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Nên làm gì nếu quý vị nhận tội cho tội danh lái 
xe khi uống rượu bia hoặc đã nhận giấy phạt vì 
lái xe khi uống rượu bia.

Tội lái xe khi uống rượu bia có thể là:

	■ vi phạm “nồng độ cồn quy định” (prescribed 
concentration of alcohol, PCA)

	■ tội “lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng” (driving 
under the influence, DUI)

	■ từ chối hoặc không chịu cho thử nồng độ cồn qua hơi 
thở hoặc mẫu máu, và

	■ lái xe nguy hiểm do rượu gây ra.

Luật pháp quy định nồng độ cồn trong máu mà quý vị 
được phép có khi lái xe. Đây được gọi là giới hạn nồng độ 
cồn. Giới hạn này phụ thuộc vào loại bằng lái của quý vị. 
Ví dụ: người đang học lái và người đang có biển P thì giới 
hạn sẽ thấp hơn người có bằng lái đầy đủ.

Các hình phạt quý vị có thể phải chịu nếu vi phạm luật 
cũng tùy thuộc vào mức độ vượt quá giới hạn của quý 
vị. Quý vị có thể bị phạt tội vì có PCA mức độ nhẹ, vừa, 
nặng, đặc biệt hoặc mức độ người mới. Những người 
vi phạm lần đầu mà có nồng độ cồn trong máu thấp hơn, 
thay vì phải ra tòa, quý vị có thể nhận giấy phạt (phạt 
tiền) và bị treo bằng lái ngay lập tức.

Tội kết hợp do sử dụng cả rượu bia và ma túy

Cảnh Sát NSW có thể yêu cầu người lái xe đang bị ảnh 
hưởng của rượu bia thử xem có ma túy trong người 
không. Nếu quý vị vượt quá giới hạn nồng độ cồn quy 
định và có kết quả dương tính với ma túy, quý vị có thể 
bị phạt về tội kết hợp do sử dụng ma túy/rượu bia. Hình 
phạt cho tội kết hợp sẽ nặng hơn nhiều. Để biết thêm 
thông tin về các hình phạt đối với tội kết hợp do sử dụng 
cả ma túy và rượu bia, hãy xem các bảng hình phạt trong 
tài liệu này.

Để biết thêm thông tin về ma túy và lái xe, hãy xem tài 
liệu của Legal Aid NSW về Ma túy, lái xe và quý vị (Drugs, 
driving and you). 

https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/drugs,-driving-and-you-pamphlet
https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/drugs,-driving-and-you-pamphlet
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Tôi bị cảnh sát phạt vì lái xe khi uống rượu bia 

Cảnh sát có thể đưa quý vị giấy phạt tại chỗ và treo bằng 
lái của quý vị ngay lập tức nếu:

	■ đây là lần đầu tiên quý vị phạm tội lái xe khi uống 
rượu bia; và 

	■ kết quả đo cho thấy nồng độ cồn trong máu của quý 
vị ở mức thấp, mức người mới hoặc mức đặc biệt.

Nếu quý vị nhận tội, quý vị phải trả tiền phạt, hoặc sắp 
xếp để xử lý khoản tiền phạt đó trước ngày đến hạn. Nếu 
quý vị không trả tiền phạt, Sở Thu Thuế NSW (Revenue 
NSW) có thể thực hiện các biện pháp khác đối với quý vị. 
Có thể áp dụng lệ phí thực thi và treo bằng lái của quý vị 
lâu hơn.

Nếu quý vị đã nhận giấy phạt và bị treo bằng lái ngay lập 
tức, quý vị không được phép lái xe trong thời gian bị treo 
bằng lái. Khi thời gian treo bằng đã kết thúc, nên kiểm 
tra xem bằng lái của quý vị có còn hạn không và đảm bảo 
không có vấn đề rắc rối nào khác ảnh hưởng đến bằng lái 
của quý vị. Nếu không có vấn đề gì, quý vị có thể bắt đầu 
lái xe lại.

Tôi bị phạt, nhưng tôi muốn đưa vấn đề ra tòa 

Quý vị có thể yêu cầu tòa án xét xử vấn đề của mình. 
Trên giấy phạt có ghi rõ thông tin hướng dẫn để giúp quý 
vị thực hiện được việc này. Nếu dự định đưa vấn đề ra 
tòa, quý vị nên ra tòa trước ngày đến hạn nộp phạt. Nếu 
quý vị muốn tòa xét xử, trong lúc này bằng lái của quý vị 
vẫn còn bị treo. Điều này có nghĩa là quý vị không được 
phép lái xe cho đến khi vấn đề được xét xử hoặc thời gian 
treo bằng lái đã kết thúc.

Quý vị nên xin tư vấn pháp lý trước khi yêu cầu tòa án 
giải quyết vấn đề của mình. Nếu quý vị quyết định ra tòa, 
và một khi Thông Báo Hầu Tòa được ban hành, quý vị 
không thể đổi ý được. Thông Báo Hầu Tòa có thể được 
ban hành rất nhanh - đôi khi là trong vòng 24 giờ kể từ lúc 
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nộp đơn. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị muốn tòa án giải 
quyết vấn đề của mình, quý vị cần xem xét:

	■ Số tiền phạt của quý vị và thời gian bị treo bằng lái. 
Tòa án có thể tăng số tiền phạt và khoảng thời gian 
quý vị không được lái xe. Tòa án cũng có thể kết án 
cho hành vi phạm tội.

