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Xe hơi của quý 
vị bị tai nạn?
Thông tin về yêu cầu bồi 

thường thiệt hại cho xe của 
quý vị, bên trong và bên 

ngoài tòa án

VietnameseCrashed your car?
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Tập sách này sẽ giải thích cho quý 
vị biết về các bước quan trọng quý vị 
cần thực hiện nếu xe của quý vị bị hư 
hại trong một vụ tai nạn xe hơi:

	● Sau vụ tai nạn 
	● Tiến hành yêu cầu bồi thường 
	● Thu thập chứng cứ 
	● Lấy báo giá 
	● Thương lượng xem ai sẽ trả tiền 
	● Thanh toán thiệt hại 
	● Gửi thư yêu cầu 
	● Trả lời thư yêu cầu 
	● Ra tòa 
	● Thi hành án lệnh.

Tuy nhiên, tập sách này không bao gồm thông tin về tất 
cả mọi điều có thể xảy ra sau một vụ tai nạn xe hơi. Nếu 
quý vị cần thêm thông tin, hãy tìm tư vấn pháp lý.
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Đối tượng mà tập sách 
này hướng tới

Tập sách này KHÔNG dành 
cho các yêu cầu bồi thường 
thương tích cá nhân.
Tất cả các chủ sở hữu xe hơi tại NSW phải 
có bảo hiểm thương tích cá nhân (phiếu màu 
xanh lá cây) cho Bên Thứ Ba Bắt Buộc (CTP). 
Tuy nhiên, CTP chỉ bao trả cho các yêu cầu bồi 
thường thương tích cá nhân, không bảo hiểm 
cho các yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản.

Nếu quý vị bị thương trong một vụ tai nạn, 
ngay cả khi đó là lỗi của quý vị, hãy gọi cho Cơ 
Quan Kiểm Soát Bảo Hiểm Tiểu Bang (State 
Insurance Regulatory Authority) (SIRA) theo số 
điện thoại 1300 656 919 ngay lập tức để được 
giúp đỡ thực hiện yêu cầu bồi thường, vì các giới 
hạn nghiêm ngặt về thời gian có áp dụng. 
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Nếu quý vị được bảo hiểm thiệt hại về 
tài sản
Nếu quý vị có bảo hiểm, quý vị có thể yêu cầu bồi thường 
dựa trên bảo hiểm của mình.

Tuy nhiên, quý vị có thể lựa chọn xem quý vị có thực hiện 
yêu cầu bồi thường dựa trên hợp đồng bảo hiểm của mình 
hay không. Nếu quý vị thực hiện yêu cầu bồi thường, quý vị 
có thể phải trả thêm một khoản tiền nếu đó là lỗi của quý 
vị và có thể mất đi khoản tiền thưởng do không yêu cầu bồi 
thường.

Có hai loại bảo hiểm thiệt hại về tài sản.
1. Bảo hiểm toàn diện bao trả thiệt hại cho xe riêng của 

quý vị cũng như cho các xe và tài sản khác, bất kể quý 
vị có gây ra tai nạn đó hay không.

2. Bảo hiểm tài sản bên thứ ba thường chỉ bảo hiểm thiệt 
hại mà quý vị gây ra cho xe hoặc tài sản khác. Tuy 
nhiên, nếu người lái xe kia gây ra lỗi và không được bảo 
hiểm thì quý vị cũng có thể yêu cầu bồi thường (thường 
lên đến khoảng $5000) đối với thiệt hại cho chiếc xe 
của quý vị theo điều khoản ít được biết đến trong hợp 
đồng bảo hiểm tài sản bên thứ ba của quý vị, đó là 
Phần Mở Rộng Cho Người Lái Xe Không Có Bảo Hiểm 
(UME).

 LỜI KHUYÊN

 Quý vị nên thảo luận về vụ tai nạn với công ty bảo 
hiểm của mình trước khi quý vị thừa nhận trách 
nhiệm hoặc tiến hành bất kỳ cuộc thương lượng 
nào.

Đây thường là một điều khoản trong bảo hiểm của 
quý vị, đó là không thừa nhận bất kỳ trách nhiệm 
nào đối với vụ tai nạn hoặc mức độ thiệt hại mà vụ 
tai nạn gây ra.

Bảo hiểm xe hơi



Yêu cầu bồi thường của quý vị đã bị từ chối?
Nếu yêu cầu bồi thường của quý vị bị công ty bảo hiểm của 
quý vị từ chối (hoặc công ty bảo hiểm chậm trễ trong việc 
đưa ra quyết định chi trả cho yêu cầu bồi thường của quý vị, 
hoặc công ty bảo hiểm nói rằng ‘quý vị không thể yêu cầu bồi 
thường theo hợp đồng bảo hiểm này’) quý vị có thể yêu cầu 
công ty bảo hiểm của mình tiến hành tái xét nội bộ về quyết 
định của họ.

