
 

 

Ngày ra toà đã tới.  
 
Trước khi rời nhà, đảm bảo là quý vị đã có đầy đủ giấy tờ, bao gồm các vật chứng gốc đã ký 
và biết địa chỉ của toà. 
 
Hãy tới Toà sớm, bởi vì có thể phải chờ lâu ở điểm kiểm tra an ninh dùng X quang. 
 
Các món đồ bị cấm như rượu, các vật sắc nhọn hay nguy hiểm, không được phép mang vô 
Toà, vì vậy hãy để chúng ở nhà. 
 
Một khi quý vị đã qua kiểm tra an ninh, hãy đi theo biển báo hoặc hỏi đường tới phòng xử. 
 
Khi quý vị tới phòng xử, hãy báo cho Nhân viên của Toà án biết, họ sẽ chỉ cho quý vị chỗ ngồi. 
 
Hãy chuẩn bị chờ đến lượt mình vì vụ của quý vị có thể chỉ là một trong mấy vụ được xử ở 
phòng xử này hôm đó. 
 
Hãy lắng nghe Nhân viên Toà án, họ sẽ gọi vụ của quý vị khi tới lượt. 
 
Đứng dậy khi Quan toà bước vô phòng xử. 
 
Nếu quý vị là đương đơn quý vị sẽ là người đầu tiên phải trình bày vụ của mình cho Quan toà. 
 
Hãy đứng dậy khi nói chuyện với Quan toà và xưng hô với ngài quan tòa là: "Your Honour" 
(Kính thưa Quan toà), hoặc nếu có nhiều Quan toà, hãy nói: "Your Honours" (Kính thưa các 
Quan toà) 
 
Nói một cách tự tin; rõ ràng, lịch sự, và tôn trọng. 
 
Nêu các điểm mình muốn nói một cách lô gic và đơn giản.  
 
Quan toà sẽ yêu cầu bên kia đáp lại ý kiến của quý vị. 
 
Quý vị nên trở lại chỗ ngồi của mình trong khi bên kia trình bày. 
 
Lại đứng lên mỗi khi Quan toà nói chuyện với quý vị và mỗi khi quý vị trả lời câu hỏi của Quan 
tòa. 
 
Nếu quý vị không hiểu một lý lẽ hay quyết định, hãy nhờ Quan toà giải thích cho quý vị. 
 
Quan toà sẽ báo cho quý vị biết phán quyết của Ngài, hoặc Quan tòa sẽ đưa ra phán quyết 
vào một ngày khác. 
 
Nếu sau vụ của quý vị không còn vụ nào khác, Quan toà sẽ đứng dậy và Toà sẽ đình lại.  
 
Khi đó quý vị có thể rời khỏi phòng xử.  



 

 

 
Nếu sau vụ của quý vị còn có các vụ khác, quý vị có thể rời khỏi phòng xử khi phiên xử của 
mình kết thúc bằng cách đi tới cuối phòng xử, và cúi đầu chào Quan toà trước khi lặng lẽ rời 
khỏi phòng xử. 
 
Hãy nhớ là những người trong công chúng cũng có thể vô phòng xử để nghe phiên xử của 
quý vị bởi vì các phiên xử ở Toà Thượng thẩm đều cho phép công chúng vào theo dõi. 
 
Nếu quý vị cần thêm thông tin về các thủ tục toà án, xin hãy vào trang mạng của chúng tôi 
hoặc gọi cho Phòng Lục sự. 
 
 


