
 

 

Cuộn băng Video này giải thích về tờ khai hữu thệ và cách thức làm tờ khai. 
 
Tờ khai hữu thệ là gì? 
 
Tờ khai hữu thệ là một tờ khai chính thức bằng văn bản, trong đó nêu rõ các sự việc quý vị 
biết. 
 
Tờ khai phải được ký sau khi tuyên thệ hoặc xác nhận là sẽ nói sự thật, nghĩa là quý vị nói 
rằng thông tin đó là sự thật. 
 
Tờ khai hữu thệ của quý vị sẽ trở thành một phần bằng chứng hỗ trợ cho vụ kiện của quý vị.  
 
Bên kia sẽ được phép hỏi quý vị các câu hỏi về nội dung của tờ khai hữu thệ trong phiên xử. 
 
Tôi làm tờ khai hữu thệ như thế nào? 
 
Quý vị có thể điền vào mẫu tờ khai hữu thệ có trên trang mạng của Toà Thượng thẩm Victoria 
rồi sau đó in ra một bản. 
 
Hoặc, Phòng Lục sự có thể gửi cho quý vị một tờ khai hữu thệ chưa điền để quý vị tự tay điền. 
 
Tờ khai hữu thệ bao gồm một loạt câu ngắn có đánh số. 
 
Mỗi câu nên theo đúng lô gic của câu trước đó, theo thứ tự ngày tháng, đồng thời mỗi câu nên 
nêu ra một sự việc liên quan tới vụ kiện. 
 
Sử dụng đề mục trong tờ khai hữu thệ có thể giúp người đọc hiểu rõ câu chuyện của quý vị. 
 
Nên dùng ngôn ngữ hàng ngày khi viết tờ khai hữu thệ. Giống như cách quý vị nói khi họ thẩm 
vấn chéo quý vị về tờ khai hữu thệ. 
 
Tôi nên ghi những thông tin gì trong tờ khai hữu thệ của mình? 
 
Ở phần đầu tờ khai hữu thệ, hãy nêu tên họ, địa chỉ và nghề nghiệp của quý vị. 
 
Trong đoạn văn tiếp theo, hãy giải thích lý do quý vị làm tờ khai hữu thệ. 
 
Đó có phải là để đáp lại tài liệu mà bên kia đã nộp không hay là để hỗ trợ cho một vấn đề mà 
quý vị đã xin toà? 
 
Nếu phù hợp với trường hợp của mình, quý vị có thể trình bày một số chi tiết vắn tắt về hoàn 
cảnh vụ việc, ví dụ quý vị có liên quan tới vụ này như thế nào. 
 
Sau đó, nêu lên các sự việc trong vụ kiện của quý vị, như quý vị đã làm gì, nhìn thấy, nói hoặc 
nghe thấy những gì. 
 



 

 

Ghi rõ ngày xảy ra những việc đó, nơi xảy ra và những người có mặt. 
 
Nếu có điều gì quý vị không rõ hoặc không nhớ, cứ nói thật như vậy.  
 
Tôi không nên ghi những thông tin gì trong tờ khai hữu thệ của mình? 
 
Cố gắng tránh ghi vào những thông tin không liên quan tới trường hợp của quý vị. 
 
Không nên ghi vào những lý lẽ về cách áp dụng luật cho các sự việc nêu trong tờ khai hữu thệ 
của quý vị. 
 
Quý vị sẽ có cơ hội để đưa ra lý lẽ luật pháp, gọi là “tường trình ý kiến”, tại phiên xử vụ của 
quý vị. 
 
Hãy để qua một bên những cảm xúc về tranh chấp của quý vị bằng cách không ghi vào quan 
điểm của mình hoặc chia sẻ những điều quý vị cho rằng đã xảy ra. 
 
Ví dụ, khi mô tả các cuộc hội thoại, chỉ kể lại những gì quý vị biết người nào đã nói, ở đâu và 
khi nào. 
 
