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Khi m¶t cá nhân ho¥c m¶t công 
ty kiŒn m¶t kÈ khác ra tòa thì vø 
kiŒn Çó ÇÜ®c g†i là vø dân s¿. Ví 

dø nhÜ nh»ng tranh chÃp vŠ h®p ÇÒng, 
thi‰u n® ho¥c s¿ bÃt cÄn. NgÜ©i ÇÙng 
ra làm viŒc khªi kiŒn g†i là nguyên ÇÖn 
(plaintiff) và ngÜ©i bÎ kiŒn g†i là bÎ ÇÖn 
ho¥c bÎ cáo (defendant).

ThÜ©ng thì ngÜ©i có vÃn ÇŠ pháp lš 
không còn l¿a ch†n nào khác hÖn n»a 
m§i Çành phäi tìm Ç‰n tòa án Ç‹ coi Çó là 
biŒn pháp cuÓi cùng. S¿ chÆm trÍ trong 
hŒ thÓng tòa án có th‹ kéo dài hÒ sÖ kiŒn 
cáo cûa quš vÎ Ç‰n hàng tháng, có khi 
cä næm trÜ§c khi vÃn ÇŠ cûa quš vÎ ÇÜ®c 
hoàn toàn giäi quy‰t. Nh»ng vø kiŒn tåi 
Tòa Án SÖ ThÄm/ñÎa PhÜÖng (Magis-
trates/Local Court) không có khuynh 
hÜ§ng kéo dài lâu Ç‰n th‰, nhÜng n‰u vø 
khi‰u nåi cûa quš vÎ vÅn còn Çang trong 
tình trång nhiŠu tranh luÆn, thì rÃt có th‹ 
së mÃt m¶t th©i gian khá dài Ç‹ ch© ÇÜ®c 
giäi quy‰t. Quš vÎ hãy ghi nh§ ÇiŠu này 
khi d¿ tính khªi kiŒn.

Quš vÎ cÛng cÀn nh§ là vÃn ÇŠ kiŒn tøng 
rÃt tÓn kém. Cho dù vø kiŒn cûa quš vÎ 
có phÀn th¡ng cao Ç‰n Çâu Çi chæng n»a, 
không ÇiŠu gì có th‹ Çäm bäo s¿ th¡ng 
l®i m¶t træm phÀn træm cä. N‰u quš vÎ bÎ 
thua kiŒn, quš vÎ có th‹ bÎ tòa b¡t trä tiŠn 
chi phí pháp lš cho ÇÜÖng s¿ bên kia lÅn 
cä chi phí cûa quš vÎ. N‰u sÓ tiŠn tranh 
chÃp khá l§n thì lë dï nhiên quš vÎ có th‹ 
quy‰t ÇÎnh liŠu lïnh m¶t phen cÛng Çáng. 
Ho¥c n‰u vø khi‰u nåi chÌ liên quan Ç‰n 
m¶t sÓ tiŠn nhÕ, quš vÎ hãy nghï Ç‰n 
chuyŒn t¿ Çåi diŒn cho mình, nhÜ th‰, 
quš vÎ có th‹ giäm mÙc chi phí xuÓng 
ÇÜ®c phÀn nào. 

N‰u quš vÎ nghï Ç‰n chuyŒn kiŒn ai ho¥c 
ai Çó có š ÇÎnh kiŒn quš vÎ, quš vÎ hãy 
tìm Ç‰n luÆt sÜ ho¥c nh»ng nÖi tr® giúp 
pháp lš miÍn phí Ç‹ ÇÜ®c cÓ vÃn nhÜ Çã 
trình bày trong sÓ báo trÜ§c. H† có th‹ 
cho quš vÎ š ki‰n vŠ cÖ h¶i phÀn th¡ng 
cÛng nhÜ nh»ng chi phí liên quan.

Khi b¡t ÇÀu khªi kiŒn tåi tòa án dân s¿, 
quš vÎ phäi làm theo Çúng thû tøc pháp 
lš. Các chi ti‰t ÇŠu khác nhau tùy là vø 
kiŒn gì và nÖi cÜ ngø cûa quš vÎ. ñ‹ ÇÜa 
ra m¶t thí dø, dÜ§i Çây là diÍn ti‰n cûa 
m¶t vø kiŒn Çòi n® tåi Tòa Án SÖ ThÄm/
ñÎa PhÜÖng.