	■ Ảnh hưởng của bản án và việc bị tước bằng lái. Nếu 
tòa án kết án quý vị về tội lái xe, bản án đó sẽ xuất 
hiện trong lý lịch tư pháp của quý vị và bằng lái của 
quý vị sẽ bị tước quyền sử dụng. Nếu bằng lái của 
quý vị bị tước quyền sử dụng, quý vị phải đăng ký 
lại để được cấp bằng lái thì mới có thể lái xe lại. Việc 
cảnh sát treo bằng lái không bắt buộc quý vị phải 
đăng ký cấp lại bằng lái.

Nếu bằng lái xe của tôi bị treo ngay lập tức, 
tôi có thể kháng cáo không?
Có. Quý vị có thể nộp đơn kháng cáo lệnh treo bằng lái 
tại Tòa Án Địa Phương. Nếu kháng cáo, quý vị phải nộp 
đơn kháng cáo trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận được 
giấy treo bằng lái. Quý vị có thể phải trả lệ phí cho việc 
kháng cáo này. Nếu quý vị đang hưởng trợ cấp Centrelink 
hoặc gặp khó khăn về tài chính, hãy hỏi xem khoản phí 
này có thể được miễn không. Tòa án sẽ không quyết định 
kháng cáo của quý vị ngay lập tức. Đơn kháng cáo sẽ nằm 
trong danh sách của thẩm phán ít nhất 28 ngày kể từ khi 
quý vị nộp đơn kháng cáo.

Liệu lệnh treo bằng lái ngay lập tức có được dỡ bỏ 
trước khi tòa án quyết định việc kháng cáo của tôi 
không?
Không. Lệnh treo bằng lái vẫn có hiệu lực và quý vị không 
được phép lái xe. Trong những trường hợp ngoại lệ, tòa 
án có thể tạm hoãn lệnh treo bằng lái cho tới khi xét xử 
kháng cáo. Khi nộp đơn kháng cáo, quý vị có thể yêu cầu 
đơn kháng cáo của mình được liệt kê vào danh sách đăng 
ký “tạm hoãn lệnh treo bằng lái”. Điều đó có nghĩa là quý 
vị đang yêu cầu dỡ bỏ lệnh treo bằng lái trước khi đơn 
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kháng cáo được xét xử. Khi giải quyết đơn kháng cáo của 
quý vị, tòa án chỉ có thể dỡ bỏ hoặc thay đổi lệnh treo 
bằng lái hoặc cho phép tạm hoãn nếu có trường hợp 
ngoại lệ.

Trước khi nộp đơn kháng cáo, quý vị nên xin tư vấn pháp 
lý xem tình huống của quý vị có ngoại lệ hay không. Quý 
vị cũng có thể xin tư vấn về cách chuẩn bị cho kháng cáo 
của mình.

Nếu ra tòa, tôi phải chuẩn bị như thế nào?
Xin giấy chứng nhận hạnh kiểm
Giấy chứng nhận của những người có thể nói về hạnh 
kiểm tốt của quý vị có thể giúp ích cho vụ việc của quý vị. 
Giấy chứng nhận phải được gửi cho thẩm phán, và người 
viết nên trình bày rằng họ biết quý vị ra tòa về tội gì.

Để biết thêm thông tin về cách viết giấy chứng nhận 
hạnh kiểm để đưa lên tòa án, hãy xem tài liệu của Legal 
Aid NSW có tên Giấy Chứng Nhận Hạnh Kiểm (Character 
References).

Viết ra những gì quý vị muốn trình bày với tòa án
Viết thư gửi thẩm phán, hoặc ghi chú những gì quý vị sẽ 
nói trước tòa. Tòa án sẽ xem xét những trình bày của quý 
vị để quyết định về hình phạt đối với quý vị.

Quý vị nên cân nhắc những điều sau:

	■ Nếu quý vị tin rằng mình đã chạy xe quá tốc độ giới 
hạn.

	■ Nếu quý vị được yêu cầu dừng xe để thử nồng độ cồn 
qua hơi thở một cách ngẫu nhiên hay bởi vì quý vị 
đang lái xe loạng choạng hoặc nguy hiểm.

	■ Quý vị đã lái xe, hoặc định lái bao lâu khi bị yêu cầu 
dừng xe.

	■ Có bao nhiêu người (hành khách, thành viên trong 
cộng đồng) đã phải chịu rủi ro trước việc lái xe của 
quý vị.

	■ Nếu tai nạn xảy ra.

https://publications.legalaid.nsw.gov.au/PublicationsResourcesService/PublicationImprints/Files/214.pdf
https://publications.legalaid.nsw.gov.au/PublicationsResourcesService/PublicationImprints/Files/214.pdf
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	■ Nếu việc không có bằng lái ảnh hưởng đến việc làm của 
quý vị hoặc những người khác đang phụ thuộc vào quý 
vị (ví dụ: con cái, người thân đang đau ốm).