Nếu quý vị không thể giải quyết tranh chấp với công ty bảo 
hiểm của quý vị, quý vị có thể đệ trình đơn khiếu nại tại Cơ 
Quan Đặc Trách Khiếu Nại Tài Chánh Úc (AFCA) vào bất cứ 
thời điểm nào. Để biết thêm thông tin, quý vị vui lòng truy cập 
www.afca.org.au hoặc gọi số điện thoại 1800 931 678.

Cơ Quan Đặc Trách Khiếu Nại Tài Chánh 
Úc (AFCA) là gì?
AFCA là một chương trình giải quyết tranh chấp độc lập miễn 
phí dành cho người tiêu dùng. Chương trình này được tạo ra để 
giải quyết những loại tranh chấp sau đây với công ty bảo hiểm 
của quý vị.
Quý vị có hai năm kể từ ngày nhận được thư từ chối cuối cùng 
của công ty bảo hiểm, hoặc sáu năm kể từ ngày quý vị phát 
hiện việc tổn thất của mình lần đầu tiên – tính theo sự việc xảy 
ra trước – để nộp đơn khiếu nại của quý vị lên AFCA. Nếu quý 
vị nghi ngờ về việc liệu thời gian giới hạn có được áp dụng hay 
không, thì cách tốt nhất là nộp đơn khiếu nại với AFCA.

.
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AFCA: giải quyết tranh 
chấp bảo hiểm của quý vị
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Gọi Cảnh 
Sát
Hãy ngay lập 
tức báo cáo 
các vụ tai nạn 
nghiêm trọng 
cho cảnh sát, 
ví dụ như khi 
một người bị 
thương hoặc bị 
mắc kẹt. 

Quý vị vừa bị tai 
nạn

✆

Do lỗi của ai?
Bất kỳ người lái xe nào không có sự chú 
ý hợp lý đều phải chịu trách nhiệm 
đối với thiệt hại do vụ tai nạn gây ra. 
Không phải lúc nào cũng dễ dàng 
để quyết định điều này; đôi khi 
cả hai người lái xe đều phải chịu 
trách nhiệm.

Ngay cả khi cảnh sát không buộc 
tội quý vị vi phạm luật giao thông, 
điều đó không có nghĩa là quý vị không phải 
chịu trách nhiệm. Có sự khác biệt giữa việc 
vi phạm luật giao thông (trách nhiệm hình 
sự) và trách nhiệm đối với thiệt hại (trách 
nhiệm dân sự).

Nếu quý vị sở hữu chiếc xe nhưng một người 
khác lại lái chiếc xe đó, quý vị vẫn có thể 
phải chịu trách nhiệm nếu người lái xe đó là 
‘người đại diện’ của quý vị và gây ra lỗi. (ví dụ 
một người bạn lái xe trong khi chạy việc cho 
quý vị). Trong trường hợp này, người lái xe đó 
cũng có trách nhiệm tương đương.

Gọi cảnh sát
Quý vị phải gọi cảnh sát nếu: 

● một người bị thương hoặc bị mắc kẹt 
● cần cảnh sát để điều khiển giao thông 

hoặc giải quyết các mối nguy hiểm 
● chiếc xe cần được kéo đi 
● bất kỳ ai có liên quan không chịu trao đổi 

chi tiết hoặc 
● người lái xe có vẻ đang chịu ảnh hưởng 

của rượu hoặc ma túy.
Nếu không có điều nào ở trên thì cảnh sát 
không cần đến hiện trường xảy ra vụ va 
chạm. Nếu chiếc xe cần được kéo đi thì sau 
khi rời khỏi hiện trường xảy ra vụ va chạm, 
quý vị cần báo cáo vụ va chạm đó cho 
Đường Dây Trợ Giúp của Cảnh Sát (PAL) 
theo số điện thoại 131 444 càng sớm càng 
tốt.

1
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✆

Lấy thông 
tin chi tiết 
của người 
lái xe kia

Thu thập 
chứng cứ

Ghi chép về 
hiện trường 
và thiệt 
hại đối với 
chiếc xe

Thu thập 
thông tin 
chi tiết từ 
các nhân 
chứng

Sau vụ tai nạn

Tại hiện trường 
● Tất cả những người lái xe phải cung cấp 

tên, chi tiết liên lạc cũng như bằng lái và 
số đăng ký xe hơi cho người lái xe kia. Hãy 
ghi ra những thông tin về chiếc xe hơi kia 

● Hãy thu thập chi tiết từ các nhân chứng. 
● Hãy ghi lại về hoàn cảnh xảy ra tai nạn và 

bất kỳ thiệt hại tài sản nào. 
● Hãy chụp ảnh (ví dụ vệt bánh xe hoặc 

mảnh vụn trên đường) hoặc vẽ sơ đồ về 
hiện trường vụ tai nạn. 

