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GIÁM HỘ VÀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN
Những câu hỏi thường gặp về việc làm đơn xin
Sự khác biệt giữa giám hộ và quản trị tài sản là gì?
Giám hộ là về việc chỉ định một người nào đó đưa ra quyết định cho một người thiếu
năng lực tinh thần để quyết định về nơi người đó sống, họ nên liên lạc với ai, họ nhận
dịch vụ gì tại nhà, và họ được nhận hình thức điều trị y khoa và nha khoa nào.
Quản trị tài sản là về việc chỉ định một người nào đó đưa ra quyết định cho một người
thiếu năng lực tinh thần để quản lý các vấn đề tài chính, tài sản hoặc tiền bạc của mình,
hoặc đưa ra quyết định pháp lý hoặc ký kết hợp đồng.

Tôi làm đơn xin như thế nào?
Các mẫu đơn có thể được truy cập và hoàn tất qua trực tuyến.
Hãy tìm hiểu thêm về thủ tục làm đơn.

Bao lâu trước khi một phiên thẩm lý được tổ chức?
Đơn xin giám hộ và quản trị tài sản thường được lên danh sách để được thẩm lý đầy đủ
trong vòng 3-4 tuần kể từ ngày nộp đơn. Nếu một đơn xin có tính chất phức tạp hơn thì
có thể được lên danh sách để được thẩm lý sơ bộ (Thẩm Lý Ban Chỉ Thị Cho Các Bên)
trước phiên thẩm lý đầy đủ. Trong những trường hợp như vậy, sẽ mất nhiều thời gian
hơn để lên danh sách để được thẩm lý đầy đủ đối với đơn xin.

Là đương đơn tôi cần cung cấp bằng chứng gì?
Là đương đơn, quý vị chịu trách nhiệm cung cấp bằng chứng có liên quan để hỗ trợ cho
đơn xin của mình.
Thông tin cần thiết để hỗ trợ cho đơn xin của quý vị nên bao gồm
•

Bằng chứng y khoa và chuyên môn (dưới hình thức một bản tường trình) về sự
suy yếu/bệnh tâm thần và khả năng quyết định cho chính đương sự đối tượng của
đơn xin.

•

Bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào về bất kỳ những nguy cơ nào đối với người đó.

•

Một Bản Tường Trình Giám Định Do Toán Giám Định Chăm Sóc Lão Niên (ACAT)
thực hiện.

•

Bất kỳ tài liệu nào đang hiện hữu, ví dụ: Giấy Ủy Quyền Lâu Dài, Quyền Giám Hộ
Lâu Dài hoặc Chỉ Thị Về Việc Chăm Sóc Trong Tương Lai,

•

Các tường trình lao động liệu pháp về kỹ năng sinh hoạt và kỹ năng quản lý tài
chính hàng ngày của đương sự đối tượng của đơn xin.
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•

Đương đơn cũng có thể nạp một văn bản giải trình ngắn gọn (tối đa 2 trang
giấy cỡ A4) để hỗ trợ cho đơn xin và lý do tại sao họ cho rằng các án lệnh là cần
thiết.

Điều gì xảy ra sau khi nộp đơn xin?
Đương đơn phải thông báo cho Toà Án về các chi tiết, số điện thoại và địa chỉ của người
là đương sự đối tượng của đơn xin và bất kỳ người nào có “quan tâm đích thực đối với
vấn đề”.
Toà Án sẽ cung cấp đơn xin và bằng chứng y khoa hỗ trợ và các giải trình cho đương sự
đối tượng của đơn xin trước phiên thẩm lý với thông báo về phiên thẩm lý trình bày
những quyền pháp lý của họ.
Toà Án sẽ thông báo cho tất cả ‘những người khác có quan tâm đích thực trong vấn đề’
và các nhân chứng liên quan về ngày thẩm lý và tính chất của đơn xin.
Ai là người có quan tâm đích thực trong vấn đề?
Những người có quan tâm đích thực trong vấn đề là:
•

Người chăm sóc chính không chuyên nghiệp tại nhà (người bạn đời/người phối
ngẫu hoặc thành viên gia đình) của đương sự đối tượng của đơn xin

•

Những sỡ hữu chủ liên đới bất động sản với đương sự đối tượng của đơn xin,

•

Những Người Thụ Ủy được chỉ định theo Giấy Ủy Quyền Lâu Dài.

