Hội Đồng cải cách
Pháp luật tại
Tây Úc

Vắn tắt về lịch sử của Hội Đồng Cải Cách Pháp Luật
Vào thập niên 1960 có sự thiết tha cảm nhận về nhu cầu quan tâm thường xuyên về
những vấn đề cải cách luật pháp trên toàn khắp lãnh thổ Liên Bang. Cơ cấu chính thức
đầu tiên về cải cách pháp luật tại Tây Úc, Ủy Ban Cải Cách Luật Pháp, được thành lập
qua quyết định của Nội Các Chính Phủ vào tháng Chín năm 1967. Sau những buổi thảo
luận với các nhóm thụ thác chủ yếu, Ông Tổng Trưởng Tư Pháp và Nội Các Chính Phủ
đã quyết định Ủy Ban Cải Cách Luật Pháp gồm có ba ủy viên làm việc bán thời gian:
một luật sư tư; một đại diện của trường Đại Học Luật tại Tây Úc và một đại diện của
Bộ Hình Luật.
Khởi đầu, Ủy Ban Cải Cách Luật Pháp làm việc bán thời gian. Tuy nhiên, chẳng bao lâu
các chức vị này rõ ràng cần phải được có qui chế thường trực nếu Ủy Ban muốn làm
việc có hiệu quả trong vai trò liên tục cải cách luật pháp. Vào ngày 31 tháng Mười, Ủy
Ban Cải Cách Pháp Luật được gọi là Hội Đồng Cải Cách Pháp Luật tại Tây Úc chiếu
theo Đạo Luật Hội Đồng Cải Cách Pháp Luật 1972 (Tây Úc). (Ủy Ban được chính thức
cải tổ thành Hội Đồng dựa theo bản tuyên bố về Đạo Luật Hội Đồng Cải Cách Pháp
Luật 1972 (Tây Úc) vào ngày 19 tháng Giêng năm 1973.) Hội Đồng mới thành lập nầy
là một cơ quan luật định hoạt động độc lập với các ban nghành hành pháp và tư pháp
của chính phủ. Những điều kiện quan yếu của chức vụ viện sĩ của Hội Đồng được khai
triển để cho phép bổ nhiệm một viện sĩ thâm niên về luật pháp của bất cứ trường đại
học nào tại Tây Úc. Vào năm 1978 Đạo Luật tu chính cho phép sự bổ nhiệm thêm hai
Ủy Viên làm việc toàn thời và nâng tổng số ủy viên lên đến năm người.

Cải cách luật pháp tại Tây Úc
Hội Đồng Cải Cách Pháp Luật tại Tây Úc giúp đỡ trong việc cập nhật hóa luật pháp và
làm cho luật được thích đáng với nhu cầu của xã hội bằng cách đưa ra những đề nghị
cải cách trong những lãnh vực về luật pháp mà Ông Tổng Trưởng Tư Pháp giao qua để
xem xét. Ông Tổng Trưởng Tư Pháp trình với Quốc Hội những bản tường trình của Hội
Đồng chiếu theo sự đòi hỏi của Đạo Luật Hội Đồng Cải Cách Pháp Luật 1972 (Tây Úc).
Một việc giao phó cho Hội Đồng để xem xét có thể là do một đề nghị mà trước đây Hội
Đồng đã đệ trình lên Ông Tổng Trưởng Tư Pháp. Ở điểm này cả Hội Đồng lẫn Ông
Tổng Trưởng Tư Pháp có thể xem xét những đề nghị về cải cách luật pháp do dân
chúng đề nghị. Hội Đồng sẵn sàng đón nhận những đề nghị về những dự án cải cách
luật pháp.

Hội Đồng Cải Cách Luật Pháp không đưa ra những hướng dẫn về luật pháp hoặc xem
xét những đơn kiện tụng dưới bất cứ hình thức nào. Hội Đồng không thể can thiệp vào
những trường hợp cá nhân cũng như bất cứ vấn đề liên hệ nào của hệ thống luật pháp
hoặc nghành nghề liên quan đến pháp luật.

Những lãnh vực được đề nghị để cải cách
Những thành viên trong cộng đồng và những tổ chức cộng đồng được khuyến khích
liên lạc với Hội Đồng Cải Cách Pháp Luật và đưa ra những đề nghị về những lãnh vực
của luật pháp mà họ nghĩ rằng cần phải được thay đổi.
Bạn không cần phải chờ Hội Đồng hoặc Ông Tổng Trưởng Tư Pháp đưa ra ý kiến về
cải cách luật pháp. Những nhóm cộng đồng và những người làm trong lãnh vực pháp
luật thường là những người nằm ở vị trí tốt nhất để đóng góp ý kiến về những lãnh
vực cần được có cải cách về luật pháp.
Nếu bạn có ý kiến nào về cải cách luật pháp, Hội Đồng có thể:
•

đề nghị với Ông Tổng Trưởng Tư Pháp là vấn đề cần được giao cho Hội Đồng
nghiên cứu và tham khảo ý kiến với cộng đồng; hoặc

•

nghiên cứu và đề nghị với Chính quyền nếu ý kiến cải cách pháp luật liên quan đến
những thay đổi nhỏ.