● Hãy ghi lại thời gian xảy ra tai nạn, địa 
điểm, đèn đường, điều kiện giao thông, 
thời tiết và bất kỳ điều gì khác mà quý vị 
nghĩ rằng có thể góp phần gây ra vụ va 
chạm. 

● Nếu cảnh sát đến, họ sẽ nói chuyện với 
từng người lái xe và nhân chứng. Họ có 
thể ra thông báo vi phạm. Hãy hỏi cảnh 
sát để biết tên và chi tiết liên lạc của họ. 
Sau đó, nếu cần, quý vị có thể nhận bản 
sao báo cáo của cảnh sát (xem Thông tin 
và trợ giúp thêm).

Thu thập chứng cứ
Nếu quý vị không lấy được thông tin này tại 
hiện trường vụ tai nạn, quý vị cần thu thập 
thông tin này càng sớm càng tốt vào thời 
gian sau đó. Hãy yêu cầu các nhân chứng 
viết một bản tường trình về những gì họ đã 
nhìn thấy.

Hãy vẽ ra sơ đồ vụ tai nạn. Chụp ảnh thiệt hại 
với xe của quý vị, việc này có thể hữu ích nếu 
vụ việc bị đưa ra tòa.

.

2
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Xin báo giá

 LỜI KHUYÊN

Hãy yêu cầu các nhân chứng viết tường 
trình trước khi họ quên các chi tiết. 

Hãy xem danh sách ở trên để biết thêm chi 
tiết.

Hãy xin báo giá (hoặc các báo giá) từ thợ 
sửa chữa xe bị tai nạn để chứng minh cho 
phần thiệt hại cho chiếc xe của quý vị. Quý vị 
có thể yêu cầu bồi thường chi phí sửa chữa 
hợp lý.

Nếu chi phí sửa chữa nhiều hơn chi phí thay 
mới chiếc xe của quý vị thì chiếc xe của quý 
vị sẽ được coi là phế phẩm. Nếu chiếc xe của 
quý vị là phế phẩm, hãy lấy báo cáo về giá 
trị của chiếc xe trước khi xảy ra tai nạn, trừ 
đi bất kỳ giá trị thu hồi nào. Một số tổ chức 
xe hơi cung cấp các báo cáo đánh giá phế 
phẩm cho các thành viên có tính phí, nếu 
không có, quý vị hãy liên lạc với giám định 
viên hoặc nhân viên đánh giá tổn thất.

 LỜI KHUYÊN

Hãy xin nhiều báo giá về thiệt hại đối 
với chiếc xe của quý vị để trợ giúp việc 
thương lượng. 

Quý vị cũng có thể được bồi thường các chi 
phí hoặc tổn thất khác, chẳng hạn như phí 
kéo xe, tổn thất đồ đạc cá nhân và tiền thuê 
xe thay thế. Quý vị cũng có thể yêu cầu bồi 
thường quyền lợi nếu sự việc được đưa ra 
tòa.
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Gửi thư yêu 
cầu

Nếu quý vị chọn không yêu cầu bồi thường 
từ bảo hiểm của mình hoặc quý vị không có 
bảo hiểm và quý vị nghĩ rằng người lái xe kia 
có lỗi, thì quý vị có thể thương lượng về việc 
ai là người gây ra lỗi, mức độ thiệt hại do vụ 
tai nạn gây ra và thời điểm thực hiện khoản 
thanh toán.
Nếu quý vị nghĩ rằng người lái xe kia gây 
lỗi, hãy viết thư yêu cầu. Hãy yêu cầu người 
lái xe kia chi trả cho tiền sửa chữa chiếc xe 
của quý vị và bất kỳ tổn thất nào khác. Hãy 
đính kèm một bản sao báo giá. Hãy yêu cầu 
người lái xe kia trả lời trong khoảng thời gian 
cụ thể, ví dụ như 14 ngày. Hãy giữ bản báo 
giá gốc và bản sao của lá thư yêu cầu đó.
Nếu quý vị nhận được yêu cầu bồi thường 
hoặc thư yêu cầu, thông thường cách tốt 
nhất là trả lời lá thư đó. Nếu người lái xe kia 
có bảo hiểm, quý vị có thể nhận được lá thư 
từ công ty bảo hiểm của họ. Nếu quý vị tin 
rằng quý vị không gây ra lỗi, hãy viết thư và 
giải thích. Nếu quý vị không đồng ý với chi 
phí sửa chữa đó, quý vị có thể tự mình lấy 
báo giá. Nếu quý vị tin rằng quý vị chỉ có một 
phần lỗi, hãy đề nghị chi trả một phần chi phí 
hợp lý.
Hãy viết cụm từ ‘không tác động đến quyền 
yêu sách hiện tồn’ (without prejudice) ở 
trên đầu bất kỳ lá thư nào để chúng không 
thể được sử dụng làm bằng chứng ở bất kỳ 
phiên tòa nào sau này.
Quý vị có thể thương lượng trực tiếp với 
người lái xe kia hoặc thông qua một bên hòa 
giải độc lập. Nếu quý vị có thể dàn xếp thanh 
toán, hãy chắc chắn là thỏa thuận được lập 
thành văn bản và cả hai bên cùng ký tên 
vào. Thỏa thuận này cần được ghi là phương 
án dàn xếp thanh toán đầy đủ và cuối cùng 
cho yêu cầu bồi thường, nếu không, khoản 
thanh toán của quý vị sau đó có thể chỉ 
được coi là khoản thanh toán một phần.
.