ñÖn khi‰u kiŒn (statement of claim)
Quá trình kiŒn tøng së b¡t ÇÀu b¢ng viŒc 
n¶p m¶t ÇÖn khi‰u kiŒn. Có hai loåi kh-
i‰u nåi: ÇÖn khi‰u kiŒn Çòi thanh toán 
m¶t sÓ tiŠn ÇÜ®c ÇÎnh rõ (statement of 
liquidated claim), ch£ng hån nhÜ m¶t 
món n®; và ÇÖn khi‰u kiŒn thÜ©ng (ordi-
nary statement of claim), là nh»ng sÓ tiŠn 
Çòi bÒi thÜ©ng không ÇÎnh rõ ràng ch£ng 
hån nhÜ nh»ng khi‰u nåi vŠ thÜÖng tÆt cá 
nhân (personal injury claims).

Trong ÇÖn khi‰u kiŒn phäi có:
- chi ti‰t cûa bÎ ÇÖn
- lš do cûa s¿ khªi Ç¶ng tÓ quyŠn (cause 
of action); và
- nh»ng quyŠn l®i nào khác mà bên kia 
cÛng có th‹ phäi chÎu luôn trách nhiŒm

Quš vÎ phäi n¶p ÇÖn khi‰u kiŒn v§i cÖ 

quan Çæng kš cûa tòa án và kèm theo tiŠn 
n¶p hÒ sÖ. Sau Çó, tòa së cÃp cho quš vÎ 
sÓ hÒ sÖ. CÖ quan Çæng kš së gi» m¶t 
bän cûa ÇÖn kiŒn, quš vÎ cÛng së ÇÜ®c 
gi» m¶t bän, và thêm m¶t bän n»a quš vÎ 
phäi tÓng Çåt (gºi Ç‰n) cho bÎ ÇÖn. 

ñÖn khi‰u kiŒn phäi ÇÜ®c tÓng Çåt cho bÎ 
ÇÖn Ç‹ h† có s¿ chuÄn bÎ ra hÀu tòa. Có 
m¶t vài cách Ç‹ tÓng Çåt ÇÖn khi‰u kiŒn 
cho m¶t cá nhân trong Çó gÒm có:
- trao tÆn tay cho bÎ ÇÖn, ho¥c n‰u bÎ ÇÖn 
khÜ§c tØ không chÎu nhÆn thì hãy Ç‹ ÇÖn 
khi‰u kiŒn Çâu Çó trÜ§c s¿ hiŒn diŒn cûa 
bÎ ÇÖn và giäi thích cho bÎ ÇÖn bi‰t Çó là 
cái gì;
- trao ho¥c Ç‹ låi cho ai trên 16 tu°i tåi 
nhà ho¥c ch‡ làm cûa bÎ ÇÖn; ho¥c
- nh© nhân viên thu¶c cÖ quan Çæng kš 
cûa tòa án gºi cho bÎ ÇÖn.

Sau khi bên kia nhÆn ÇÜ®c ÇÖn khi‰u kiŒn 
Çòi n®, thÜ©ng là h† có trong vòng tØ 21 
Ç‰n 28 ngày (tùy luÆt cûa m‡i ti‹u bang) 
Ç‹ hành Ç¶ng. N‰u bÎ ÇÖn Ç‹ làm vøt mÃt 
th©i hån này thì nguyên ÇÖn bèn có th‹ 
xin tòa xuÃt trình m¶t án khuy‰t tÎch (de-
fault judgment). ñây là phán quy‰t ÇÜ®c 
ban cho nguyên ÇÖn khi bÎ ÇÖn không 
chÎu ra hÀu tòa theo thû tøc Çòi hÕi cûa 
tòa án. TÃt nhiên, trong trÜ©ng h®p này, 
ngÜ©i chû n® t¿ nhiên th¡ng cu¶c bªi vì 
bÎ ÇÖn Çã không n¶p ÇÖn biŒn h¶. 