Tổng quát mà nói Hội Đồng không cứu xét những đề nghị được xem là:
•

quá phức tạp đối với tài nguyên sẵn có,

•

đã được Bộ Tư Pháp hay một Bộ nào khác của Chính quyền hoặc cơ quan nào tái
xét,

•

có thể liên quan đến những vấn đề tranh cãi trong chính sách, hoặc một loạt
những vấn đề về kinh tế, xã hội hoặc những vấn đề khác nằm ngoài phạm vi của
cải cách luật pháp, và

•

hoặc giả không thích hợp; thí dụ, khi vấn đề nằm trong lãnh vực trách nhiệm của
Chính Quyền Liên Bang.

Tiến trình cải cách luật pháp
Hội Đồng Cải Cách Luật Pháp của Tây Úc đưa ra những đề nghị về những lãnh vực của
luật pháp cần được cải cách do Ông Tổng Trưởng Tư Pháp giao phó để giải quyết.
Một khi phạm vi cải cách đã thỏa định, thường thường công việc được thông qua một
số giai đoạn.
•

Hội Đồng nhận bản danh mục tham khảo do Ông Tổng Trưởng Tư Pháp gởi.

•

Hội Đồng thuê những nhà chuyên môn để nghiên cứu, viết và ấn hành.

•

Một bản liệt kê những vấn đề hoặc danh mục thảo luận được phát hành giảng giải
những vấn đề trọng yếu và cung cấp nền móng cơ bản để tham khảo.

•

Kêu gọi sự đóng góp ý kiến đệ trình của bất cứ cá nhân và đoàn thể quan tâm nào
có quan tâm đến vấn đề.

•

Tiến hành việc tham khảo ý kiến với các thành viên của cộng đồng, các nhân viên
làm việc trong lãnh vực luật phápvà các cơ quan/đoàn thể liên hệ khác.

•

Một bản báo cáo được phát hành với những đề nghị thay đổi về luật pháp.

•

Ông Tổng Trưởng Tư Pháp đệ trình bản báo cáo trước Quốc Hội.

•

Quốc Hội quyết định xem có nên thực hiện những điều đề nghị ( toàn thể hoặc
một phần) thông qua tiến trình lập pháp hay không.

Lập bản đệ trình
•

Hội Đồng Cải Cách Luật Pháp đón nhận mọi ý kiến đệ trình về những đề mục đang
được nghiên cứu điều tra trong những việc thăm vấn hiện hành của Hội Đồng. Hội
Đồng mong nhận được những bản đệ trình của quảng đại quần chúng, cũng như
của mọi người có sự quan tâm đặc biệt hoặc chuyên gia trong lãnh vực luật pháp
đang được thẩm tra.

•

Ý kiến đệ trình có thể gởi qua hình thức văn bản hoặc thông đạt qua điện thoại.
Bạn có thể chọn đóng góp ý kiến về mọi khía cạnh của một dự án hoặc chỉ với
những vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm hoặc có khả năng chuyên môn. Không có
một hình thức đặt biệt hoặc khuôn khổ nào mà bạn cần phải tuân thủ; tuy nhiên,
bạn có thể giúp đỡ Hội Đồng bằng cách cho ý kiến về những đề xuất đặc biệt hoặc
đặt những câu hỏi đề cập tỉ mỉ trong bản tường trình về những vấn đề liên quan
để bàn thảo hoặc bản tường trình thảo luận.

Bảo mật
Tất cả mọi bản ý kiến đệ trình được xem là một nguồn chứng cớ quan trọng trong việc
tra cứu tìm hiểu của Hội Đồng. Vì lẽ đó Hội Đồng có thể trích dẫn hoặc đề cập đến
những bản đệ trình này trong ấn bản phát hành của Hội Đồng. Nếu bạn muốn bản
tường trình của bạn được giữ kín bạn cần phải báo rõ ràng cho Hội Đồng biết nếu:
•

bạn cho phép Hội Đồng trích dẫn hoặc bàn thảo về bản đệ trình của bạn nhưng tên
của bạn không được tiết lộ; hoặc

•

bạn không cho phép Hội Đồng trích dẫn gì trong bản đệ trình của bạn hoặc bàn
thảo trong văn bản phát hành của Hội Đồng.
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vi tính-Điện báo
•

Tất cả những bản tường trình và các văn bản của Hội Đồng có thể tải xuống từ
Mạng Vi tính của Hội Đồng ngay sau khi được phát hành. Để được thông báo về sự
tiến triển trong lãnh vực cải cách luật pháp, Hội Đồng đã thiết lập một dịch vụ điện
thư cập nhật miễn phí. Dịch vụ này cảnh giác những người đăng ký làm thành viên
về sự hiện hữu của những vấn đề bàn thảo mới, cung cấp tin tức cập nhật của
những đề tài đang được bàn thảo và bao gồm những mạng vi tính liên quan đến
những phát hành mới và những thông báo cho quảng đại quần chúng đang hiện có
trên mạng.

•

Để đăng ký là thành viên của mạng vi tính-Điện báo bạn chỉ cần gởi điện thư cho
Hội Đồng, địa chỉ lrcwa@justice.wa.gov.au với 'eAlerts' trong hàng tin tức về thành
viên, xin cho tên tuổi và chi tiết để liên lạc.