	■ Nếu quý vị không còn phương tiện nào khác để sử 
dụng.

	■ Quý vị đã có bằng lái trong bao lâu và hồ sơ lái xe của 
quý vị nhìn chung ra sao.

Quý vị nên giải thích:

	■ Bất kỳ lý do đặc biệt nào khiến quý vị đã lái xe.

	■ Tại sao quý vị đã lái xe sau khi uống rượu bia.

	■ Tại sao tòa án nên tin rằng quý vị sẽ không uống rượu 
bia rồi lái xe trong tương lai.

	■ Nếu quý vị cần bằng lái xe để đi làm— hãy xin chủ lao 
động của quý vị một lá thư nêu ra những điều sẽ xảy ra 
với công việc của quý vị nếu quý vị bị tước quyền lái xe 
trong một thời gian dài.

	■ Nếu quý vị có những lý do khác để giải thích việc phải 
có bằng lái xe—chẳng hạn như chăm sóc người thân 
hoặc các vấn đề sức khỏe của chính quý vị. Hãy lấy 
bằng chứng để chứng minh điều đó (như giấy chứng 
nhận hoặc báo cáo của bác sĩ).

	■ Thu nhập và chi phí hàng tuần của quý vị là bao nhiêu 
(điều này sẽ giúp tòa án tính ra số tiền phạt cho quý vị).

Tôi nên làm gì tại tòa?
	■ Vào thời điểm quý vị ra tòa, có thể quý vị đã bị đình chỉ 

lái xe. Cảnh sát treo bằng lái của quý vị ngay tại thời 
điểm vi phạm. Ngay cả khi không bị treo bằng lái, quý 
vị cũng không nên lái xe đến tòa để phòng trường hợp 
quý vị bị tước bằng lái tại tòa. Hãy mang theo bằng lái 
xe (trừ khi cảnh sát đã tịch thu), vì Tòa Án có thể yêu 
cầu quý vị giao nộp.
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	■ Khi đến tòa án, quý vị hãy tìm viên chức tòa án và 
thông báo cho họ biết quý vị không có đại diện luật 
pháp và nếu quý vị sẽ nhận tội. Thường thì quý vị có 
thể tìm thấy viên chức tòa án bên trong hoặc ngay 
bên ngoài phòng xử án của quý vị.

	■ Nếu quý vị muốn được tư vấn pháp lý, hãy tìm luật sư 
trợ giúp miễn phí của Legal Aid NSW tại tòa án hoặc 
yêu cầu tòa án hoãn xử vụ việc của quý vị để quý vị 
có thể xin tư vấn pháp lý. Quý vị nên gặp luật sư trợ 
giúp miễn phí nếu nghĩ rằng mình có thể bị phạt tù.

	■ Cảnh sát sẽ có một tờ thông tin cho biết lý do quý vị 
bị bắt. Trong giấy này, cảnh sát cũng có thể nêu ra 
những gì quý vị đã báo cho họ về lượng rượu bia mà 
quý vị đã uống. Hãy nhớ đọc kỹ.

	■ Quý vị cũng nên kiểm tra giấy chứng nhận có ghi 
nồng độ cồn trong máu của quý vị và bản in từ máy 
phân tích hơi thở để xem chúng có đúng với thời gian 
trên tờ thông tin của cảnh sát hay không.

	■ Nếu quý vị không đồng ý với những gì cảnh sát nói đã 
xảy ra, quý vị nên tìm tư vấn pháp lý trước khi nhận 
tội.

	■ Công tố viên cảnh sát cũng cần cho quý vị xem bản 
sao lý lịch tư pháp trước đây của quý vị nếu có. Nếu 
quý vị không có lý lịch tư pháp, công tố viên có thể 
vẫn có lịch sử bảo lãnh tại ngoại của quý vị. Nếu công 
tố viên có lịch sử bảo lãnh tại ngoại của quý vị, quý 
vị nên yêu cầu để được xem. Quý vị cũng nên yêu 
cầu công tố viên cho quý vị xem bản sao hồ sơ lái xe 
của quý vị. Hãy đọc kỹ các tài liệu này để đảm bảo 
đó thực sự là tài liệu của quý vị. Nếu quý vị thấy có 
thông tin sai trong lý lịch tư pháp, lịch sử bảo lãnh tại 
ngoại hoặc hồ sơ lái xe của mình, hãy nói với thẩm 
phán khi đến phiên quý vị được phát biểu.

	■ Hãy lắng nghe những gì người khác trình bày với 
thẩm phán trong khi quý vị chờ được gọi. Ngồi trong 
phòng xử án và lắng nghe người khác đưa ra lời nhận 
tội có thể hữu ích để quý vị có ý tưởng tốt hơn về 
cách tự biện hộ cho mình.
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	■ Thưa chuyện với thẩm phán khi quý vị được gọi tên. 
Nếu quý vị nhận tội, hãy báo cho thẩm phán và yêu 
cầu đưa lá thư của quý vị cho thẩm phán hoặc đọc từ 
những ghi chú quý vị đã viết. Cung cấp cho tòa án bất 
kỳ giấy chứng nhận và tài liệu bằng văn bản nào mà 
quý vị có để hỗ trợ cho vụ việc của quý vị.