N‰u quš vÎ nhÆn ÇÜ®c ÇÖn khi‰u kiŒn Çòi 
n®, quš vÎ hãy hành Ç¶ng mau và ch§ l© 
Çi. Quš vÎ hãy xem kÏ sÓ tiŠn n® có Çúng 
th‰ không. N‰u quš vÎ ÇÒng š là Çúng, 
quš vÎ có th‹ khai nhÆn trách nhiŒm phÀn 
mình và thÜÖng lÜ®ng v§i nguyên ÇÖn 
xin ÇÜ®c trä góp.

Trái låi, n‰u nhÜ quš vÎ muÓn chÓng 
låi ÇÖn khi‰u kiŒn, quš vÎ phäi n¶p ÇÖn 
biŒn h¶ (notice of defence). Trong ÇÖn 
này, quš vÎ cÀn nêu ra lš do tåi sao quš 
vÎ không có thi‰u n® ho¥c chÌ có n® m¶t 
phÀn cûa sÓ tiŠn bÎ khi‰u nåi thôi. Và 
n‰u quš vÎ cÛng có s¿ khi‰u nåi ÇÓi v§i 
nguyên ÇÖn, quš vÎ có th‹ n¶p ÇÖn kh-
i‰u tÓ ngÜ®c låi (cross-claim). M¶t khi 
án khuy‰t tÎch Çã ÇÜ®c xuÃt trình, quš vÎ 
có th‹ xin tòa bÕ qua m¶t bên n‰u quš vÎ 
có m¶t lš do bào ch»a thích Çáng. Trong 
m†i trÜ©ng h®p, quš vÎ nên luôn tìm hÕi 
š ki‰n cûa ngÜ©i cÓ vÃn pháp luÆt lÅn tài 
chánh ho¥c liên låc v§i Credit Helpline.

Thû tøc ngoài tòa
Thû tøc trong tòa án dân s¿ vào ngày 
phiên xº cuÓi cùng (trial) thÜ©ng së ÇÜ®c 
diÍn ra nhÜ sau (xin lÜu š là tòa án sÖ 
thÄm/ÇÎa phÜÖng cûa m¶t sÓ ti‹u bang 
không cho phép luÆt sÜ Çåi diŒn ngoài 
tòa trong các vø kiŒn liên quan Ç‰n sÓ 
tiŠn quá nhÕ):

1. LuÆt sÜ cûa nguyên ÇÖn së mª ÇÀu 
vŠ n¶i dung cûa vø kiŒn và nh»ng b¢ng 
chÙng nào së ÇÜ®c ÇÜa ra.
2. Nhân chÙng cûa nguyên ÇÖn së ÇÜ®c 
m©i vào. LuÆt sÜ cûa nguyên ÇÖn së thÄm 
vÃn nhân chÙng Çó. ñây g†i là b¢ng 
chÙng chính (evidence-in-chief).
3. LuÆt sÜ cûa bÎ ÇÖn bây gi© có th‹ ÇÓi 
chÃt v§i nhân chÙng cûa nguyên ÇÖn. 
Møc Çích cûa giai Çoån này là Ç‹ tìm ra 
nh»ng kë hª trong b¢ng chÙng và s¿ tín 
nhiŒm cûa nhân chÙng.
4. LuÆt sÜ cûa nguyên ÇÖn có th‹ thÄm 
vÃn låi nhân chÙng Ç‹ làm sáng tÕ m¶t sÓ 
vÃn ÇŠ trong quá trình ÇÓi chÃt.
5. Quá trình trên së ÇÜ®c tái diÍn v§i tØng 
nhân chÙng cûa nguyên ÇÖn.
6. LuÆt sÜ cûa bÎ ÇÖn có th‹ tuyên bÓ 
nh»ng b¢ng chÙng do nguyên ÇÖn ÇÜa ra 
không có lš do gì Ç‹ kiŒn (no case). N‰u 
nhÜ tòa ÇÒng š nhÜ th‰, vø kiŒn coi nhÜ 
là chÃm dÙt. N‰u nhÜ tòa phän ÇÓi, bên 
biŒn h¶ së phäi dÅn mª vø kiŒn riêng cûa 
h†.
7. Bên luÆt sÜ biŒn h¶ cÛng së lÀn lÜ®t 
g†i các nhân chÙng cûa h† và thû tøc 
thÄm vÃn nhÜ trên së låi ÇÜ®c tái diÍn.
8. M‡i bên së tóm t¡t vø kiŒn cûa h† và 
nêu ra nh»ng ÇiŠu luÆt áp døng.
9. Quan tòa së Çi Ç‰n quy‰t ÇÎnh d¿a 
trên ‘s¿ cân nh¡c vŠ nh»ng viŒc rÃt có 
th‹ xäy ra’ (balance of probabilities). Có 
nghïa là quan tòa phäi quy‰t ÇÎnh xem 
câu chuyŒn bên nào rÃt có th‹ xäy ra và 
có lš hÖn. Quš vÎ hãy nh§, trong vø án 
hình s¿ thì låi khác, quan tòa phäi quy‰t 
ÇÎnh d¿a trên nguyên t¡c ‘không còn gì 
Ç‹ nghi ng© n»a’ (beyond reasonable 
doubt) - trong vø án hình s¿, tòa Çòi hÕi 
nh»ng b¢ng chÙng ÇÜa ra phäi Çåt tiêu 
chuÄn cao hÖn so v§i nh»ng vø án dân s¿. 
S¿ khác biŒt là vì hÆu quä cûa s¿ chØng 
phåt vŠ t¶i hình s¿ n¥ng hÖn rÃt nhiŠu so 
v§i t¶i dân s¿.