•

Những người được chỉ định thay mặt ra quyết định căn cứ theo Quyền Giám Hộ
Lâu Dài/Chỉ Thị Về Việc Chăm Sóc Trong Tương Lai.

•

Những người khác có thể được coi là có quan tâm đích thực trong vấn đề là con
cái, anh chị em ruột hoặc cháu nội/ngoại đã trưởng thành và bất kỳ nhân chứng
nào có liên quan.

“Những người có quan tâm” có thể tiếp cận với bất kỳ tài liệu nào trước phiên
thẩm lý không?
Thông thường, không có người nào khác ngoài đương sự đối tượng của đơn xin sẽ nhận
được bất kỳ tài liệu nào trước phiên thẩm lý ngoài thông báo về phiên thẩm lý, sẽ nêu
chi tiết của đơn xin bao gồm ngày giờ và địa điểm của phiên thẩm lý. Điều này là vì thể
thức về quản trị tài sản và giám hộ không phải là mối tranh chấp giữa các bên nhưng
liên quan đến một cuộc điều tra của Toà Án về hoàn cảnh của đương sự đối tượng của
đơn xin và điều quan trọng là Toà Án phải bảo vệ thông tin cá nhân nhạy cảm (về sức
khỏe và tài chính) của đương sự đối tượng của đơn xin.
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Tuy nhiên, trong vài trường hợp, Tòa Án sẽ gửi một bản sao của đơn xin, bất kỳ tường
trình y khoa và thông tin nào khác (như về tài chính) cho những người mà Toà Án xét
nên có quyền tiếp cận thông tin đó trước phiên thẩm lý (chẳng hạn như người bạn đời
của đương sự đối tượng của đơn xin, hoặc Người Thụ Ủy được chỉ định theo Giấy Ủy
Quyền Lâu Dài, hoặc người được chỉ định thay mặt ra quyết định căn cứ theo Chỉ Thị Về
Việc Chăm Sóc Trong Tương Lai.

Người là đương sự đối tượng của đơn xin có phải đến dự phiên thẩm lý không?
Có. Điều quan trọng đối với người là đương sự đối tượng của đơn xin là tham dự và tham
gia phiên thẩm lý trừ phi ông ta/bà [cô] ta không thể tham dự do sức khỏe kém hoặc
một hoàn cảnh đặc biệt nào khác. Sỡ dĩ như vậy là vì quyết định của Tòa Án có thể tác
động đáng kể đến những quyền lợi của người đó. Vì lý do này mọi nỗ lực được thực hiện
để tạo điều kiện cho đương sự đối tượng của đơn xin được tham gia vào tiến trình thẩm
lý ở mức tối đa có thể đạt được. Đương đơn có trách nhiệm sắp xếp cho đương sự
đối tượng của đơn xin tham dự phiên thẩm lý.
Nếu đương sự đối tượng của đơn xin có thể giao tiếp và đóng góp quan điểm của mình
nhưng không thể tham dự vì sức khỏe kém hoặc những trường hợp đặc biệt nào khác,
quý vị có thể làm đơn yêu cầu một thành viên của Toà Án đến thăm người đó bất cứ nơi
nào họ đang cư ngụ vào lúc đó để tiếp nhận bằng chứng do họ cung khai trước phiên
thẩm lý. Có một thể thức đặc biệt mà quý vị sẽ cần phải tuân hành về thủ tục này. Hãy
xem Tờ Phổ Biến Thông Tin (Fact Sheet).

Là đương đơn tôi có phải tham dự phiên thẩm lý hay không?
Có, tất cả các đương đơn, cho dù họ là chuyên viên y tế, luật sư, bác sĩ hoặc thành viên
gia đình, đều phải tham dự phiên thẩm lý.

Người được đề nghị làm người giám hộ hoặc quản trị viên tài sản có phải tham dự
phiên thẩm lý hay không?
Có, bởi vì Tòa Án sẽ cần phải thẩm định tính chất phù hợp của người đó để chỉ định. Việc
tham dự qua điện thoại hoặc truyền hình video có thể được sắp xếp trong các trường hợp
thích đáng nhưng nói chung sự hiện diện cá nhân là cần thiết.

