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TÒA THƯỢNG THẨM TIỂU BANG OREGON 
CỦA QUẬN      

 
  Số Vụ: ___________________ 

Nguyên đơn/Đề đơn   
 v.   GIỚI HẠN  BÌNH QUYẾT  
  BỔ SUNG VÀ THANH TOÁN  
  TIỀN VỀ VẤN ĐỀ: PHÍ ĐÃ HOÃN 

LẠI HAY MIỄN  
Bị cáo/bị đơn   

 
Người nộp đơn: (tên của người xin được miễn)          
 
Tòa đã hoãn lại hay đã miễn khoản phí thay mặt cho người nộp đơn. Tòa đã xem xét lại về khoản phí đã 
hoãn hay miễn  dựa vào kiến nghị riêng của tòa hay   dựa vào kiến nghị bởi Người nộp đơn và cấp 
cho bình quyết như sau: 
 

 Không Thay Đổi đối với khoản phí đã hoãn lại hay miễn trước đây 
 

 Khoản Phí đã Hoãn lại hay Miễn đã được thay đổi 
 khoản phí đã hoãn lại hay miễn trước đây đã được chỉ định cho bên khác dưới đây 

 
Số tiền trong Phần 3 phải được thanh toán   ngay lập tức hay   dựa vào chương trình trả 
góp sẽ được thiết lập bởi tòa án 

 
 Chấp nhận  Miễn  hết phí 
 Chấp nhận Miễn một Phần của lệ phí. Bình quyết cho người mắc nợ phải trả $___________ 

 thanh toán ngay lập tức hay   dựa vào chương trình trả góp sẽ được thiết lập bởi tòa án.  Số lệ phí 
khác biệt đã được miễn. 
 

 
THANH TOÁN TIỀN 
 

1. Bình Quyết Cho Người Chủ Nợ: Tiểu Bang Oregon, (tên, địa chỉ & số điện thoại của tòa án 
này): 
            
             

 
 

2. Bình Quyết cho Người Chủ Nợ    
Tên  

Địa chỉ  

Năm sinh  

Số xã hội (4 số cuối)   
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Số bằng Lái Xe #  
(4 số cuối)  & Tiểu bang 

 

Luật sư (tên và số luật sư 
đoàn #) 

  

 
3. Tổng số phải trả bởi bình quyết này là $   . Số tiền này không có tính tiền lời, lệ 

phí luật sư, hay lệ phí cho bên thắng kiện.  Tiền lời sẽ không tích lũy sau bình quyết. Có thể cộng 
thêm chi phí đòi nợ không cần thông báo thêm nữa tới cho bình quyết của người mắc nợ chiếu 
theo ORS 1.202. 

 
Chữ ký của Thẩm Phán:  

   

   

 
 
 
Chứng nhận chữ Ký không Cần Tống Đạt  
Bình quyết đề nghị này đã chuẩn bị sẵn sàng cho thẩm phán ký không cần phải tống đạt chiếu theo UTCR 
5.100 tại vì bình quyết này đã nộp lên bởi một bên như đã được quy tắc và điều luật cho phép. 
 

Nộp lên bởi:  nguyên đơn/đề đơn  bị cáo/bị đơn   bên khác:      
 
              
Chữ ký        Viết tên bằng chữ in 
 
Chứng nhận Chuẩn bị Văn Bản.  Đánh dấu tất cả các ô có áp dụng: 

 Tôi tự chọn đơn này và không có trả tiền cho ai giúp tôi điền hết 
 Một tổ chức pháp lý đã giúp tôi chọn hay điền đơn này, nhưng tôi không có trả tiền cho ai hết 
 Tôi đã trả (hay sẽ trả) cho      để giúp chọn, điền, hay duyệt xét đơn này 
 Hướng dẫn & đã chọn Hồ Sơ và đã điền đầy đủ đơn này không có trả cho ai để duyệt đơn  

 
Tôi hiểu rằng tôi phải chịu hình phạt cho tội khai man vì đã cung cấp thông tin sai lệch cho tòa án. Tất cả 
thông tin thực tế trong Bình Quyết này là đúng với sự hiểu biết và niềm tin tốt nhất của tôi. Tôi đồng ý 
với các điều khoản của Bình Quyết này. Tôi hiểu rằng Bình Quyết này có thể được thi hành bởi tòa án. 
 
              
Ngày       Chữ ký  
 
              
      Tên (viết chữ in)  
 
              
Địa chỉ để liên lạc  Thành phố, Tiểu bang, Số vùng            Số điện thoại để liên lạc 
 
 
 