	■ Hãy suy nghĩ về việc thực hiện Chương Trình cho 
Người Vi Phạm Luật Giao Thông. Nếu quý vị tham 
dự chương trình và hoàn thành khóa học, hình phạt 
của quý vị có thể sẽ được giảm bớt. Nếu quý vị muốn 
tham gia chương trình, hãy trình bày với thẩm phán 
và yêu cầu hoãn xử vụ việc của quý vị để quý vị có 
thời gian hoàn thành chương trình. Quý vị sẽ phải 
thực hiện Chương Trình cho Người Vi Phạm Luật Giao 
Thông.

	■ Nếu cảnh sát treo bằng lái của quý vị và tước bằng 
lái ngay tại chỗ, hãy yêu cầu thẩm phán xem xét thời 
gian bằng lái của quý vị đã bị treo khi quyết định quý 
vị sẽ bị tước bằng lái xe trong bao lâu.

Điều gì có thể xảy ra với tôi?
Nếu quý vị bị kết án, quý vị sẽ bị tước bằng lái trong một 
thời gian―nồng độ cồn đo được của quý vị càng cao, quý 
vị sẽ bị tước bằng lái càng lâu.

Tòa án cũng có thể phạt tiền quý vị hoặc đưa ra các 
hình phạt khác, chẳng hạn như phạt tù cho các vi phạm 
nghiêm trọng hơn.

Đối với các án phạt lái xe khi uống rượu bia tái phạm 
hoặc có tính chất nghiêm trọng hơn, tòa án cũng sẽ ra 
lệnh quý vị bắt buộc dùng khóa liên động để kiểm soát 
nồng độ cồn.

Lệnh bắt buộc dùng khóa liên động để kiểm 
soát nồng độ cồn là gì? 
Khóa liên động là một thiết bị điện tử kiểm tra hơi thở 
được kết nối với hệ thống đánh lửa của xe và sẽ không 
cho xe khởi động nếu phát hiện có cồn.

Nếu quý vị bị kết án vì tái phạm tội lái xe khi uống rượu 
bia hoặc có tính chất nghiêm trọng hơn, tòa án sẽ ra lệnh 
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bắt buộc dùng khóa liên động để kiểm soát nồng độ cồn. 
Điều này có nghĩa là quý vị sẽ bị tước bằng lái xe trong 5 
năm―trừ khi quý vị hoàn thành những điều sau:

	■ thời gian bị tước bằng lái xe ngắn hơn (từ 1-12 
tháng), và sau đó

	■ thời gian tham gia chương trình khóa liên động 
(thường từ 1- 4 năm).

Tham gia vào chương trình khóa liên động có nghĩa là:

	■ quý vị chỉ có thể lái những chiếc xe có gắn khóa liên 
động

	■ quý vị phải có một khóa liên động được trang bị cho 
xe của quý vị

	■ quý vị phải cung cấp mẫu hơi thở để khởi động xe 
của quý vị

	■ quý vị sẽ phải vượt qua các lần thử nồng độ cồn 
trong hơi thở ngẫu nhiên khi lái xe, và

	■ quý vị, hoặc bất kỳ ai đang lái xe của quý vị, sẽ được 
chụp ảnh mỗi khi cung cấp mẫu hơi thở (bất kỳ mẫu 
hơi thở nào có kết quả dương tính với cồn, hoặc cố 
tình đánh lừa thiết bị khóa liên động, sẽ đều bị khóa 
liên động ghi lại và được Dịch Vụ Đường Bộ và Hàng 
Hải (Roads and Maritime Services, RMS) giám sát.

Nếu quý vị cố lái xe sau khi uống rượu bia, quý vị có thể:

	■ nhận được một thư cảnh báo

	■ được giới thiệu đến một bác sĩ

	■ bị gia hạn thêm thời gian sử dụng khóa liên động

	■ bị đình chỉ, hủy bỏ hoặc bị tước bằng lái xe.

Quý vị sẽ phải trả tiền để cài đặt và bảo trì khóa liên 
động. Chi phí khoảng $2.200 một năm. Một số người có 
thể được giảm bớt chi phí này và nếu quý vị đang ở trong 
tình trạng “khó khăn tài chính nghiêm trọng”, quý vị có 
thể yêu cầu RMS giúp đỡ về tài chính.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại:    
www.rms.nsw.gov.au/interlock.

http://www.rms.nsw.gov.au/interlock
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Lệnh miễn trừ khóa liên động
Lệnh miễn trừ khóa liên động chỉ có thể được đưa ra vào 
thời điểm tòa án kết án và tuyên án quý vị.  Nếu quý vị 
cho rằng quý vị sẽ không thể lắp thiết bị khóa liên động 
vào xe của mình, quý vị nên yêu cầu tòa án đưa ra lệnh 
miễn trừ khóa liên động.  Quý vị sẽ cần thuyết phục tòa 
án đưa ra lệnh miễn trừ khóa liên động.

