
 

 

TÒA THƯỢNG THẨM TIỂU BANG OREGON 
CHO QUẬN        

Bộ Vụ Kiện Nhỏ 
                                    
   
         Số Vụ: ____________________ 

Nguyên Đơn   
 k.  TUYÊN BỐ SỰ KHÔNG  
  TUÂN THEO VÀ 

  YÊU CẦU BÌNH QUYẾT 
   

Bị Đơn   
 
Kèm Theo Bình Quyết Tổng Quát Điền Đầy Đủ và Bản Hợp Đồng Vụ Kiện Nhỏ  
 

Tôi, (tên)       , đã ký tên trong Bản Hợp Đồng Vụ Kiện Nhỏ vào 
(ngày)___________với (tên của bên kia)       .   Bản sao của 
hợp đồng đã đính kèm. 
 
(Viết chữ in tên của bên kia)       đã không tuân theo với (làm 
theo) bản hợp đồng.  Giải thích           
             
             
             
Tôi không có ngăn cản bên kia để không tuân theo với bản hợp đồng.  
 
Tôi yêu cầu bình quyết chống lại (tên)     cho $                            , gồm có   
1. Tiền bồi thường  $ 2. Tiền Lãi Trước Bình Quyết   $ 
3. Các Chi Phí & Phí Tổn Tống Đạt   $ 4. Lệ Phí Luật Sư    $ 
5. Lệ Phí Bên Thắng Kiện (liệt ra tại ORS 20.190)  $ 
Cộng thêm tiền lãi sau bình quyết ở số tiền trong phần 1 & 2 theo quy định bởi ORS 82.010(2) (hay ______% qua 
sự đồng ý của các bên), và trong phần 3, 4, & 5 theo quy định bởi ORS 82.010(2) 
 
 Thay vì hay cộng với số tiền bồi thường, tôi yêu cầu bình quyết theo như các điều kiện như sau:  

             
                                               

Vào (ngày)   , tôi đã gởi bản sao của đơn yêu cầu này tới cho người mà tôi đã yêu cầu 
bình quyết chống lại (địa chỉ)           
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật theo như sự hiểu biết và niềm tin của tôi, 
và tôi hiểu đây cũng được dùng làm bằng chứng trong tòa án và tôi là đương sự nếu khai gian sẽ bị 
trừng phạt. 
 
Ngày               
      Ký Tên 
 
             
      Tên (viết chữ in) 

Vụ Kiện Nhỏ – Tuyên Bố Sự Không Tuân Theo và Yêu Cầu Bình Quyết  
Trang 1 của 1         Số Vụ:    