Nói chung, nguyên ÇÖn có trách nhiŒm 
phäi ÇÜa ra nh»ng chÙng c§ trong vø kiŒn 
cûa h†, trái h£n v§i nguyên ÇÖn, bÎ ÇÖn 
chÌ cÀn chÙng minh nh»ng gì nguyên 
ÇÖn ÇÜa ra là sai. ñây g†i là trách nhiŒm 
trÜng dÅn b¢ng chÙng (burden of proof). 
Trong vài trÜ©ng h®p, trách nhiŒm trÜng 
dÅn b¢ng chÙng së chuy‹n qua bÎ ÇÖn 
n‰u nhÜ bÎ ÇÖn dùng Ç‰n m¶t sÓ biŒn h¶ 
Ç¥c biŒt.

Án LŒnh (Court orders)
Tùy theo là vø kiŒn gì, nguyên ÇÖn có th‹ 
ch†n ra tòa án nào và xin loåi án lŒnh gì. 
Monetary compensation or damages 
(tiŠn bÒi thÜ©ng thiŒt håi)
Damages tÙc tiŠn bÒi thÜ©ng thiŒt håi 
mà tòa thÜªng cho nguyên ÇÖn hÀu bù 
Ç¡p s¿ mÃt mát ho¥c thiŒt håi do bÎ ÇÖn 
gây ra. Quš vÎ có th‹ xin tiŠn bÒi thÜ©ng 
thiŒt håi cho nh»ng trÜ©ng h®p nhÜ vi 

phåm h®p ÇÒng và s¿ bÃt bÄn. N‰u nhÜ 
nguyên ÇÖn th¡ng kiŒn vì bÎ ÇÖn Çã xâm 
phåm quyŠn l®i cûa h† nhÜng th¿c chÃt 
nguyên ÇÖn không bÎ thiŒt håi cø th‹ nào 
thì tòa së thÜªng cho nguyên ÇÖn tiŠn bÒi 
thÜ©ng thiŒt håi trên danh nghïa (nom-
inal damages). ñây là m¶t sÓ tiŠn nhÕ 
ÇÜ®c thÜªng cho nguyên ÇÖn nhÜ là s¿ 
công nhÆn vŠ quyŠn l®i pháp ÇÎnh cûa 
ÇÜÖng s¿. ñÓi v§i m¶t sÓ vø tranh tøng, 
quyŠn xin khi‰u nåi tiŠn bÒi thÜ©ng thiŒt 
håi Çã c¡t giäm và thay th‰ vào Çó là s¿ 
bÒi thÜ©ng theo k‰ hoåch pháp ÇÎnh.