Tôi có phải nói với đương sự đối tượng của đơn xin và những người khác có liên quan
tới vấn đề rằng tôi đang làm đơn xin hay không?
Có. Đây là một trong những trách nhiệm chính của đương đơn

Nếu tôi muốn tự đề nghị bản thân làm người giám hộ hoặc quản trị viên tài sản, tôi có
phải nạp một đơn xin riêng biệt hay không?
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Không. Đương đơn thường nêu rõ họ đang đề nghị ai là người giám hộ và/hoặc quản trị
viên tài sản trong đơn xin của họ.
Nếu quý vị là một người có quan tâm đích thực trong vấn đề và quý vị muốn tự đề nghị
bản thân hoặc người nào khác làm người giám hộ hoặc quản trị viên tài sản, quý vị nên
trình bày điều này bằng văn bản cho Tòa Án trước phiên thẩm lý. Không cần thiết phải
có một đơn xin riêng biệt.

Những câu hỏi thường gặp về phiên thẩm lý
Điều gì diễn ra tại một phiên thẩm lý?
Một phiên thẩm lý tương đối không trang trọng và sẽ được tiến hành theo cách thức
được xác định bởi (các) Thành Viên của Tòa Án tùy thuộc vào các vấn đề được nêu ra.
Tòa Án xem xét các bản tường trình và tài liệu do các bên và nhân chứng cung cấp, lắng
nghe thông tin được cung cấp bởi các bên và nhân chứng tại phiên thẩm lý, cứu xét các
bằng chứng được trình bày và sau đó đưa ra quyết định về đơn xin.
Hầu hết các đơn xin lệnh giám hộ và quản trị viên tài sản được lên danh sách để được
thẩm lý trong 60 phút nếu vấn đề không gây tranh cãi hoặc phức tạp. Trong trường hợp
một vấn đề gây tranh cãi hoặc phức tạp thì có thể được lên danh sách để được thẩm lý
trong thời gian kéo dài từ 2 tới 4 giờ. Một số vấn đề gây nhiều tranh cãi hoặc rất phức
tạp có thể được lên danh sách để được thẩm lý trong thời gian lâu hơn.
Hãy tìm hiểu thêm về điều gì diễn ra tại một phiên thẩm lý. Hãy xem tờ phổ biến thông
tin riêng biệt.

Tôi có thể nhờ người nào khác đại diện cho tôi không?
Tòa Án này không phải là một pháp đình và sẽ tiến hành phiên thẩm lý với càng ít nghi
thức và phí tổn cho những người tham gia càng tốt. Các bên tham gia đối với đơn xin
(đương đơn và đương sự đối tượng của đơn xin) có quyền có người đại diện cho mình và
có thể được đại diện bởi luật sư hoặc người bênh vực quyền lợi nhưng thông thường điều
này thì không cần thiết.
Những người khác tham dự cũng có thể có một luật sư hiện diện nhưng chỉ với sự cho
phép của (các) thành viên Tòa Án, là những người sẽ thẩm lý vấn đề.
Nếu quý vị muốn có một đại diện pháp lý hoặc một người đại diện khác hiện diện, quý vị
phải sắp xếp để luật sư gửi thông báo cho Toà Án về việc quý vị có người đại diện pháp
lý cho mình.
Các thủ tục tố tụng trong Ngành Cộng Đồng của Tòa Án thường miễn phí vì vậy Tòa Án
sẽ hiếm khi ban lệnh thanh toán án phí cho bất kỳ ai vào cuối phiên thẩm lý.
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Ai là thành viên hội đồng Tòa Án trong Ngành Cộng Đồng?
Các phiên thẩm lý trong Ngành Cộng Đồng được tiến hành bởi các Thành Viên Tòa Án
được bổ nhiệm trên cơ sở tài năng chuyên môn đặc biệt của họ.
Các thành viên gồm luật sư, bác sĩ, kế toán viên, y tá, nhân viên xã hội và nhân viên
chăm sóc người khuyết tật.
Đối với phần lớn các vấn đề sẽ có 1 hoặc 2 thành viên chủ trì phiên thẩm lý.