Trả lời thư 
yêu cầu

Thương 
lượng
Hãy thử tự mình 
thương lượng 
vấn đề hoặc sử 
dụng một bên 
hòa giải.

Thương lượng xem 
ai sẽ trả tiền3
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Nếu thương lượng thất bại thì phương sách 
tiếp theo của quý vị là thưa kiện ra tòa. Hãy 
suy nghĩ cẩn thận trước khi thưa kiện ra tòa. 
Nếu quý vị thua kiện, quý vị có thể phải trả 
các chi phí pháp lý của bên kia. Ngay cả khi 
quý vị thắng kiện, quý vị có thể không thu hồi 
lại được bất kỳ khoản tiền nào. Ngoài ra, việc 
thưa kiện ra tòa mất thời gian và có thể gây 
căng thẳng. Nếu quý vị bắt đầu thưa kiện ra 
tòa, quý vị sẽ cần biết tên và địa chỉ của bên 
hoặc các bên kia. Đó thường là người lái xe 
nhưng cũng có thể bao gồm chủ sở hữu xe.

Thông thường thì hành động thưa kiện ra tòa 
vì thiệt hại về tài sản phải bắt đầu trong vòng 
sáu năm kể từ ngày xảy ra tai nạn. Những 
lái xe dưới 18 tuổi phải đưa ra yêu cầu bồi 
thường trong vòng sáu năm từ thời điểm họ 
bước sang tuổi 18.

Tòa Sơ Thẩm được chia thành hai phân bộ: 

● Phân Bộ Giải Quyết Các Yêu Cầu Bồi 
Thường Nhỏ dành cho các yêu cầu đòi bồi 
thường lên đến $20.000. 

● Phân Bộ Sơ Thẩm Chung dành cho các 
yêu cầu đòi bồi thường hơn $20.000 và lên 
đến $100.000.

Người bắt đầu các thủ tục tố tụng pháp lý 
được gọi là nguyên đơn. Người bị kiện được 
gọi là bị đơn.

 LỜI KHUYÊN

Hãy bắt đầu hành động ngay. 

Ra tòa4
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Cơ Quan Đặc 
Trách Khiếu Nại 
Tài Chánh Úc 
(AFCA) là một 
lựa chọn thay thế 
cho việc kiện ra 
tòa trong một số 
trường hợp.

Có phải quý vị không có bảo 
hiểm và công ty bảo hiểm của 
người lái xe kia đang liên lạc 
với quý vị không?
Những thông tin sau đây có thể hỗ trợ quý vị 
nếu quý vị không có bảo hiểm và quý vị vừa 
gặp tai nạn với một chiếc xe được bảo hiểm. 

Nếu người lái xe có bảo hiểm gây thiệt hại 
cho chiếc xe của quý vị (hoặc gây ra một 
phần thiệt hại) và quý vị đang yêu cầu bồi 
thường lên đến $15.000 cho thiệt hại đó, thì 
khi đó quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về 
xe không bảo hiểm với Cơ Quan Đặc Trách 
Khiếu Nại Tài Chánh Úc (AFCA) đối với công 
ty bảo hiểm của người lái xe có bảo hiểm.

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với AFCA, 
hãy truy cập trang mạng: www.afca.org.au 
hoặc gọi số 1800 931 678. Quý vị có thể nộp 
đơn sau khi một bản Tường Trình Yêu Cầu 
Bồi Thường (Statement of Claim) đã được 
tống đạt tới quý vị hoặc sau khi quý vị đã nộp 
Lời Bào Chữa.

Các thủ tục tố tụng tại tòa án được hoãn 
thực hiện cho đến khi AFCA điều tra việc 
tranh chấp.

