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Ủy ban Tư pháp bang 
Victoria là một cơ quan 
độc lập được thành lập 
theo Đạo luật Ủy ban 
Tư pháp bang Victoria 
năm 2016 để điều tra 
đơn từ khiếu nại về 
quan chức tư pháp và 
các thành viên VCAT.

Ủy ban cung cấp một 
quy trình khiếu nại 
minh bạch nhằm đảm 
bảo duy trì niềm tin 
của công chúng vào 
hệ thống tòa án bang 
Victoria và VCAT.



Ai có quyền khiếu nại? 

Bất kỳ người dân nào hoặc chuyên 
gia pháp lý nào cũng đều có 
quyền khiếu nại lên Ủy ban.
Viện Luật pháp bang Victoria 
và Hiệp hội Luật sư cũng có thể 
thay mặt các thành viên của họ 
để khiếu nại mà không tiết lộ 
danh tính của người khiếu nại.

Tôi có quyền khiếu nại về ai?
Khiếu nại của bạn phải liên quan đến một trong các 
cán bộ tư pháp hoặc thành viên VCAT sau đây:

 > thẩm phán của Tòa án Tối cao bang Victoria

 > thẩm phán của Tòa án Hạt bang Victoria

 > thẩm phán của Tòa án Sơ thẩm hoặc Tòa án Trẻ em bang 
Victoria

 > giám định viên của Tòa án Giám định bang Victoria

 > 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)

Điều gì xảy ra sau khi Ủy ban 
nhận được đơn khiếu nại của 
tôi? 
Ủy ban sẽ xem xét đơn khiếu nại của bạn và thực 
hiện một trong những điều sau đây:

 bác bỏ khiếu nại của bạn (ví dụ: những khiếu nại 
tầm phào, gây phiền nhiễu, liên quan đến một 
người không còn là quan chức tư pháp hoặc thành 
viên VCAT, hoặc chỉ liên quan đến tính đúng đắn 
của quyết định);

chuyển đơn cho lãnh đạo tòa án có liên quan cùng 
với các khuyến nghị cho hành vi trong tương lai 
của quan chức đó; hoặc

nếu đó là một khiếu nại rất nghiêm trọng, và nếu 
nội dung khiếu nại là đúng, cần phải loại quan chức 
đó khỏi văn phòng với lý do hành vi sai trái hoặc 
năng lực kém, thì đơn khiếu nại sẽ được chuyển 
đến ban điều tra để thực hiện một cuộc điều tra 
đầy đủ.

Ủy ban sẽ thông báo cho bạn biết kết quả khiếu nại 
bằng văn bản.

Tôi khiếu nại bằng cách nào? 

Để khiếu nại lên Ủy ban, bạn phải điền vào 
mẫu đơn khiếu nại có sẵn trên trang web 
của Ủy ban và gửi trực tuyến cùng với bất 
kỳ hồ sơ hoặc thông tin nào có liên quan.

Nếu không vào được mạng internet, bạn có 
thể liên hệ với Ủy ban qua điện thoại và sắp 
xếp để họ gửi mẫu đơn khiếu nại qua bưu 
điện.

1

2

3

Ủy ban có quyền điều tra những 
loại đơn khiếu nại nào? 
Ủy ban có quyền điều tra các khiếu nại về hành vi 
hoặc năng lực của quan chức tư pháp và thành viên 
của VCAT. Ví dụ:

quá mức chậm trễ trong việc đưa ra 
bản án

nêu ra nhận xét không phù hợp trong 
phòng xử án

các vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng 
đến khả năng thực hiện chức năng 
chính thức của quan chức đó

Ủy ban không thể điều tra một số vấn đề nhất định 
bao gồm:

 > tính đúng đắn của một án quyết do quan chức tư 
pháp hoặc thành viên VCAT đưa ra (Nếu bạn muốn 
thách thức tính đúng đắn của một án quyết, bạn 
nên tìm lời khuyên pháp lý về việc liệu bạn có quyền 
kháng cáo hay được xét lại)

 > những người không còn là quan chức tư pháp hoặc 
thành viên VCAT

 > những khiếu nại không liên quan đến quan chức tư 

pháp hoặc thành viên VCAT


