
Được thành lập theo Đạo luật Ủy 
ban tư pháp bang Victoria năm 
2016, Ủy ban điều tra đơn thư 
khiếu nại về hành vi hoặc năng 
lực của quan chức tư pháp và 
thành viên Toà Dân sự và hành 
chính bang Victoria (VCAT).

Quá trình khiếu nại độc lập nhằm duy trì niềm tin của công 
chúng vào các tòa án và VCAT bang Victoria và đảm bảo duy 
trì được kỳ vọng của người dân về tiêu chuẩn ứng xử cao 
trong hệ thống tư pháp.

Đơn khiếu nại phải liên quan đến một trong những quan 
chức 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, hoặc Tòa án Trẻ em

Ủy ban không thực hiện những việc sau
• Điều tra đơn thư khiếu nại về tính đúng đắn của một phán 

quyết do một quan chức tư pháp hoặc thành viên VCAT đưa 
ra (Ủy ban phải bác đơn thư khiếu nại kiểu này và không có 
thêm bất kỳ hành động nào.)

• Thay thế quy trình kháng cáo.
• Điều tra đơn thư khiếu nại về tòa án liên bang hoặc các tòa 

hành chính, như Tòa án Gia đình và Tòa Phúc thẩm Hành 
chính

• Điều tra một người hiện không còn là quan chức tư pháp 
hoặc thành viên VCAT ngoài ngành tư pháp.

• Điều tra đơn thư khiếu nại không liên quan đến quan chức tư 
pháp hoặc thành viên VCAT ngoài ngành tư pháp.

• Có quyền buộc quan chức tư pháp phải từ nhiệm. Phải đạt 
được đa số phiếu đồng thuận đặc biệt của cả hai Viện trong 
Quốc hội trước khi có thể buộc một quan chức tư pháp từ 
nhiệm. 

Tài liệu thông tin

Ủy ban thực hiện những việc sau

• Điều tra đơn thư khiếu nại về hành vi hoặc năng lực của 
quan chức tư pháp và thành viên VCAT. Ví dụ: Ủy ban có 
thể điều tra:

 – việc trì hoãn quá mức trong việc đưa ra bản án

 – những nhận xét không phù hợp được đưa ra trong 
phòng xử án; hoặc 

 – vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng đến năng lực của 
quan chức đó khi thực thi chức năng chính thức của 
họ.



Quản trị
Hội đồng tư pháp thuộc Ủy ban Tư 
pháp bang Victoria bao gồm sáu 
thành viên Hội đồng tư pháp và bốn 
thành viên do Thống đốc trong Hội 
đồng bổ nhiệm.

Kết cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản của Ủy ban là Hội đồng 
của Ủy ban Tư pháp bang Victoria.

Tại thời điểm thành lập tài liệu, có sáu nhân 
viên toàn thời gian và một nhân viên bán 
thời gian làm việc tại văn phòng Ủy ban tại 
khu vực CBD Melbourne.
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Đơn khiếu nại hoặc đơn chuyển tiếp được Ủy ban nhận

KHIẾU NẠI

ĐƠN CHUYỂN TIẾP

a. CÁ NHÂN

s.5

e. LÃNH ĐẠO TÒA 
ÁN

s.7(1)

b. LIV

s.6(1)

f. CHỦ TỊCH VCAT

s.7(2)

c. TỔ CHỨC LUẬT 
SƯ BANG VICTORIA

s.6(2)

g. TỔNG  
CHƯỞNG LÝ

s.8

d. IBAC 

s.9(1)

Bất kỳ người dân nào hoặc chuyên gia pháp 
lý nào cũng đều có quyền khiếu nại lên Uỷ 
ban. Khi Ủy ban nhận được đơn thư khiếu 
nại, Ủy ban phải:

• bác đơn khiếu nại (ví dụ những trường 
hợp không cần phải xem xét thêm hoặc 
không cần quan chức tư pháp phải từ 
nhiệm, là tầm thường, quấy phá, liên 
quan đến người không còn là quan chức 
tư pháp hoặc thành viên VCAT nữa, hoặc 
chỉ liên quan đếntính đúng đắn của một 
quyết định);

• chuyển đơn khiếu nại đến một ban điều 
tra nếu nội dung cáo buộc rất nghiêm 
trọng, nếu nội dung khiếu nại rất 
nghiêm trọng, và nếu nội dung khiếu nại 
là đúng thì ban này có thể đề nghị loại 
vị thẩm phán hoặc quan tòa đó ra khỏi 
cương vị của họ với lý do hành vi sai trái 
hoặc bất lực; hoặc

• chuyển đơn khiếu nại đến lãnh đạo tòa 
án liên quan với khuyến nghị về cách 
thức vị thẩm phán hoặc quan tòa bị 
khiếu nại đó nên xử sự trong tương lai 
nếu nội dung khiếu nại ít nghiêm trọng 
hơn. 