Tôi có phải mang bất cứ thứ gì đến phiên thẩm lý không?
Nói chung không cần thiết phải mang theo bất cứ thứ gì đến các phiên thẩm lý. Nếu quý
vị muốn Tòa Án xem xét một tài liệu và quý vị là đương đơn, quý vị có thể nạp tài liệu đó
với đơn xin hoặc không muộn hơn 14 ngày sau khi đơn xin đã được đệ trình và ít nhất
một tuần trước ngày của phiên thẩm lý đầy đủ. Toà án sẽ cung cấp bản sao của các tài
liệu đó cho đương sự đối tượng của đơn xin và cho bất kỳ người nào khác có quan tâm
mà Tòa Án xét là nên có những tài liệu này.
Các tài liệu được nộp trễ, tức là trong vòng một tuần trước ngày của phiên thẩm lý đầy
đủ, có thể không được các thành viên của Tòa Án cứu xét trước phiên thẩm lý. Điều này
có thể đưa đến trường hợp phiên thẩm lý bị đình hoãn để các thành viên của Tòa Án và
những người quan tâm khác tham dự buổi thẩm lý có cơ hội xem xét nội dung.
Quý vị nên tránh gửi các tài liệu hoặc các văn bản giải trình có nội dung dài, vì phần lớn
các nội dung này có thể không liên quan đến đơn xin.
Để tránh tình trạng bị đình hoãn và bằng chứng liên quan của quý vị không được cứu
xét, quý vị cung khai chứng cớ bằng khẩu ngôn tại phiên thẩm lý thì tốt hơn. Quý vị có
thể mang theo những điều ghi chép và tham khảo chúng trong phiên thẩm lý.

Khi nào tôi sẽ biết kết quả của phiên thẩm lý?
Nói chung Tòa Án sẽ thông báo bằng khẩu ngôn cho những người tham dự phiên thẩm lý
quyết định của Tòa Án và lý do của các quyết định này vào cuối phiên thẩm lý.
Trong các vấn đề phức tạp hơn, Tòa Án có thể bảo lưu quyết định của Tòa Án để cứu xét
kỹ càng các bằng chứng và giải trình. Trong những trường hợp như vậy, quyết định có
thể được đưa ra trong vòng ba tuần.
Một tuyên bố bằng văn bản lý do của quyết định có thể được yêu cầu, nhưng có thể
trong thời gian lên đến ba tuần mới được cung cấp (đôi khi lâu hơn tùy thuộc vào sự
phức tạp của thủ tục tố tụng).

Vietnamese / Tiếng Việt - Guardianship and Administration

Nếu lệnh giám hộ hoặc quản trị tài sản được ban hành, lệnh sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
Một án lệnh bằng văn bản điện tử sẽ được gửi đến các bên càng sớm càng tốt sau phiên
thẩm lý.

Một án lệnh có hiệu lực trong bao lâu?
Các lệnh của Tòa Án có hiệu lực liên tục. Trong vài trường hợp hữu hạn, ngày kết thúc
hiệu lực của chúng được ấn định.
Trong hầu hết các trường hợp, Tòa Án sẽ ấn định một ngày để Tòa Án xem xét án lệnh.
Thời gian này có thể lên đến 3 năm. Tuy nhiên, hầu hết các lệnh giám hộ và quản t tài
sản ban đầu được xem xét sau khoảng thời gian 12 tháng (đôi khi ít hơn) .Điều này được
gọi là tái xét tự động theo điều khoản 57 của Đạo Luật Giám Hộ và Quản trị Tài Sản,
1993.

Điều gì xảy ra khi có việc tái xét tự động theo điều khoản 57 của Đạo Luật?
Nếu quý vị là một bên trong thể thức tố tụng hoặc một người có quan tâm đích thực về
vấn đề này, Tòa Án sẽ gửi đến quý vị một mẫu bảng câu hỏi/câu trả lời, xin ý kiến của
quý vị về việc liệu án lệnh đó có còn cần thiết hay không. Quý vị nên điền mẫu bảng câu
hỏi này ngay sau khi nhận được và hoàn gửi cho Toà Án.
Một Thành Viên Tòa Án sẽ xem xét các mẫu bảng trả lời và các bằng chứng khác trong
hồ sơ và có thể xác nhận, thay đổi hoặc thu hồi (hủy bỏ) án lệnh căn cứ theo các văn
bản (nghĩa là, không có bất kỳ phiên thẩm lý nào). Nếu Thành Viên Tòa Án xét rằng cần
có thêm một phiên thẩm lý thì vấn đề sẽ được chuyển giao cho một phiên thẩm lý đầy
đủ và các bên và những người quan tâm sẽ được thông báo.
Hãy tìm hiểu thêm thông tin về Các cuộc Tái Xét Tự Động.