Các thông tin mà người khác nói lại cho quý vị, gọi là lời đồn, thường không được cho phép.  
 
Nhưng nếu quý vị cho rằng nên ghi thông tin đó vào, quý vị cần phải nói rõ mình tin là vậy. 
 
Quý vị nên tránh ghi những thông tin mà trước đó quý vị hay bên kia đã cung cấp cho toà. 
 
Hãy cẩn thận …  
 
Nếu quý vị ghi vào tờ khai hữu thệ của mình những tài liệu không phù hợp hoặc không liên 
quan, bên kia có thể xin toà bác bỏ hoặc loại bỏ giấy tờ, tài liệu đó. 
 
Nếu bên kia thành công khi xin bác bỏ một phần hoặc toàn bộ tờ khai hữu thệ của quý vị, Toà 
có thể ra lệnh cho quý vị phải trả phí tổn luật pháp của họ liên quan tới việc ra toà xin điều đó.  
 
Đó là tội nghiêm trọng nếu quý vị cố tình khai gian trong tờ khai hữu thệ của mình. 
 
Điều này có thể khiến quý vị bị phạt nghiêm trọng. 
 
Các vật chứng kèm theo tờ khai hữu thệ. 
 
Các vật chứng kèm theo tờ khai hữu thệ là các giấy tờ, tài liệu như sao kê ngân hàng, thơ và 
tìm kiếm bất động sản hoặc các dạng bằng chứng khác, hỗ trợ cho những điều ghi trong tờ 
khai hữu thệ. 
 
Các vật chứng được cất giữ cùng với tờ khai hữu thệ trong thời gian xét xử vụ kiện này.  
 



 

 

Quý vị sẽ cần đặt tên cho mỗi vật chứng của mình. 
 
Nên sử dụng các chữ cái đầu tiên trong tên của quý vị rồi sau đó đánh số thứ tự. 
 
Ví dụ, các chữ cái đầu tiên trong tên của quý vị là BD, quý vị nên đặt tên vật chứng là BD1, 
BD2, BD3 vân vân. 
 
Khi đề cập tới một trong những vật chứng của mình trong tờ khai hữu thệ, quý vị nên viết: “Tôi 
muốn đề cập tới vật chứng BD1". 
 
Mỗi vật chứng nên có một trang bìa gọi là Giấy Chứng nhận Xác định Vật chứng Mẫu 43A 
trên đó có ghi tên của vật chứng. 
 
Mẫu này có trên trang mạng của Toà Thượng thẩm hoặc ở Phòng Lục sự Chính. 
 
Tôi đã viết xong tờ khai hữu thệ của mình, tiếp theo tôi cần phải làm gì? 
 
Hãy đọc lại tờ khai hữu thệ của mình sau khi hoàn tất và kiểm tra kỹ xem chính xác không. 
 
Một khi quý vị đã hài lòng, quý vị cần phải ký vào tờ khai hữu thệ và chữ ký của quý vị cần 
phải được một người có thẩm quyền làm chứng. 
 
Ví dụ: luật sư, trạng sư, người có thẩm quyền chứng thực giấy tờ (Justice of the Peace) hay 
nhân viên cảnh sát hàm trung sĩ trở lên. 
 
Một khi quý vị đã ký tờ khai hữu thệ, quý vị nên sao chụp nhiều bản để lưu giữ và một bản để 
tống đạt cho bên kia hoặc các bên liên quan tới vụ kiện của quý vị. 
 
Quý vị phải nộp cho Toà bản gốc tờ khai hữu thệ  đã ký cùng các vật chứng.  
 
Thủ tục này khác nhau tuỳ theo vụ kiện của quý vị. 
 
Nếu quý vị cần thêm thông tin về các thủ tục tòa án, xin hãy vào trang mạng của chúng tôi 
hoặc gọi cho Phòng Lục sự. 
 
 


