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Đơn xin tái xét trường hợp không tham dự 
phiên thẩm lý 

1. Đơn xin tái xét trường hợp
không tham dự một phiên thẩm lý là
gì?

Việc tái xét trường hợp không tham dự một phiên 
thẩm lý là một cuộc tái xét dành cho một bên tố 
tụng không thể tham dự hoặc tham gia phiên thẩm 
lý và không được đại diện trong phiên thẩm lý, và 
có thể thỏa mãn Toà Án rằng họ có lý do chính 
đáng để được miễn thứ cho trường hợp không 
tham dự, tham gia hoặc được đại diện tại phiên 
thẩm lý. 

2. Làm thế nào để quý vị thực hiện
một đơn xin?

Quý vị phải hoàn tất mẫu đơn (thường là trong vòng 
7 ngày kể từ khi có quyết định ban đầu), nộp lệ phí 
nộp đơn hoặc nộp đơn xin miễn lệ phí, và nộp bất 
kỳ tài liệu hỗ trợ nào với SACAT (Tòa Án Hành 
Chính và Dân Luật Tiểu Bang Nam Úc). 

Đơn xin có thể được nộp trên trang mạng của 
chúng tôi www.sacat.sa.gov.au, đến văn phòng 
chúng tôi tại Pirie Street hoặc Collinswood hoặc 
gọi điện thoại số 1800 723 767. 

Đơn xin tái xét trường hợp không tham dự một 
phiên thẩm lý phải bao gồm chi tiết về các thủ tục 
tố tụng và quyết định có liên quan, lúc nào và làm 
thế nào quý vị biết được quyết định của Tòa Án, 
và những lý do của trường hợp quý vị không hiện 
diện hoặc được đại diện tại phiên thẩm lý có liên 
quan. 

Quý vị chỉ có thể làm một đơn xin tái xét trường 
hợp không tham dự một phiên thẩm lý đối với cùng 
một vấn đề mà khỏi có sự cho phép của Tòa Án Để 
biết thông tin về lệ phí và các phí khoản, hãy xem: 

Để biết thông tin về lệ phí và các phí khoản, hãy 
xem: 

https://www.sacat.sa.gov.au/applications-and-
hearings/fees-and-charges 

3. Sự đòi hỏi một lý do chính đáng

SACAT phải thòa mãn rằng quý vị có lý do chính 
đáng để được miễn thứ về trường hợp không thể 
tham dự, tham gia hoặc được đại diện trong phiên 
thẩm lý. 

Các ví dụ về những gì có thể tạo thành một lý do 
chính đáng để được miễn thứ bao gồm: 

• Quý vị hoặc một thành viên trong gia đình
trực tiếp của quý vị bị bệnh và do đó quý vị
không thể tham dự;

• Quý vị đã không nhận được thông báo về
phiên thẩm lý;

• Quý vị ở nước ngoài hoặc tiểu bang khác và
không biết về phiên thẩm lý;

• Quý vị đang làm việc ở một địa điểm ở xa và
không thể liên lạc được;

• Quý vị đang tham dự một đám tang;

• Quý vị đã bị giam giữ trong tù.

Bằng chứng hỗ trợ phải được nộp cùng với đơn xin. 

Ví dụ về những gì có thể KHÔNG tạo thành một lý 
do chính đáng để được miễn thứ bao gồm: 

• Quý vị đã bận làm việc;

• Quý vị đã có một cuộc hẹn định kỳ với nha
sĩ;

• Nếu quý vị là người quản lý bất động sản –

https://www.sacat.sa.gov.au/applications-and-hearings/fees-and-charges
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quý vị đã có các cuộc thanh sát bất động  
sản được hẹn trước hoặc đã nghỉ phép  
bệnh hoặc nghỉ phép thường niên 

 
3.      Thủ Tục SACAT giải quyết yêu 
cầu tái xét trường hợp không tham 
dự một phiên thẩm lý là gì? 

 
Một khi quý vị đã nộp đơn, trả lệ phí (hoặc đã 
được miễn lệ phí) và nộp mọi tài liệu hỗ trợ, 
SACAT sẽ sắp xếp lịch trình để đơn xin của quý vị 
được thẩm lý. Nếu có thể, phiên thẩm lý sẽ được 
tiến hành bởi thành viên Tòa Án là người đã đưa 
ra quyết định ban đầu. 

 

Thành viên của Tòa Án sẽ tiến hành phiên xử 
trong hai giai đoạn. Thứ nhất, thành viên của Tòa 
Án sẽ quyết định xem quý vị có lý do chính đáng 
để được miễn thứ về trường hợp không tham dự, 
tham gia hoặc được đại diện tại buổi thẩm lý ban 
đầu hay không. Thứ hai, nếu thành viên Tòa Án 
quyết định rằng quý vị đã có lý do chính đáng để 
được miễn thứ, thì thành viên sẽ tái xét quyết định 
ban đầu. 

 

Nếu thành viên Tòa Án quyết định rằng làm như 
vậy là chính đáng, thì họ có thể thay đổi hoặc thu 
hồi quyết định ban đầu. 

 
 
 

SACAT không bảo đảm tính chính xác hoặc đầy đủ 
của Tờ Phổ Biến Thông tin này và không chấp nhận 
bất kỳ trách nhiệm nào nếu quý vị tin cậy vào nó. 
 
Quý vị luôn luôn nên nhờ sự cố vấn pháp lý độc lập  
cho mình. 
 