Debts (n®)
Khi nguyên ÇÖn khi‰u nåi bÎ ÇÖn thi‰u 
h† m¶t sÓ tiŠn, nguyên ÇÖn có th‹ xin 
m¶t án lŒnh tuyên bÓ r¢ng món n® Çã trª 
thành h®p pháp hóa. ñây g†i là ghi phán 
quy‰t vào hÒ sÖ cûa tòa (entering judg-
ment). Phán quy‰t có th‹ ÇÜ®c ÇÜa ra sau 
m¶t phiên xº ho¥c trong trÜ©ng h®p bÎ 
ÇÖn không chÎu ra hÀu tòa, có nghïa là 
con n® Çã không n¶p ÇÖn biŒn h¶ nhÜ Çã 
nói trên. N‰u nhÜ món n® vÅn chÜa ÇÜ®c 
thanh toán, nguyên ÇÖn có th‹ trª låi tòa 
và yêu cÀu m¶t lŒnh thi hành (enforce-
ment order).

Injunctions (án lŒnh ngæn cÃm)
Injunction là án lŒnh ngæn cÃm ho¥c b¡t 
bu¶c bÎ ÇÖn phäi th¿c hiŒn m¶t ÇiŠu gì. 
Ví dø nhÜ quš vÎ xin tòa ban án lŒnh ngæn 
cÃm m¶t ngÜ©i nào Çó không ÇÜ®c bÜ§c 
chân vào nhà cûa quš vÎ. N‰u quš vÎ nghï 
r¢ng quš vÎ có th‹ bÎ thiŒt håi trÜ§c khi 
vø kiŒn ÇÜ®c ÇÜa ra tòa, quš vÎ có th‹ xin 
án lŒnh ngæn cÃm tåm th©i - ÇÜ®c g†i là 
‘interim’ ho¥c ‘interlocutory injunction’. 
Án lŒnh ngæn cÃm tåm th©i së có hiŒu l¿c 
cho Ç‰n ngày vø kiŒn ÇÜ®c xét xº, khi Çó 
là lúc vÃn ÇŠ m§i ÇÜ®c giäi quy‰t rõ ràng. 
N‰u nhÜ vÃn ÇŠ cûa quš vÎ cÀn phäi giäi 
quy‰t cÃp bách, quš vÎ có th‹ xin án lŒnh 
loåi này mà không cÀn s¿ có m¥t cûa bÎ 
ÇÖn. ñây g†i là ex parte injunction, tÙc 
án lŒnh ÇÜ®c ÇÜa ra do ÇÖn xin cûa m¶t 
bên ÇÜÖng s¿.

Specific performance (s¿ thi hành 
riêng biŒt)
ñây là s¿ bÒi thÜ©ng theo lë công b¢ng 
ÇÜ®c tòa án công nhÆn nh¢m møc Çích 
bu¶c bÎ ÇÖn phäi thi hành h®p ÇÒng khi 
có s¿ vi phåm h®p ÇÒng và khi mà tiŠn 
bÒi thÜ©ng thiŒt håi không thích Çáng Ç‹ 
bÒi thÜ©ng cho bên ÇÜÖng s¿ bÎ thiŒt håi.

Costs (chi phí)
ñÜÖng s¿ nào th¡ng kiŒn thÜ©ng së xin 
quan tòa vŠ chi phí. Có nghïa bên ÇÜÖng 
s¿ thua kiŒn có th‹ bÎ tòa phán lŒnh b¡t 
trä lŒ m¶t phÀn chi phí pháp lš cho kÈ 
th¡ng kiŒn. 
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Kính gởi quý đồng hương, 

Sống giữa một đất nước dân chủ pháp trị như Úc Đại Lợi, mỗi cá nhân trong chúng ta đều được bình đẳng cũng 
như chịu trách nhiệm trước pháp luật. Để biết rõ những quyền lợi mình có, ta cũng nên tìm hiểu thêm về hệ thống 
luật pháp tại xứ sở này. Tôi rất may mắn được lớn lên và học được một chút vốn liếng kiến thức pháp luật tại đây, 

nay xin cùng được chia sẻ với quý đồng hương qua Adelaide Tuần Báo. Tôi cũng xin nhấn mạnh rằng, những điều tôi 
trình bày dưới đây chỉ với tính cách thông tin khái quát, không thể thay thế cho bất cứ một cố vấn chuyên môn nào. 
Nếu quý vị có một vấn đề pháp lý, quý vị phải đi luật sư riêng để được cố vấn trong từng trường hợp cá biệt. Xin kính 
chúc quý đồng hương nhiều an vui, hạnh phúc, luôn sống trong tinh thần mến ‘luật’ và yêu đời!
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