Nếu tòa án đưa ra “lệnh miễn trừ khóa liên động”, quý vị 
sẽ bị tước bằng lái xe lâu hơn. Tuy nhiên, quý vị sẽ không 
phải sử dụng khóa liên động, có nghĩa là quý vị sẽ không 
bị tước bằng lái xe trong 5 năm vì không lắp đặt khóa liên 
động khi được yêu cầu.

Lệnh miễn trừ khóa liên động có thể được đưa ra nếu 
quý vị có thể chứng minh với tòa rằng quý vị:

	■ không có quyền “lắp đặt thứ gì” vào phương tiện có 
thể lắp khóa liên động, hoặc

	■ tình trạng sức khỏe không cho phép quý vị sử dụng 
khóa liên động.

Nếu quý vị bị kết án về tội PCA mức nhẹ và đây là lần đầu 
tiên quý vị vi phạm, thì ngoài những vấn đề trên, tòa án 
cũng có thể đưa ra lệnh miễn trừ khóa liên động nếu quý 
vị chứng minh được rằng:

	■ lệnh sẽ khiến quý vị gặp khó khăn nghiêm trọng, và

	■ lệnh miễn trừ khóa liên động là thích hợp hơn cả 
trong mọi trường hợp.

Tôi có thể bị các hình phạt gì?

Các hình phạt quý vị có thể nhận nếu quý vị bị buộc tội 
lái xe khi uống rượu bia được quy định ở các trang  
16  - 19. Tuy nhiên, luật pháp rất phức tạp và những bảng 
này rất có thể không đề cập đến tình huống của quý vị. 
Quý vị nên xin tư vấn pháp lý về trường hợp của mình, 
đặc biệt nếu đây không phải là lần vi phạm đầu tiên hoặc 
nếu quý vị đã bị buộc tội kết hợp vì lái xe sử dụng cả rượu 
bia và ma túy.
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Nếu quý vị đã bị phạt tiền và không yêu cầu tòa án giải 
quyết vấn đề, thì tiền phạt và việc treo bằng lái sẽ vẫn 
giữ nguyên như những gì đã được tuyên bố với quý vị 
vào thời điểm vi phạm. 

Nếu quý vị cân nhắc yêu cầu tòa án giải quyết hành vi 
phạm tội, các bảng ở mặt sau đưa ra các hình phạt tối đa 
mà tòa án có thể áp dụng.

Thời gian bị tước bằng lái xe của quý vị sẽ được 
gia hạn thêm nếu quý vị bị phạt tù
Nếu bị kết án tù, thời gian bị tước bằng lái xe của quý vị 
sẽ được gia hạn thêm trong khi quý vị đang ở tù vì tội đó. 
Điều này sẽ không bao gồm thời gian quý vị được tạm 
tha.

Quý vị rất có thể không được lái xe của mình
Nếu cảnh sát buộc tội quý vị vì lỗi lái xe khi uống rượu bia 
nghiêm trọng, và cũng là “lần vi phạm thứ hai”, họ có thể 
tạm giữ phương tiện của quý vị hoặc tịch thu biển số xe.
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Các hình phạt

Bảng 1: Lần đầu tiên vi phạm lái xe khi uống 
rượu bia
(trong vòng 5 năm qua)

Vi phạm

Mức phạt 
tiền tối 
đa

Mức phạt 
tù tối đa 
(theo 
tháng)

Thời gian bị tước 
bằng lái xe tự 
động và tối thiểu 
(theo tháng)*

Lỗi vi phạm 
PCA mức 
người mới

$2.200
Không 
áp dụng

Tự động:  6

Tối thiểu: 3

Lỗi vi phạm 
PCA mức đặc 
biệt

$2.200
Không 
áp dụng

Tự động:  6

Tối thiểu:  3

Lỗi vi phạm 
PCA mức 
nhẹ

$2.200
Không 
áp dụng

Tự động:  6

Tối thiểu:  3

Lỗi vi phạm 
PCA mức 
vừa

$2.200 9
Tự động:  12

Tối thiểu:  6

Lỗi vi phạm 
PCA mức 
nặng

$3.300 18
Tự động:  36

Tối thiểu:  12

Lệnh Sử Dụng Khóa Liên Động**

Vi phạm

Thời gian bị tước 
bằng lái xe tối thiểu 
(theo tháng)**

Thời gian sử dụng 
Khóa Liên Động tối 
thiểu 
(theo tháng)

Lỗi vi phạm 
PCA mức 
người mới

Không áp dụng Không áp dụng

Lỗi vi phạm 
PCA mức đặc 
biệt

Không áp dụng Không áp dụng

Lỗi vi phạm 
PCA mức 
nhẹ

Không áp dụng Không áp dụng

Lỗi vi phạm 
PCA mức 
vừa

3 12

Lỗi vi phạm 
PCA mức 
nặng

6 24
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Các hình phạt
Bảng 2: Lần thứ hai vi phạm lái xe khi uống 
rượu bia
(trong vòng 5 năm qua)

Vi phạm

Mức phạt 
tiền tối 
đa

Mức phạt 
tù tối đa 
(theo 
tháng)

