội hình sự, họ sẽ 
không thể bị trục xuất ngay, nhưng visa 
của họ vẫn có thể bị hủy bỏ và sau đó Sở 
Di Trú sẽ trục xuất họ.

Đối với những quyết định trục xuất 
thường trú nhân ra khỏi nước Úc, Sở Di 
Trú có quyền hủy bỏ visa thường trú của 
họ và yêu cầu họ cho ý kiến trước khi Sở 
Di Trú đưa ra quyết định. Sở di Trú sẽ so 
sánh những lý do nên cũng như không 
nên hủy bỏ visa thường trú của họ.

Nếu Sở Di Trú quyết định trục xuất phạm 
nhân hoặc hủy bỏ visa thường trú của họ, 
họ sẽ có quyền kháng cáo lên các tòa án. 
Lá thư có ý định ‘trục xuất’ hoặc ‘hủy 
bỏ visa thường trú’ từ  Sở Di Trú sẽ có 
những chi tiết về quyền lợi kháng cáo 
của họ.

Thường phạm nhân sẽ được quyền kháng 
cáo quyết định của Sở Di Trú lên Tòa Án 
Hành Chánh. Tòa Án Hành Chánh sẽ xét 
duyệt lại quyết định nguyên thủy của Sở 
Di Trú và có sẽ đưa ra quyết định đồng 
ý, thay đổi hay bác bỏ quyết định của Sở 
Di Trú. Nếu Tòa Án Hành Chánh bác bỏ 
quyết định của Sở Si Trú thì Tòa sẽ làm 
một quyết định mới hoặc trả vụ kiện trở 
về với Sở Di Trú để họ xét lại.

Những phạm nhân nhận lệnh trục xuất 
hoặc hay tin visa thường trú của họ bị 
hủy bỏ có thể  kháng cáo lên Tòa Án 
Liên Bang Úc Châu. Vấn đề là có họ có 
nên kháng cáo lên Tòa Án Liên Bang hay 
không lại là một vấn đề pháp lý rất phức 
tạp. Họ nên đi tìm luật sư di trú để được 
cố vấn. 

Điều hết sức quan trọng là phạm nhân 
phải biết rõ trong thời gian bao lâu là 
họ phải nộp đơn kháng. Nói chung, luật 
rất khắc khe về thời hạn có thể nộp đơn 
kháng cáo, vì vậy, việc nộp đơn kháng 
cáo sau hạn kỳ cho phép sẽ không được 
chấp nhận.

5. Phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đã 
hoàn tất án tù nhưng không có giấy thông 
hành. Giấy thông hành như hộ chiếu bắt 
buộc phải có để được đi từ nước này sang 
nước khác.

Những người rời khỏi nước Úc (dù tình 
nguyện, bị đưa ra khỏi hay trục xuất ra 

khỏi nước Úc) đều bắt buộc phải có giấy 
thông hành để trở về đất nước mà họ có 
quốc tịch. Nếu phạm nhân không thể xin 
giấy thông hành từ đất nước mà họ có 
quốc tịch, họ có thể bị giữ lại trong trại 
tạm giam di trú cho đến ngày họ rời khỏi 
nước Úc hoặc Sở Di Trú sẽ giúp họ xin 
giấy thông hành cho họ rời khỏi nước Úc.

Vài điểm góp ý:. Nếu nhận được lá thư từ Sở Di Trú, 
quý vị hãy đi gặp Đại Diện Di Trú để 
được cố vấn ngay lập tức. . Quý vị phải hết sức cẩn trọng.  Quý 
vị hãy trả lời và cung cấp những thông 
tin cho Sở Di Trú như đã yêu cầu hoặc 
là xin kháng cáo theo đúng thời hạn cho 
phép. Nếu quý vị không làm gì hết hoặc 
hành động chậm trễ sẽ dẫn đến kết quả 
quý vị đánh mất cơ hội trình bày vụ kiện 
của mình với Sở Di Trú. Điều này có thể 
dẫn đến việc quý vị bị buộc phải rời khỏi 
nước Úc và bị cấm không được trở lại Úc 
vĩnh viễn. . Vì có rất nhiều phạm nhân không 
thông thạo tiếng Anh, nên quý vị phải 
đảm bảo là mình có quyền dùng thông 
dịch viên trong lúc cần thiết và quý vị 
phải được hiểu chuyện gì đang xảy ra với 
mình. . Quý vị hãy cố gắng thu thập và cung 
cấp mọi thông tin giấy tờ, để giúp trình 
bày tốt vụ kiện của mình. Những thông 
tin này gồm có: báo cáo từ các nhân viên 
phúc lợi, nhân viên cai tù, giáo sĩ trong 
nhà tù và tất cả những nhân viên khác 
làm công tác trong địa hạt nhà tù và cộng 
đồng; lời khai từ quý vị (là phạm nhân), 
người thân trong gia đình, bạn bè, chủ 
làm việc; và những giấy tờ chứng minh/ 
xác nhận lời khai của quý vị, chẳng hạn 
như giấy hôn thú, giấy khai sinh, trình độ 
học vấn vân vân.

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 cùng được 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 chuyên môn 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