.

AFCA: Đối với những tài 
xế không có bảo hiểm
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Đệ trình yêu cầu bồi thường và 
yêu cầu bồi thường chéo
Nếu quý vị là nguyên đơn, hãy điền bản tường 
trình yêu cầu bồi thường, nêu ra các chi tiết về 
yêu cầu bồi thường của quý vị. Nếu quý vị yêu 
cầu bồi thường cho nhiều mục khác ngoài chi 
phí sửa chữa chẳng  hạn như chi phí thuê xe 
thay thế, quý vị có thể cần được tư vấn pháp lý.
Hãy đệ trình yêu cầu bồi thường của quý vị tại 
tòa án. Quý vị có sáu năm kể từ ngày xảy ra tai 
nạn để đệ trình yêu cầu bồi thường của mình. 
Hãy tống đạt yêu cầu bồi thường của quý vị trực 
tiếp cho bị đơn hoặc qua đường bưu điện. Tòa 
án có thể hỗ trợ thực hiện điều này. Yêu cầu 
bồi thường của quý vị phải được tống đạt trong 
vòng sáu tháng kể từ ngày đệ trình.
Nếu quý vị là bị đơn đã được tống đạt bản 
tường trình yêu cầu bồi thường và quý vị không 
đồng ý với yêu cầu bồi thường chống lại quý vị, 
quý vị cần đệ trình lời bào chữa trong vòng  
28 ngày. 
Lời bào chữa đối với yêu cầu bồi thường dựa 
trên cơ sở là người lái xe kia phạm lỗi (toàn bộ 
hoặc một phần) và/hoặc các thiệt hại được yêu 
cầu bồi thường quá lớn.
Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn nộp lời bào chữa, 
nguyên đơn có thể nộp đơn xin phán quyết vắng 
mặt. Tòa án có thể cho phép quý vị phản đối 
phán quyết vắng mặt nếu quý vị cung cấp lý do 
chính đáng cho việc chậm trễ và cơ sở cho lời 
bào chữa của quý vị. Nếu quý vị được tống đạt 
tường trình yêu cầu bồi thường và quý vị nghĩ 
rằng bên kia phạm lỗi, quý vị có thể đệ trình yêu 
cầu bồi thường chéo trong vòng 28 ngày.

 LỜI KHUYÊN

Hãy liên lạc với LawAssist để được trợ 
giúp về cách viết các tài liệu liên quan 
tới tòa án của quý vị.

Đệ trình lên tòa án

Nếu quý vị 
sẽ ra tòa 
1. Nếu quý vị là 
nguyên đơn, hãy 
nộp bản Tường 
Trình Yêu Cầu 
Bồi Thường và 
tống đạt cho bị 
đơn.

2. Nếu quý vị 
là bị đơn, hãy 
đệ trình lời bào 
chữa và/hoặc 
bản Tường Trình 
Yêu Cầu Bồi 
Thường Chéo 
trong vòng 28 
ngày.
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Quý vị có thể tự đại diện cho mình hoặc thuê luật 
sư đại diện. Mọi người thường tự đại diện cho 
mình tại Phân Bộ Giải Quyết Các Yêu Cầu Bồi 
Thường Nhỏ. Tòa án không cung cấp thông dịch 
viên cho các yêu cầu bồi thường dân sự, do đó 
quý vị sẽ cần phải tự mình thu xếp.

Nếu quý vị không thể tham dự phiên tòa, hãy liên 
lạc với tòa án càng sớm càng tốt để xin hoãn. 
Quý vị cũng cần thông báo cho bên kia. Nếu quý 
vị không xin hoãn và không tới tòa, tòa án có thể 
ban các án lệnh trong lúc quý vị vắng mặt.

Trước Khi Xét Xử tại Phân Bộ 
Giải Quyết Các Yêu Cầu Bồi 
Thường Nhỏ
Các yêu cầu bồi thường dưới $20.000 thường 
được xét xử tại Phân Bộ Giải Quyết Các Yêu 
Cầu Bồi Thường Nhỏ. Tại buổi xem xét trước 
khi xét xử, lục sự tại Tòa sẽ giúp cả hai bên xác 
định các vấn đề và tìm kiếm phương án dàn 
xếp giải quyết có thể thực hiện. Hãy mang theo 
các bản tường trình của nhân chứng và các tài 
liệu khác. Nếu vấn đề không được dàn xếp giải 
quyết, Lục Sự có thể chuyển vụ việc tới dịch vụ 
hòa giải hoặc đưa vào danh sách xét xử.

 LỜI KHUYÊN

Hãy tận dụng buổi xem xét trước khi xét 
xử để thương lượng phương án dàn xếp 
giải quyết.

