
1   Để khiếu nại với Ủy ban bạn phải điền vào mẫu đơn 
khiếu nại có trên trang web của Ủy ban: 
www.judicialcommission.vic.gov.au

2 Nội dung đơn của bạn phải là khiếu nại về hành vi 
hoặc năng lực của một quan chức tư pháp hoặc thành 
viên VCAT. 

Ủy ban không thể điều tra khiếu nại về tính đúng đắn 
của một án quyết do quan chức tư pháp hoặc thành 
viên VCAT đưa ra. Ủy ban buộc phải bác bỏ những 
đơn khiếu nại có nội dung này và không hành động 
gì thêm. Nếu bạn muốn thách thức tính đúng đắn của 
một án quyết, bạn nên tìm lời khuyên pháp lý về việc 
liệu bạn có nên kháng cáo hoặc xem xét có nên nộp 
đơn lên một tòa án cấp cao hơn hay không.

 

3 Đơn khiếu nại của bạn phải có nội dung về một trong 
những quan chức tư pháp Victoria hoặc thành viên 
VCAT sau đây:

• thẩm phán của Tòa án Tối cao hoặc Tòa án Hạt

• thẩm phán của Tòa án Sơ thẩm hoặc Tòa án Trẻ em

• giám định viên của Tòa án Giám định 

• thành viên VCAT

• quan chức lục sự của Tòa án Tối cao, Tòa án Hạt, Tòa án 
Sơ thẩm, Tòa án Trẻ em hoặc Tòa án Giám định

Ủy ban không thể điều tra các khiếu nại về:

• nhân viên VCAT hoặc các tòa án khác

• tòa án hành chính hoặc tòa án liên bang, như Tòa án 
Gia đình và Tòa Phúc thẩm Hành chính (AAT)

4  Người mà bạn đang khiếu nại phải là một quan chức tư 
pháp hoặc thành viên VCAT đương chức. Ủy ban không 
có thẩm quyền điều tra cựu quan chức tư pháp, cựu 
thành viên VCAT hoặc đã nghỉ hưu.

5  Mẫu đơn khiếu nại của bạn cần phải nêu rõ:

• tên của quan chức tư pháp hoặc thành viên VCAT 
bạn muốn khiếu nại 

• tên và địa điểm của tòa án liên quan đến khiếu nại 
của bạn

• mã số vụ việc tại tòa án hoặc VCAT có liên quan

• ngày tháng và giờ giấc xảy ra hành vi bạn khiếu nại.

6 Bạn nên cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt trong 
mẫu đơn khiếu nại của bạn về hành vi hoặc năng lực 
của quan chức tư pháp hoặc thành viên VCAT dẫn đến 
khiếu nại của bạn. 
Ví dụ:

• quan chức tư pháp hoặc thành viên VCAT đã nói gì 
và nói với ai?

• điều này xảy ra lúc nào và trong hoàn cảnh nào?

• có nhân chứng nào không? v.v.

Liệt kê tất cả các sự kiện theo thứ tự xảy ra và đảm bảo 
rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác.

7  Xin lưu ý rằng quan chức tư pháp hoặc thành viên 
VCAT bị bạn khiếu nại có thể nhận được một bản sao 
đơn khiếu nại của bạn. Thông tin chứa trong đơn khiếu 
nại của bạn cũng có thể được cung cấp cho lãnh đạo 
đứng đầu của quan chức tư pháp hoặc thành viên 
VCAT đó và trong một số trường hợp cũng được gửi 
lên Tổng chưởng lý. Ủy ban có một nghĩa vụ thông 
báo độc lập cho Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng 
Mở rộng (IBAC) về đơn khiếu nại của bạn nếu có nghi 
ngờ với cơ sở hợp lý rằng hành vi tham nhũng đó đang 
diễn ra hoặc đã xảy ra. 
 
Nếu đơn khiếu nại của bạn là đơn được bảo vệ danh 
tính (khiếu nại tố giác) theo Đạo luật Bảo vệ Danh tính 
năm 2012 thì Ủy ban sẽ thực hiện các biện pháp để 
đảm bảo danh tính của bạn không bị tiết lộ.

8 Bạn nên gửi đơn khiếu nại cùng với một bản sao của 
thông báo về phiên tòa và bất kỳ tài liệu nào liên quan 
hoặc thông tin khác cho Uỷ ban:

Hướng dẫn làm đơn 
khiếu nại
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HOẶC

Trực tuyến: 
thông qua trang web của Ủy ban 
www.judicialcommission.vic.gov.au
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