Thời gian bị tước 
bằng lái xe tự 
động và tối thiểu 
(theo tháng)*

Lỗi vi phạm 
PCA mức 
người mới

$3.300 Không 
áp dụng

Tự động:  12

Tối thiểu:  6

Lỗi vi phạm 
PCA mức đặc 
biệt

$3.300 Không 
áp dụng

Tự động:  12

Tối thiểu:  6

Lỗi vi phạm 
PCA mức 
nhẹ

$3.300 Không 
áp dụng

Tự động:  12

Tối thiểu:  6

Lỗi vi phạm 
PCA mức 
vừa

$3.300 12 Tự động:  36

Tối thiểu:  12

Lỗi vi phạm 
PCA mức 
nặng

$5.500 24 Tự động:  60

Tối thiểu:  24

Lệnh Sử Dụng Khóa Liên Động**

Vi phạm

Thời gian bị tước 
bằng lái xe tối thiểu 
(theo tháng)**

Thời gian sử dụng 
Khóa Liên Động tối 
thiểu 
(theo tháng)

Lỗi vi phạm 
PCA mức 
người mới

1 12

Lỗi vi phạm 
PCA mức đặc 
biệt

1 12

Lỗi vi phạm 
PCA mức 
nhẹ

1 12

Lỗi vi phạm 
PCA mức 
vừa

6 24

Lỗi vi phạm 
PCA mức 
nặng

9 48
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Các hình phạt
Bảng 3: Tội kết hợp do sử dụng cả rượu bia và 
ma túy – lần vi phạm đầu tiên
Các hình phạt Lần vi phạm đầu tiên 

Lỗi vi phạm mức vừa 
+ có ma túy bất hợp 
pháp  

Lần vi phạm đầu tiên 
Lỗi vi phạm mức 
nặng + có ma túy bất 
hợp pháp  

Treo bằng lái xe 
ngay lập tức 

Có Có 

Mức phạt tiền tối 
đa của tòa án  

$3.300 (30 đơn vị 
phạt)

$5.500 (50 penalty 
units) 

Thời hạn phạt tù 
tối đa  

18 tháng 24 tháng 

Thời gian tước 
bằng lái xe tối thiểu 

12 tháng 18 tháng 

Max 
disqualification 

Không giới hạn Không giới hạn 

Thời gian tước 
bằng lái xe tối đa 

2 năm  4 năm 

Thời gian sử dụng 
khóa liên động tối 
thiểu 

12 tháng 2 năm  

Biện pháp trừng 
phạt phương tiện 

Không Có  

Bảng 4: Tội kết hợp - lần vi phạm thứ 2 và các lần 
tiếp theo
Các hình phạt Lỗi vi phạm 

mức nhẹ, 
người mới 
hoặc đặc biệt + 
có ma túy bất 
hợp pháp 

Lỗi vi phạm 
mức vừa + có 
ma túy bất 
hợp pháp 

Lỗi vi phạm 
mức nặng + 
có ma túy bất 
hợp pháp 

Treo bằng lái xe 
ngay lập tức 

Có  Có  Có  

Mức phạt tiền tối 
đa của tòa án  

$5.500 (50 
đơn vị phạt)  

$6.600 (60 
đơn vị phạt)   

$11.000 (100 
đơn vị phạt)   

Thời hạn phạt tù 
tối đa

18 months 2 năm 2 năm 

Thời gian tước 
bằng lái xe tối thiểu 

18 months 2 năm 3 năm 

Thời gian tước 
bằng lái xe tối đa  

Không giới 
hạn 

Không giới 
hạn  

Không giới 
hạn  

Thời gian tước 
bằng lái xe tự động 

2 năm 4 năm 6 năm 

Thời gian sử 
dụng khóa liên 
động tối thiểu

12 tháng 2 năm 4 năm 

Biện pháp trừng 
phạt phương tiện

Có  Có  Có
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Lưu ý về bảng hình phạt tội lái xe khi uống rượu bia
*  Nếu khoảng thời gian sử dụng khóa liên động được 

liệt kê trong bảng cho hành vi phạm tội, thì thời gian 
bị tước bằng lái sẽ được áp dụng. Các khoảng thời 
gian Tự Động và Tối Thiểu được liệt kê sẽ chỉ được áp 
dụng nếu không có thời gian sử dụng khóa liên động 
được liệt kê cho hành vi phạm tội, hoặc “lệnh miễn 
trừ khóa liên động” được đưa ra vào thời điểm tòa 
kết án quý vị vì hành vi phạm tội. Nếu lệnh sử dụng 
khóa liên động được đưa ra và quý vị không nhận 
được bằng lái sử dụng khóa liên động—thì quý vị vẫn 
bị tước bằng lái xe trong 5 năm. Các lệnh bắt buộc sử 
dụng khóa liên động sẽ được giải thích thêm trong tài 
liệu này. 

**  Luật pháp cũng quy định khoảng thời gian bị tước 
bằng lái xe tối đa trong các trường hợp lệnh sử dụng 
khóa liên động được đưa ra, tuy nhiên những khoảng 
thời gian này không xuất hiện trong bảng này.