Tôi có thể xin thay đổi hoặc hủy bỏ một án lệnh trước ngày tái xét tự động hay không?
Đương sự đối tượng của đơn xin hoặc bất kỳ ai có quan tâm thực sự đến phúc lợi của
đương sự đối tượng đều có thể nộp đơn vào bất kỳ lúc nào để xin thay đổi hoặc thu hồi
(hủy bỏ) án lệnh nếu họ có đủ lý lẽ để làm như vậy.
Tuy nhiên, nếu quý vị không phải là đương sự đối tượng của đơn xin, quản trị viên tài
sản hoặc người giám hộ, quý vị sẽ cần phải xác định rằng đã có một "sự thay đổi hoàn
cảnh" của đương sự đối tượng của đơn xin, hoặc người giám hộ hoặc quản trị viên tài sản
được chỉ định (không phải là Người Bênh Vực Quyền Lợi Công Chúng hoặc Viên Chức
Quản Lý Tài Sản Công Chúng Tín Thác).
Sự kiện quý vị không đồng ý với án lệnh không phải là cơ sở chính đáng để nộp đơn xin
thay đổi hoặc thu hồi án lệnh.
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Nếu tôi bị chi phối bởi một Án Lệnh Quản Trị Tài Sản, tôi cần phải làm gì để xin Tòa
Án thu hồi (hủy bỏ) Án Lệnh đó?
Tòa Án có thể thu hồi án lệnh quản trị tài sản nếu Tòa Án thỏa mãn rằng có sự thay đổi
trong hoàn cảnh của người là đương sự đối tượng của của án lệnh.
Tòa Án sẽ cần phải thỏa mãn rằng đương sự đối tượng của của án lệnh hiện có khả năng
quản lý các vấn đề tài chính của mình do sự cải thiện năng lực tinh thần. Bằng chứng y
khoa mới sẽ được yêu cầu cung cấp nhằm xác định một người đã phục hồi năng lực
trong hầu hết mọi hoàn cảnh.
Toà Án cũng có thể thu hồi một án lệnh nếu thỏa mãn rằng án lệnh phải được thu hồi vì
quyền lợi của đương sự đối tượng của án lệnh. Tòa Án sẽ cần phải thỏa mãn rằng có
bằng chứng cho thấy rằng có thể thu xếp những cách thức quản lý tài chính phi chính
thức phù hợp để đương sự đối tượng của của án lệnh không lâm vào tình trạng có nguy
cơ bị lạm dụng tài chính.
Nếu quý vị là đương sự đối tượng của án lệnh hoặc quản trị viên tài sản, quý vị có thể
làm đơn xin bất kỳ lúc nào. Nếu quý vị là một người khác, quý vị sẽ cần phải cung cấp
bằng chứng tốt để hỗ trợ cho những lý lẽ này trước khi quý vị có thể nộp đơn xin thu hồi
án lệnh.

Nếu Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Công Chúng hoặc Quản Lý Tài Sản Công Chúng
Tín Thác được chỉ định thì họ có sẽ thông báo cho tôi và tôi có thể liên lạc với họ về
đương sự đối tượng của án lệnh hay không?
Một trong những nguyên tắc theo Đạo Luật Giám Hộ và Quản Trị Tài Sản 1993 là thừa
nhận tính chất quan trọng của việc duy trì những quan hệ có ý nghĩa của đương sự đối
tượng của án lệnh.
Nếu quý vị gần gũi với đương sự đối tượng của án lệnh và có mối quan tâm thực sự về
phúc lợi của đương sự đối tượng của án lệnh, quan điểm của quý vị sẽ được Tòa Án cứu
xét.
Nếu quý vị có bất kỳ mối lo ngại nào về phúc lợi của đương sự đối tượng của án lệnh,
hãy liên lạc với Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Công Chúng hoặc Quản Lý Tài Sản Công
Chúng Tín Thác (nếu quý vị là người được chỉ định làm người liên lạc căn cứ theo án
lệnh) để thảo luận với họ.
Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Công Chúng hoặc Quản Lý Tài Sản Công Chúng Tín Thác
là những tổ chức riêng biệt đối với Tòa Án và quý vị sẽ cần phải liên lạc trực tiếp với họ.

