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Ân phẩm này được soạn thảo nhằm mục đích hướng dẫn tổng quát về pháp luật. Quý vị không 
nên sử dụng tập sách như cố vấn pháp luật và quý vị nên nói chuyện với luật sư về tình huống cụ 
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Legal Aid NSW công nhận ấn phẩm The Children’s Court, Care, My Child and Me trước đây 
của Trung tâm Pháp luật Cộng đồng Shoalcoast.
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Kháng cáo là gì?
Kháng cáo có nghĩa là tòa án cấp cao 
hơn có thể phán quyết lại từ đầu khi 
có người nào đó không hài lòng với 
phán quyết của Tòa Thiếu nhi. Không 
phải mọi phán quyết đều có thể được 
phép kháng cáo.

Ai có thể khiếu nại?
Bất kỳ bên nào trong thủ thủ tục tố 
tụng ban đầu tại Tòa Thiếu nhi đều 
có thể kháng cáo phán quyết nếu họ 
không hài lòng với án lệnh Tòa đã 
ban hành. Nếu không phải là một bên 
trong thủ tục tố tụng, quý vị không 
được nộp đơn kháng cáo.

Khi nào tôi có thể khiếu nại?
Quý vị cần phải đợi cho đến khi vụ 
việc tại Tòa Thiếu nhi đã kết thúc và 
Tòa đã ban hành án lệnh chính thức. 
Một trường hợp ngoại lệ là nếu Tòa 
Thiếu nhi không cho phép quý vị tham 
gia như là một bên trong cuộc. Nếu 
như vậy, quý vị có thể kháng cáo phán 
quyết này ngay lập tức mà không cần 
đợi cho đến khi vụ việc kết thúc.

Quý vị không thể kháng cáo ‘án lệnh 
tạm thời’ (tức là án lệnh tạm thời 
được Tòa ban hành trong thời gian 

thủ tục tố tụng Tòa Thiếu nhi đang 
diễn ra).

Ví dụ, quý vị không thể kháng cáo 
phán quyết:

▲  rằng con quý vị cần được nuôi 
dưỡng và bảo vệ (‘xác lập’),

▲  từ chối đơn xin Ban Thẩm định, 
Tòa Thiếu nhi làm cuộc thẩm định,

▲  tạm thời giao trách nhiệm cha mẹ 
đối với con quý vị cho một người 
nào đó,

▲  ấn định mức độ tiếp xúc tạm thời 
giữa quý vị và con quý vị.

Tôi nộp đơn kháng cáo ở đâu?
Muốn kháng cáo phán quyết của 
Thẩm phán Tòa Thiếu nhi, quý vị phải 
nộp đơn kháng cáo lên Tòa Trung cấp 
(District Court).

Muốn kháng cáo phán quyết của 
Chánh án (President) Tòa Thiếu nhi, 
quý vị phải nộp đơn kháng cáo lên 
Tòa Thượng thẩm (Supreme Court).

Trong một số rất ít trường hợp, đôi khi 
quý vị có thể nộp đơn lên Tòa Thượng 
thẩm (Supreme Court) xin tái xét phán 
quyết của Tòa Trung cấp (District 
Court). Quý vị sẽ cần phải đi gặp luật 
sư để họ tư vấn cho quý vị về việc này.

Điều gì sẽ xảy ra trong vụ 
kháng cáo
Tòa phân xử đơn kháng cáo sẽ 
xét toàn bộ vụ việc hoàn toàn mới, 
và tự quyết định xem sẽ ban hành 
những án lệnh chính thức nào. Thông 

Đừng để quá trễ

Nếu muốn kháng cáo phán quyết 
của Tòa Thiếu nhi, quý vị phải 
nộp đơn kháng cáo trong vòng 28 
ngày kể từ ngày có phán quyết. 
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thường, Tòa sẽ có tất cả bằng chứng 
tương tự như Tòa Thiếu nhi, cũng 
như bất kỳ bằng chứng mới nào Tòa 
cần phải xét đến.

Nếu tôi không hài lòng với án 
lệnh tạm thời thì sao?
Quý vị không thể kháng cáo án lệnh tạm 
thời nhưng quý vị có hai cách để phản 
đối án lệnh tạm thời của Tòa Thiếu nhi:

▲  nếu hoàn cảnh đã thay đổi kể từ 
khi ban hành án lệnh, quý vị có 
thể nộp đơn xin sửa đổi án lệnh 
bằng đơn ‘section 90’ xin ‘sửa đổi 
hoặc hủy bỏ’ án lệnh (xin đọc TẬP 
SÁCH 3: Tình hình đã thay đổi 
và tôi muốn xin con tôi lại: tôi 
có thể làm những gì?); hoặc

▲  trong trường hợp hiếm hoi, quý vị có 
thể nộp đơn lên Tòa Thượng thẩm 
(Supreme Court) xin sửa đổi án 
lệnh tạm thời. Những trường hợp 

này rất khác thường và quý vị nên đi 
gặp luật sư để hỏi ý kiến liệu trường 
hợp của quý vị có thể nộp đơn lên 
Tòa Thượng thẩm hay không.

Tôi có thể tìm luật sư?
Đôi khi, Legal Aid NSW có thể giúp 
quý vị nộp đơn kháng cáo lên Tòa 
Trung cấp (District Court) hay Tòa 
Thượng thẩm (Supreme Court).  
Muốn được trợ giúp pháp luật, quý 
vị cần phải chứng minh mình hội đủ 
điều kiện đối với ‘trắc nghiệm khả 
năng kinh tế’ (quý vị không vượt quá 
mức giới hạn về thu nhập và tài sản) 
của Legal Aid và ‘trắc nghiệm mức 
độ chính đáng’ (trường hợp của quý 
vị có triển vọng thành công hợp lý) 
của Legal Aid. Nếu không hội đủ điều 
kiện để được trợ giúp pháp luật, quý 
vị có thể tự trả tiền thuê luật sư tư làm 
đại diện cho quý vị hoặc quý vị tự đại 
diện cho mình.

Tình hình đã thay đổi và tôi muốn xin con tôi lại: 

tôi có thể làm những gì? 
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Nhờ người Tư vấn về Pháp luật

Quý vị có thể tìm luật sư bằng  
cách liên lạc với:

▲  Legal Aid NSW:  
điện thoại 1800 551 589 hoặc truy 
cập www.legalaid.nsw.gov.au 

▲  LawAccess NSW:  
điện thoại 1300 888 529 hoặc truy 
cập www.lawaccess.nsw.gov.au
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