
 

 

Cuộn băng Video này sẽ giúp quý vị chuẩn bị tự đại diện tại phiên xử ở Toà Thượng thẩm. 
 
Kể từ lúc quý vị được cho biết ngày diễn ra phiên xử của mình, quý vị cần phải tiến hành một 
số bước để chuẩn bị.  
 
Trước hết, hãy xem phiên xử của quý vị thuộc loại gì rồi dựa vào đó để hoạch định. 
 
Không phải phiên xử nào cũng cần chuẩn bị như nhau.  
 
Hãy hỏi Toà xem quý vị nên dùng phương pháp nào để nộp giấy tờ, tài liệu mà quý vị dự định 
sử dụng tại phiên xử của mình. 
 
Quan toà sẽ có bản sao tất cả các giấy tờ, tài liệu mà quý vị và bên kia đã nộp. 
 
Hãy kiểm tra xem quý vị đã có đủ tất cả tất cả các tài liệu quý vị có thể muốn đề cập tới trong 
phiên xử chưa, ví dụ tờ khai hữu thệ, bao gồm vật chứng, tờ khai nhân chứng, bản tường 
trình ý kiến, thơ và e-mail của Toà án. 
 
Bộ giấy tờ này sẽ trở thành tập hồ sơ của quý vị bao gồm các giấy tờ, tài liệu cho phiên xử. 
 
Hãy kiểm tra xem quý vị đã trả toàn bộ các lệ phí của toà án chưa. 
 
Hãy kiểm tra xem vụ của quý vị được xử ở toà nhà nào của Toà Thượng thẩm, và địa chỉ của 
toà nhà đó. 
 
Nếu quý vị cần giúp đỡ để vô toà, xin hãy gọi điện cho chúng tôi trước ít nhất 2 ngày, để 
chúng tôi có thể giúp chuẩn bị trước cho quý vị tới toà. 
 
Bây giờ quý vị đã nộp xong giấy tờ, đã trả lệ phí toà án và biết chính xác địa điểm phiên xử 
của mình đã đến lúc quý vị cần suy nghĩ về cách thức trình bày vụ của mình. 
 
Viết xuống những gì quý vị định nói, và lập danh sách những điều quý vị muốn hỏi. 
 
Suy nghĩ về những gì bên kia có thể sẽ nói và quý vị nên đáp lại thế nào. 
 
Nếu quý vị dự định đề cập tới các giấy tờ, tài liệu, Quan toà sẽ đòi hỏi quý vị nói rõ tên của 
giấy tờ, tài liệu mà quý vị đang đề cập tới, và số trang và số đoạn cụ thể trong giấy tờ, tài liệu 
mà quý vị muốn họ chú ý tới. 
 
Sẽ giúp ích nếu quý vị đánh dấu rõ ràng các giấy tờ, tài liệu của mình và sắp xếp theo thứ tự 
trước phiên xử. 
 
Gia đình và bạn bè có thể đến dự, và theo dõi phiên xử cùng quý vị. 
 
Quý vị có thể thấy việc theo dõi một phiên xử là điều hữu ích khi chuẩn bị cho vụ của mình. 
 



 

 

Hầu hết các vụ án đều được xử công khai ở toà có ghế ngồi cho công chúng. 
 
Bây giờ đã đến ngày trước phiên xử của quý vị, vì vậy quý vị cần suy nghĩ  mình nên làm gì. 
 
Xem lại ghi chép của quý vị, và đọc lại các giấy tờ, tài liệu chính mà quý vị định đề cập tới tại 
phiên xử. 
 
Tập nói những gì quý vị sắp sửa nói với một người bạn hay người thân trong gia đình. 
 
Tập hợp tất cả các giấy tờ, tài liệu và sách quý vị vẫn dùng để giúp hiểu về luật. 
 
Mang theo giấy và bút, để quý vị có thể ghi lại những điều nghe được ở phiên xử. 
 
Hãy yêu cầu cấp Ghi bản cho phiên xử của quý vị. 
 
Các điều kiện về Ghi bản được giải thích trong ghi chú về cách làm việc của toà. 
 
Phòng Lục sự cũng có thể giúp quý vị về thông tin đó. 
 
Kiểm tra Danh mục Phiên xử ở Toà tại trang mạng để biết vụ của mình được sắp xếp ở phòng 
xử nào và có vụ án nào khác  được Quan toà đó xử cùng ngày không. 
 
Cuối cùng, hãy dự tính nên mặc quần áo gì. 
 
Hãy mặc quần áo chỉnh tề  cho phiên xử của quý vị, và không được đi dép tông, mặc áo may 
ô hoặc đeo kính mát.  
 
Bây giờ, quý vị đã sẵn sàng cho phiên xử của mình. 
 

 