Tôi không hài lòng với quyết định của Tòa Án. Tôi có thể làm gì?
Khi kết thúc phiên thẩm lý một bên tham gia tố tụng hoặc bất kỳ người nào khác được
Tòa Án thỏa mãn rằng họ có quan tâm đích thực tới vấn đề này có thể nộp đơn xin Tái
Xét Nội Bộ (kháng cáo) với sự cho phép của Tòa Án.
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Đối với người là đương sự đối tượng của một án lệnh, lệ phí nộp đơn như vậy sẽ được
miễn. Đối với những người khác, có thể phải trả một lệ phí trước khi đơn xin được giải
quyết.
Hãy tìm hiểu thêm thông tin về Các Cuộc Tái Xét Nội Bộ
Phiên thẩm lý Ban Chỉ Thị là gì?
Phiên thẩm lý ban chỉ thị là một phiên thẩm lý sơ bộ trước phiên thẩm lý đầy đủ về một
đơn xin.
Đây chỉ là một phiên thẩm lý về thủ tục. Không có việc tiếp nhận bằng chứng và án lệnh
chung kết không được ban hành tại một phiên thẩm lý ban chỉ thị.
Mục đích của phiên thẩm lý là để xác định các vấn đề và những người có quan tâm và để
bảo đảm rằng tất cả các thông tin, tài liệu và bằng chứng liên quan được trình bày trước
Tòa Án (và các bên) trước phiên thẩm lý đầy đủ. Tòa Án sẽ chỉ thị bằng án lệnh rằng một
hoặc nhiều bên liên hệ đến một đơn xin phải thực hiện những việc nào đó trong một thời
hạn nào đó.
Thông thường chỉ những vấn đề phức tạp mới được lên danh sách để được thẩm lý ban
chỉ thị trước phiên thẩm lý đầy đủ nhằm tránh bất kỳ những đình hoãn không cần thiết
nào và bảo đảm rằng các bên và tất cả những người có quan tâm đều biết nội dung của
tài liệu liên hệ đến vấn đề và có cơ hội thích hợp để đáp ứng.
Điều gì diễn ra tại một phiên thẩm lý Ban Chỉ Thị?
Phiên thẩm lý Ban Chỉ Thị thường được lên danh sách để đưa ra trước một thành viên
pháp lý của Tòa Án.
Người là đương sự đối tượng của một đơn xin thường không bị đòi hỏi phải tham dự
(nhưng có thể được yêu cầu tham dự trong một số trường hợp).
Đương Đơn, bất kỳ bên nào và bất kỳ người nào khác được yêu cầu tham dự phiên thẩm
lý Ban Chỉ Thị sẽ được thông báo về phiên thẩm lý. Không phải tất cả những người có
quan tâm đều sẽ được thông báo về một phiên thẩm lý Ban Chỉ Thị tùy thuộc vào mức
độ phức tạp của vấn đề và các chỉ thị có thể được ban hành.
Các cuộc thẩm lý ban chỉ thị thường được thực hiện qua điện thoại (qua cuộc gọi hội
nghị) nhưng trong một số trường hợp nào đó (thường là các vấn đề phức tạp nhất), thì
sẽ được thực hiện với sự hiện diện trực tiếp của các bên liên hệ. Một phiên thẩm lý Ban
Chỉ Thị cũng có thể được thực hiện thông qua kỹ thuật liên kết truyền thanh và truyền
hình trong một vài trường hợp.
Thành Viên Tòa Án tiến hành phiên thẩm lý Ban Chỉ Thị sẽ nêu câu hỏi với các bên (và
bất kỳ người nào khác có mặt) để xác định các vấn đề, bất kỳ người nào có quan tâm
đích thực về vấn đề và bất kỳ thông tin và/hoặc tài liệu và bằng chứng nào có liên quan.
Sau đó, Thành Viên Tòa Án sẽ ban hành các chỉ thị yêu cầu các bên phải làm những việc
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nào đó (chẳng hạn như xuất trình tài liệu hoặc giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do của
đơn xin) trong một khung thời gian cụ thể.
Toà Án cũng có thể yêu cầu các bên cung cấp bản sao tài liệu và văn bản giải trình cho
nhau trước phiên thẩm lý đầy đủ.
Các phiên thẩm lý ban chỉ thị thường diễn ra trong thời gian từ 30 đến 60 phút tùy thuộc
vào tính chất phức tạp của vấn đề và các vấn đề đang cần được giải quyết.