Chuyển đơn đến mộtban 
điều tra
Một ban điều tra bao gồm ba thành viên do Ủy ban bổ nhiệm. 
Hai thành viên hiện đang là hoặc nguyên làquan chức tư pháp 
hoặc thành viên VCAT và một thành viên là một người dân được 
trọng vọng được tuyển chọn trong số những người được chỉ 
định cho mục đích này.

Sau khi đã điều tra xong đơn thư khiếu nại, ban điều tra phải 
làm một trong những điều sau đây:

• bác đơn khiếu nại;

• chuyển đơn đến lãnh đạo tòa án có liên quan đến những 
khuyến nghị về hành vi trong tương lai của quan chức bị 
khiếu nại; hoặc 

• dự thảo một báo cáo đề nghị loại bỏ quan chức đó khỏi 
cương vị hiện nay nếu có bằng chứng cho thấy họ có 
hành vi sai trái hoặc năng lực kém

Ban điều tra có rất nhiều quyền hạn để giúp điều tra đơn 
thư khiếu nại về quan chức tư pháp hoặc thành viên VCAT. 
Những quyền này bao gồm tổ chức buổi điều trần, triệu 
tập nhân chứng, buộc nhân chứng đến dự, ban hành hồ sơ 
và nộp đơn xin lệnh khám xét.

Chuyển đơn đến Lãnh đạo 
Tòa án
Nếu Ủy ban chuyển đơn khiếu nại đến lãnh đạo tòa án, Ủy 
ban sẽ đưa ra khuyến nghị về cách hành xử trong tương lai 
của quan chức đó. Sau khi đơn thư khiếu nại được chuyển 
đến lãnh đạo tòa án, họ có thể:

• cố vấn cho quan chức đó; hoặc 

• thực thi bất kỳ quyền hạn nào khác của lãnh đạo tòa án có 
liên quan đến quan chức bị khiếu nại. 

Lãnh đạo tòa án phải cung cấp cho Ủy ban một báo cáo nêu 
rõ kết quả việc xử lý đơn khiếu nại chuyển đến vàn hững lý 
do vì sao lại có kết quả đó. Đương đơn khiếu nại sẽ được cấp 
với một bản sao bản báo cáo đó.

Điều quan trọng cần lưu ý là cả ban điều tra và lãnh đạo 
tòa án đều không có quyền loại bỏ một quan chức tư pháp 
khỏi cương vị của họ. Phải đạt được đa số phiếu đồng 
thuận đặc biệt của cả hai Viện trong Quốc hội trước khi có 
thể buộc một quan chức tư pháp từ nhiệm.

Bác đơn
Khiếu nại có thể bị bác dựa trên một số căn cứ.

Bắt buộc bác đơn
Khiếu nại phải bị bác nếu:

nội dung khiếu nại không phải là về một quan chức tư pháp 
hoặc thành viên VCAT

nội dung khiếu nại chỉ là về tính chính đáng hoặc tính hợp 
pháp của quyết định

nội dung khiếu nại được thực hiện bởi một người khiếu nại 
quấy phá

vụ việc xảy ra trước khi người đó trở thành quan chức tư 
pháphoặc thành viên VCAT và đó không phải là hành vi đưa 
đến việc buộc người đó phải thôi việc

nội dung khiếu nại liên quan đến cuộc sống riêng tư của 
quan chức đó và không ảnh hưởng đến hiệu suất của các 
chức năng hoặc sự phù hợp của quan chức đó

nội dung khiếu nại là tầm phào, quấy phá hoặc không có chủ 
ý tốt

quan chức đã từ nhiệm hoặc nghỉ hưu và không còn đương 
chức văn phòng

Đơn khiếu nại phải bị bác, trừ khiỦy ban nhận thấy:

nội dung khiếu nại có thể, nếu được chứng minh, bị xem là 
hành vi sai trái hoặc năng lực kém, cần phải buộc quan chức 
đó từ nhiệm;

nội dung khiếu nại cần phải được xem xét thêm dựa trên căn 
cứ rằng điều đó có thể ảnh hưởng hoặc đã ảnh hưởng đến 
hiệu suất chức năng của Quan chức đó; hoặc 

hành vi của quan chức đó có thể đã vi phạm tiêu chuẩn ứng 
xử thường được yêu cầu đối với quan chức tư pháp hoặc 
thành viên VCAT s.16 (1)

Căn cứ bác đơn nhiệm ý
Đơn khiếu nại có thể bị bác nếu:

nội dung khiếu nại không được chứng minh

nội dung khiếu nại đã xảy ra từ rất lâu 

sau khi xem xét tất cả các trường hợp, việc điều tra hoặcđiều 
tra thêm là không cần thiết hoặc không chính đáng
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