Trước Khi Xét Xử tại Phân Bộ 
Sơ Thẩm Chung
Các yêu cầu bồi thường trên $20.000 được xét xử 
tại Phân Bộ Sơ Thẩm Chung. Ngày ra tòa đầu tiên 
tại phân bộ này được gọi là ngày triệu tập. Nếu 
quý vị không thể tham dự vào ngày đó, hãy nhớ 
xin hoãn (xem ở trên). Nếu quý vị không xin hoãn 
và không tham dự phiên tòa này, tòa án có thể 
ban hành án lệnh trong lúc quý vị vắng mặt. 

Tham Dự 
Buổi Xem 
Xét Trước 
Khi Xét Xử

Tại tòa án5
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Nếu các bên tranh chấp về chi phí sửa chữa, 
tại buổi triệu tập, tòa án sẽ yêu cầu các bên 
tham dự một buổi hội ý và trao đổi bằng chứng 
chuyên môn.

Các vụ không rắc rối có thể được chuyển tới 
trọng tài phân xử, mang ít tính chính thức hơn 
một buổi xét xử trước quan tòa sơ thẩm. Quan 
tòa sơ thẩm cũng có thể chuyển một vụ việc tới 
một Trung Tâm Tư Pháp Cộng Đồng để hòa giải.

Nếu vụ của quý vị không được chuyển tới trọng 
tài phân xử hoặc hòa giải, khi đó vụ việc này sẽ 
được ghi vào danh sách xét xử.

Tại phiên xét xử
Tòa án phải phân xử một cách công bằng và cho 
mỗi bên một cơ hội để trình bày vụ việc của họ.

Các vụ yêu cầu bồi thường nhỏ được quan tòa 
sơ thẩm hoặc viên hội thẩm xét xử. Các vụ nhỏ 
này mang tính không chính thức và mọi người 
thường tự đại diện cho mình. Thường thì các 
bằng chứng chỉ được phép đưa ra ở dạng tài 
liệu. Các nhân chứng thường cung cấp văn bản 
tường trình.

Thủ tục tố tụng tại Phân Bộ Sơ Thẩm Chung do 
thẩm phán hoặc trọng tài xét xử. Để trình bày 
một vụ việc tại Phân Bộ Sơ Thẩm Chung, cách 
thông thường là cung cấp tài liệu và nhân chứng 
đưa ra lời khai làm bằng chứng.

Đưa bằng chứng
Các nhân chứng chỉ có thể đưa ra bằng chứng 
liên quan đến các dữ kiện có liên quan. Dữ kiện 
là những gì mọi người trực tiếp nghe hoặc nhìn 
thấy và không phải là ý kiến đơn thuần. Tòa án 
sẽ chỉ nghe ý kiến từ các chuyên gia.

Các tài liệu có thể được sử dụng làm bằng 
chứng bao gồm các bản tường trình của nhân 
chứng, các hình ảnh, các bản phác thảo, các báo 
giá sửa chữa, các hóa đơn và nhật ký.

Tham dự 
phiên xét 
xử tại tòa 
và tranh 
luận về vụ 
việc của 
quý vị
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Là nguyên đơn, quý vị phải chứng minh: 

● quý vị sở hữu chiếc xe 

● bên kia là ai 

● rằng bên kia đã bất cẩn và

● mức độ thiệt hại mà quý vị phải chịu.

Để làm điều này, quý vị cần phải mô tả ngắn 
gọn yêu cầu bồi thường và cung cấp bằng 
chứng của mình. Tại Phân Bộ Sơ Thẩm 
Chung, quý vị có thể đặt câu hỏi cho các 
nhân chứng của mình (gọi là thẩm vấn). Sau 
đó bị đơn có thể đặt câu hỏi cho các nhân 
chứng của quý vị (được gọi là đối chất).

Là bị đơn, khi đó quý vị có thể cung cấp 
bằng chứng của mình. Tại Phân Bộ Sơ 
Thẩm Chung, quý vị có thể thẩm vấn các 
nhân chứng của mình. Nguyên đơn sau 
đó có thể đối chất với quý vị và các nhân 
chứng của quý vị.

Khi tất cả các bằng chứng đã được đưa ra, 
mỗi bên có thể cung cấp một bản tóm tắt 
về vụ việc của họ và chỉ ra bất kỳ điểm yếu 
nào trong vụ việc của bên kia.

Tòa án ra quyết định 
Hầu hết các phiên xét xử đều bắt đầu và 
kết thúc cùng ngày và kéo dài trong vài giờ. 
Tòa án sẽ đưa ra quyết định và giải thích lý 
do cho quyết định đó. Điều này được gọi là 
phán quyết. 

Trong những vụ việc phức tạp, tòa án có thể 
bảo lưu quyết định của mình.