 Nếu quý vị từ chối hoặc không chịu thử nồng độ cồn 
qua hơi thở, điều này sẽ được coi là nghiêm trọng nếu 
quý vị vi phạm lỗi PCA ở mức nặng, và các hình phạt 
tương tự sẽ được áp dụng.

Lưu ý về các bảng hình phạt cho các tội kết hợp
	■ Các khoảng thời gian sử dụng khóa liên động phù hợp 

với các khoảng thời gian sử dụng khóa liên động hiện 
tại cho các lỗi vi phạm vì lái xe khi uống rượu bia. 

	■ Các biện pháp trừng phạt phương tiện hiện đang 
được áp dụng đối với những người vi phạm lỗi PCA ở 
mức vừa và mức nặng nhiều lần. 

	■ Các biện pháp trừng phạt phương tiện có thể được 
áp dụng cho lỗi vi phạm kết hợp lần đầu tiên ở mức 
trung bình nếu người lái xe đã bị kết án về tội nặng 
liên quan đến rượu bia trong năm năm qua.
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Tôi nên làm gì sau khi có quyết định của tòa 
án?
Nếu có điều gì đó quý vị không hiểu về quyết định của 
tòa án, hãy yêu cầu thẩm phán giải thích. Nếu quý vị 
không có thời gian để hỏi thẩm phán, hãy yêu cầu nhân 
viên tòa án tại cơ quan đăng ký giải thích.

	■ Đừng lái xe khi đang bị tước bằng lái xe

Nếu quý vị đã bị tước bằng lái xe, quý vị phải nộp lại 
bằng lái. Nếu quý vị lái xe, quý vị có thể bị phạt tù lên 
đến 6 tháng hoặc bị phạt một số tiền là $3.300 (hoặc 
cả hai). Nếu đây không phải là lần vi phạm đầu tiên, 
quý vị có thể bị phạt tù lên đến 12 tháng và bị phạt 
$5.500.

Quý vị cũng sẽ bị tước bằng lái xe ít nhất là 3 tháng 
(hoặc 6 tháng nếu đây không phải là lần vi phạm đầu 
tiên của quý vị) khi quý vị bị kết án vì lái xe trong lúc 
bị tước bằng lái. Cảnh sát có thể thu giữ phương tiện 
của quý vị trong 6 tháng nếu quý vị lái xe trong khi bị 
tước bằng lái từ ba lần trở lên trong thời gian 5 năm. 

Một số người có thể nộp đơn lên Tòa Án Địa Phương 
để yêu cầu hủy bỏ thời gian bị tước bằng lái xe sau 
2 hoặc 4 năm không vi phạm lỗi lái xe nào. Để tìm 
hiểu xem liệu quý vị có thể làm điều này hay không, 
hãy xem tài liệu của Legal Aid NSW, Quý vị có bị tước 
bằng lái xe hay không? (Are you disqualified from 
driving?) Quý vị nên tìm tư vấn pháp lý trước khi nộp 
đơn. Quý vị sẽ không thể nộp đơn nếu lệnh sử dụng 
khóa liên động chưa hoàn tất.

	■ Đăng ký lại bằng lái xe của quý vị

Khi thời gian bị tước bằng lái của quý vị kết thúc, quý 
vị phải xin đăng ký lại bằng lái xe của mình. Quý vị sẽ 
không thể tự động lấy lại bằng lái xe. Nếu lái xe trước 
khi làm điều này, quý vị có thể bị buộc tội “lái xe 
trong khi bằng lái bị hủy bỏ’. Nên liên lạc với Dịch Vụ 
Đường Bộ và Hàng Hải (Roads and Maritime Services, 
RMS) qua số 13 22 13 hoặc truy cập  
www.rms.nsw.gov.au  để tìm hiểu cách lấy bằng lái 
mới.

https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/are-you-disqualified-from-driving
https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/are-you-disqualified-from-driving
http://www.rms.nsw.gov.au/
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	■ Trả tiền phạt của quý vị

Nếu tòa án phạt tiền quý vị và quý vị nghĩ rằng quý vị 
sẽ gặp khó khăn trong việc trả khoản tiền này trong 
vòng 28 ngày quy định, hãy nói chuyện với nhân viên 
tòa án về việc sắp xếp “thời hạn trả” trước khi rời tòa.

Nếu quý vị không trả được tiền phạt trong thời gian 
yêu cầu, Sở Thu Thuế NSW có thể thực hiện hành động 
khác đối với quý vị. Nếu quý vị cần trợ giúp để quản lý 
khoản nợ tiền phạt của mình, hãy liên hệ với Sở Thu 
Thuế NSW theo số 1300 655 805 hoặc  
www.revenue.nsw.gov.au

Quý vị có thể nhận được Lệnh Làm Việc và Phát Triển 
(Work and Development Order, WDO) để cho phép quý 
vị xóa khoản tiền phạt lên đến $1.000 một tháng thông 
qua các hoạt động hoặc chương trình điều trị đã được 
phê duyệt. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập  
www.legalaid.nsw.gov.au/wdo

Tôi có thể kháng cáo quyết định của tòa án 
không?
Quý vị có thể kháng cáo lên Tòa Án Quận nếu không hài 
lòng với quyết định của thẩm phán, nhưng quý vị nên xin 
tư vấn pháp lý trước khi quý vị thực hiện việc này. Quý vị 
có 28 ngày kể từ ngày có quyết định của thẩm phán để nộp 
kháng cáo của quý vị. Quý vị cũng sẽ phải trả một khoản 
phí. Nếu quý vị có quyền lợi Centrelink hoặc đang gặp tình 
trạng khó khăn về tài chính—hãy hỏi xem liệu chi phí có thể 
được miễn trừ hay không.

