
Cuộn vi đi ô này giải thích cách chuẩn bị lý do kháng án và các câu hỏi về luật. 
 
Nếu muốn kháng án phán quyết của toà hay toà tài phán, quý vị cần phải điền Đơn 
xin Kháng án hay Thông báo Kháng án. 
 
Các mẫu đơn này yêu cầu quý vị trình bày lý do kháng án. 
Mẫu đơn này cũng có thể yêu cầu quý vị trình bày các câu hỏi về luật. 
  
Vậy các thuật ngữ này nghĩa là gì? 
 
Lý do kháng án là các sai sót về luật pháp mà quý vị cho là viên chức tư pháp hay 
uỷ viên VCAT đã phạm phải trong phán quyết của họ. 
 
Hãy viết lý do kháng án càng đơn giản và súc tích càng tốt. Sau này quý vị sẽ có cơ 
hội để giải thích chi tiết hơn các lý lẽ của mình trong quá trình xét xử. 
 
Câu hỏi về luật thường được viết riêng từng câu hỏi, yêu cầu toà án hay toà tài phán 
cần phải làm những gì về mặt luật pháp hoặc phải cân nhắc trong trường hợp của 
quý vị. 
 
 
Ví dụ: 
  
VCAT có đúng không khi phán quyết chỉ có thể chấm dứt hợp đồng mướn làng hưu 
trí theo mục 16, Đạo luật Làng Hưu trí 1986? 
 
Hãy nghiên cứu một chút về luật và đọc về các trường hợp tương tự như trường 
hợp của quý vị, nhằm giúp quý vị hiểu cách áp dụng lý do kháng án và các câu hỏi 
về luật. 
 
Khi điền vào mẫu đơn, hãy đánh số tuần tự từng lý do kháng án. 
 
Hãy đánh số cả các đoạn văn về câu hỏi về luật, để quan toà có thể dễ dàng theo 
dõi số đoạn văn trong phiên tòa. 
 
Việc xác định lý do kháng án và các câu hỏi về luật có thể khó khăn, nhưng rất quan 
trọng. Quý vị có thành công trong việc kháng án hay không phụ thuộc vào hai yếu tố 
này. 
 
Hãy cân nhắc việc nhờ luật sư giúp quý vị làm phần này trong thủ tục ở toà. Hoặc, 
quý vị có thể xin trợ giúp luật pháp miễn phí hoặc chi phí thấp khi thảo những giấy tờ 
này. 
 
Trang mạng của toà và Nhân viên Điều phối Người khởi kiện Tự Đại diện có thông 
tin về các dịch vụ này. 
 
Bây giờ sau khi đã điền đơn xong, quý vị cần phải làm gì tiếp? 
 
Hãy xem trang mạng của chúng tôi để có thông tin về các giai đoạn tiếp theo. Chúng 
tôi có hướng dẫn về việc tự đại diện trong một số loại phiên toà thông thường 



 
Nếu cần giúp đỡ vào bất kỳ giai đoạn nào, quý vị hãy liên lạc với Nhân viên Điều 
phối Người Khởi kiện Tự đại diện. Nhân viên Điều phối không thể hướng dẫn về mặt 
luật pháp nhưng có thể nói chuyện với quý vị về thủ tục ở Toà. 
 
Hãy vào trang mạng của chúng tôi để lấy chi tiết liên lạc. 
 
 
 