Tòa án cũng có thể ra án lệnh về chi phí. 
Thông thường, bên thua phải trả các chi phí 
của bên thắng kiện. Phân Bộ Giải Quyết Các 
Yêu Cầu Bồi Thường Nhỏ của Tòa Sơ Thẩm 
có giới hạn về số tiền chi phí có thể yêu cầu 
bồi thường.



16

Kháng cáo quyết định
Quyết định của Phân Bộ Giải Quyết Các Yêu Cầu 
Bồi Thường Nhỏ
Nếu quý vị muốn phản đối quyết định của quan 
tòa sơ thẩm hoặc viên hội thẩm, quý vị cần gửi 
đơn lên Tòa Trung Thẩm trong vòng 28 ngày. 
Các đơn kháng án từ Phân Bộ Giải Quyết Các Yêu 
Cầu Bồi Thường Nhỏ chỉ có thể thành công trong 
những trường hợp rất hạn chế (liên quan đến việc 
thiếu thẩm quyền hoặc việc chối bỏ sự công bằng 
trong các thủ tục). Trước khi tiến hành kháng án, 
quý vị nên tìm tư vấn pháp lý.

Quyết định của Phân Bộ Sơ Thẩm Chung
Nếu quý vị muốn phản đối quyết định của quan 
tòa sơ thẩm, quý vị cần gửi đơn lên Tòa Thượng 
Thẩm trong vòng 28 ngày. Các đơn kháng án cần 
phải chỉ ra việc sai luật hoặc yêu cầu được phép 
tiến hành.

Nếu quý vị muốn phản đối quyết định của trọng 
tài, quý vị cần gửi đơn lên Lục Sự trong vòng 28 
ngày để được tái xét xử trước một quan tòa 
sơ thẩm.
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Người được nhận tiền nợ theo án lệnh là chủ 
nợ theo phán quyết. Người nợ tiền là bên nợ 
theo phán quyết.

Tòa án sẽ chỉ thi hành án lệnh nếu được yêu 
cầu làm thế. Các án lệnh thường chỉ được 
thi hành trong thời gian 12 năm.

Thông Báo Thẩm Tra
Chủ nợ theo phán quyết có thể yêu cầu tòa 
án ban hành Thông Báo Thẩm Tra yêu cầu 
bên nợ theo phán quyết ra tòa. 

Tại tòa án, bên nợ phải cho chủ nợ biết tất 
cả thông tin về thu nhập và tài sản của 
mình. Bên nợ không tới tòa án có thể bị một 
viên chức thừa phát lại (sheriff) đưa ra tòa.

Lệnh sai áp
Chủ nợ theo phán quyết có thể yêu cầu tòa 
án ‘sai áp’ tiền lương và/hoặc tài khoản ngân 
hàng của bên nợ. Đây là án lệnh yêu cầu 
chủ sử dụng lao động hoặc giám đốc ngân 
hàng, ví dụ như, thu tiền của bên nợ trả cho 
chủ nợ.

Có các quy tắc chi phối số tiền lương có thể 
bị sai áp của bên nợ.

 LỜI KHUYÊN

Hãy liên lạc với LawAssist để được trợ 
giúp về các mẫu đơn thi hành án lệnh.

Thi hành án lệnh6
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Trát tịch thu tài sản
Chủ nợ theo phán quyết có thể xin được 
trát tịch thu tài sản. Đây là án lệnh cho phép 
nhân viên tòa án lấy và bán đấu giá tài sản 
cá nhân để trả nợ.

Nhân viên tòa án không được lấy hoặc bán:

●	 các đồ đạc gia dụng thiết yếu 

●	 các dụng cụ làm nghề đến một giá trị 
nhất định 

●	 hàng hóa của người khác 

●	 xe hơi có giá trị dưới con số ấn định.

Nếu phán quyết hơn $10.000, bất động sản 
(ví dụ: nhà của quý vị) có thể được phát mại.

Phá Sản
Nếu nợ theo phán quyết trên $10.000, chủ 
nợ có thể nộp đơn lên Tòa Án Liên Bang để 
yêu cầu công bố bên nợ phá sản.

Nếu quý vị nhận được thông báo phá sản, 
hãy tìm tư vấn pháp lý càng sớm càng tốt.
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Thông tin & trợ giúp thêm
LawAccess NSW  www.lawaccess.nsw.gov.au
Hãy gọi số 1300 888 529 để tìm thông tin pháp lý, giới thiệu hoặc 
được tư vấn pháp lý trong một số trường hợp.
LawAssist  www.lawaccess.nsw.gov.au/lawassist 
LawAssist có thêm thông tin về các vụ tai nạn xe hơi và thiệt hại tài 
sản chẳng hạn như thư mẫu và trợ giúp viết tài liệu liên quan đến tòa 
án.