Để biết thêm thông tin về cách thức kháng cáo, hãy 
xem tài liệu của Legal Aid NSW, Kháng Cáo lên Tòa Án 
Quận (Appealing to the District Court). Ngoài ra, nếu 
quý vị có lý do hợp lý để không có mặt tại tòa án khi 
thẩm phán đưa ra quyết định, quý vị có thể đăng ký tái 
cứu xét quyết định. 

http://www.revenue.nsw.gov.au/
https://publications.legalaid.nsw.gov.au/PublicationsResourcesService/PublicationImprints/Files/107.pdf
https://publications.legalaid.nsw.gov.au/PublicationsResourcesService/PublicationImprints/Files/107.pdf
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Tôi có thể tìm giúp đỡ pháp lý ở đâu?
LawAccess NSW
Đây là một đường dây trợ giúp qua điện thoại cung cấp 
các thông tin pháp lý miễn phí, giới thiệu tới các dịch vụ và 
tư vấn pháp lý khác trong một số trường hợp. Hãy gọi 1300 
888 529 hoặc truy cập www.lawaccess.nsw.gov.au

Legal Aid NSW

Quý vị có thể nhận tư vấn pháp lý miễn phí, và trong một 
số trường hợp, được Legal Aid NSW đại diện trước tòa. 
Để tìm văn phòng gần quý vị nhất, hãy gọi  
1300 888 529 hoặc truy cập https://www.legalaid.
nsw.gov.au/contact-us. Legal Aid NSW sẽ chỉ đại diện 
cho quý vị trong một số trường hợp. Chúng tôi xem xét:

	■ khoản thu nhập của quý vị và những tài sản quý vị sở 
hữu, và

	■ nếu có khả năng thực sự quý vị phải vào tù, hoặc 

	■ nếu có các “trường hợp ngoại lệ”.  (Quý vị có thể tìm 
hiểu xem điều này có nghĩa là gì bằng cách xem mục 
1.13 trong Hướng Dẫn của chúng tôi—xem Chính 
Sách Trực Tuyến tại  www.legalaid.nsw.gov.au

Nếu đây là lần đầu tiên quý vị bị buộc tội vì lỗi vi phạm 
PCA, thì quý vị sẽ không có khả năng bị phạt tù. Tuy 
nhiên, phạt tù sẽ có khả năng nếu quý vị:

	■ bị buộc tội vì lỗi vi phạm PCA ở mức nặng, có liên 
quan tới nồng độ cồn rất cao, lái xe một cách nguy 
hiểm hoặc gây ra tai nạn, hoặc

	■ bị buộc tội vì nhiều lỗi vi phạm lái xe nguy hiểm trước 
đó.

Dịch Vụ Pháp Lý Cho Người Thổ Dân (Aboriginal 
Legal Service, ALS)
Nếu quý vị là Thổ Dân hoặc Người Dân Đảo trên Eo Biển 
Torres, quý vị cũng có thể liên hệ với ALS để nhận tư vấn 
pháp lý miễn phí. Để tìm văn phòng ALS gần quý vị nhất, 
hãy gọi 1800 765 767 hoặc truy cập  
www.alsnswact.org.au

http://www.lawaccess.nsw.gov.au/
https://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us
https://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us
http://www.legalaid.nsw.gov.au/
http://www.alsnswact.org.au
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Tài liệu này là hướng dẫn chung về luật pháp. Quý vị không 
nên xem tài liệu này là lời khuyên pháp lý, và chúng tôi 
khuyến cáo rằng quý vị nên nói chuyện với luật sư về tình 
trạng của quý vị.

Thông tin trong tài liệu này là chính xác tại thời điểm được 
in. Tuy nhiên, thông tin có thể thay đổi. Để biết thêm 
thông tin, vui lòng liên hệ LawAccess NSW theo số  
1300 888 529.

The brochure is also available in Arabic, Chinese (Sim) and 
Vietnamese.

 © Legal Aid NSW 2021

Đăng ký các tài liệu trực tuyến tại:    
www.legalaid.nsw.gov.au/publications  

Tìm chúng tôi trên mạng xã hội:

Quý vị có cần trợ giúp để liên hệ với chúng tôi không?

Nếu quý vị cần một thông dịch viên, hãy gọi 
Dịch Vụ Biên Dịch và Phiên Dịch (TIS National) 
theo số 131 450 (từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) 
và yêu cầu LawAccess NSW.

Nếu quý vị gặp trở ngại khi nghe hoặc nói, hãy 
gọi Dịch Vụ Tiếp Âm Quốc Gia (National Relay 
Service, NRS) theo số 133 677 và yêu cầu 
LawAccess NSW hoặc truy cập   
www.relayservice.gov.au
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