Các Trung Tâm Tư Pháp Cộng Đồng  www.cjc.nsw.gov.au
Cung cấp các nhân viên hòa giải trung lập để giúp cả hai bên tìm ra 
giải pháp cho một sự mâu thuẫn nào đó. Hãy gọi số  
1800 990 777 để tìm trung tâm gần quý vị nhất. 

Các Trung Tâm Pháp Lý Cộng Đồng www.clcnsw.org.au
Cung cấp tư vấn và thông tin pháp lý miễn phí. Hãy gọi đến 
LawAccess NSW theo số 1300 888 529 để tìm trung tâm gần quý 
vị nhất.

Đường Dây Nóng về Nợ Nần Quốc Gia www.ndh.org.au
Hãy gọi số 1800 007 007 để biết thông tin về cố vấn tài chính gần 
quý vị nhất và tư vấn về cách thương lượng với chủ nợ.

Cơ Quan Đặc Trách Khiếu Nại Tài Chánh Úc (AFCA)  www.afca.org.au
Giải quyết các tranh chấp giữa người dân và công ty bảo hiểm của 
họ, và tranh chấp giữa người lái xe không có bảo hiểm và người lái xe 
có bảo hiểm bên thứ ba. Nộp đơn khiếu nại trực tuyến hoặc qua điện 
thoại theo số 1800 931 678.
Dịch Vụ Luật Bảo Hiểm (ILS) www.insurancelaw.org.au
Hãy gọi số 1300 663 464 để được trợ giúp về các tranh chấp bảo 
hiểm.
Hiệp Hội Luật Pháp NSW www.lawsociety.com.au
Hãy gọi số 9926 0300 để biết thông tin hoặc được giới thiệu đến luật 
sư tư.
Legal Aid NSW www.legalaid.nsw.gov.au
Legal Aid NSW có thể cung cấp trợ giúp và tư vấn pháp lý miễn phí. 
Hãy gọi LawAccess NSW theo số 1300 888 529.
Cơ Quan Quản Lý Bảo Hiểm Tiểu Bang (SIRA) www.sira.nsw.gov.au
Hãy gọi cho SIRA theo số 1300 656 919 để được tư vấn về cách làm 
đơn yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân hoặc có được tên của 
công ty bảo hiểm Greenslip (Giấy Xanh) của người lái xe kia.
Lực Lượng Cảnh Sát NSW www.police.nsw.gov.au
Gọi Đường Dây Trợ Giúp của Cảnh Sát (PAL) theo số 131 444 để báo 
cáo các trường hợp phi khẩn cấp.
Bộ Phận Dịch Vụ Bảo Hiểm có thể cung cấp các bản sao báo cáo tai 
nạn của cảnh sát. Hãy gọi số 8835 8377.
Cơ Quan Giao Thông Vận Tải NSW 
https://roads-waterways.transport.nsw.gov.au 
Để biết thông tin về việc đăng bạ và cấp phép xe hơi và chi tiết công ty 
bảo hiểm, hãy gọi số 13 22 13.

http://www.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.lawaccess.nsw.gov.au/lawassist
http://www.cjc.nsw.gov.au
http://www.clcnsw.org.au
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Tài liệu này là hướng dẫn chung về luật pháp. Quý vị không 
nên xem tài liệu này là lời khuyên pháp lý, và chúng tôi đề 
nghị là quý vị nên nói chuyện với luật sư về tình trạng của 
mình.
Các thông tin trong tài liệu này chính xác tại thời điểm in. 
Tuy nhiên các thông tin có thể thay đổi. Để biết thêm thông 
tin, vui lòng liên hệ LawAccess NSW theo số 1300 888 529

The brochure is also available in Arabic, Dari/Farsi, 
Simplified Chinese and Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2021

Đặt lấy các tờ thông tin trực tuyến tại:
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

 Để có thêm thông tin về các dịch vụ của Legal Aid NSW:

Nếu quý vị cần một thông ngôn viên, hãy gọi 
cho Dịch Vụ Phiên Dịch và Thông Ngôn (TIS 
National) theo số 131 450 (từ 9 giờ sáng đến 
5 giờ chiều) và yêu cầu LawAccess NSW.

Nếu quý vị bị khó nghe hoặc nói, hãy gọi cho 
chúng tôi qua Dịch Vụ Tiếp Âm Quốc Gia 
(National Relay Service, NRS) theo số 133 677 
và yêu cầu LawAccess NSW hoặc truy cập: 
www.relayservice.gov.au

Quý vị có cần trợ giúp để liên hệ với chúng tôi không?

Quý vị có bị khó nghe hoặc nói không?

http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications
http://www.relayservice.gov.au

