
HƯỚNG DẪN ĐỂ TRẢ LỜI TỚI VỤ KIỆN NHỎ 
 

Đánh dấu vào sự lựa chọn và gởi lại đơn Bị đơn Trả Lời (với lệ phí đã yêu cầu) tới tòa án nơi Nguyên 
Đơn đã nộp lên đơn kiện.  Vào mạng www.courts.oregon.gov để được biết thêm tin tức miễn phí. Bạn có 
thể đánh dấu vào cả hai “Từ Chối Số Tiền Kiện” và “Kiện Ngược Lại,” nhưng nếu bạn trả số tiền kiện, 
đừng đánh dấu vào bất cứ sự lựa chọn nào hết.  VIẾT CHỮ IN THẬT RÕ RÀNG! Viết tất cả các tên bắt 
đầu bằng tên, tên lót, họ. 
 

MỖI bị đơn phải nộp lên đơn trả lời riêng (ngoại trừ vợ-chồng hay phối ngẫu sống chung đã đăng ký, 
mới có thể trả lời chung). Viết vào Số Vụ ở phía dưới của mỗi trang giấy.  Nếu bạn có thắc mắc về thủ 
tục, liên lạc với thư ký tòa án.  Thư ký tòa án không thể cho bạn lời khuyên pháp lý.  Tòa án nhận thẻ tín 
dụng, thẻ lấy tiền, tiền mặt, chi phiếu hay ngân phiếu trả cho State of Oregon.  

 
HÃY ĐỌC NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY THẬT CẨN THẬN  
Trừ khi bạn điền và ký đơn này và nộp lên với thư ký tòa trong vòng 14 ngày trên lịch sau khi bạn nhận 
được tống đạt, không thì nguyên đơn có thể yêu cầu bình quyết khuyết tịch chống lại bạn cho số tiền kiện 
cộng lệ phí nộp đơn, các chi phí tống đạt, và lệ phí cho bên thắng kiện.  
 
Nếu bạn không gởi trả lệ phí hợp lệ, đơn trả lời của bạn có thể bị bác bỏ và bình quyết khuyết tịch sẽ 
được cấp chống lại bạn.  Bình quyết khuyết tịch có thể cho phép nguyên đơn tịch thu và bán tài sản của 
bạn, sai áp lương của bạn, hay tịch thu tiền từ tài khoản ngân hàng để đáp ứng bình quyết này.  Nếu bạn 
không thể nào trả cho lệ phí nộp đơn, bạn có thể nộp lên đơn Yêu Cầu Hoãn hay Miễn Lệ Phí.  
 
 Nếu bạn đang trong quân đội – bạn có thể được bảo vệ từ bình quyết khuyết tịch bởi Đạo Luật 

Thành Viên Phục Vụ Giúp Dân (50 U.S.C. App. § 501) nếu bạn không thể đáp ứng đúng yêu cầu 
tại vì bạn đang phục vụ trong quân đội.  Nguyên đơn không thể nào xin được bình quyết khuyết 
tịch chống lại bạn trừ khi bạn đã miễn quyền lợi chiếu theo Đạo Luật này, rời khỏi quân đội, hay 
thẩm phán có phiên tòa đặc biệt về vụ kiện này của bạn.  Tham khảo với cố vấn pháp lý nếu bạn 
có quan tâm hay thắc mắc, hay nếu bạn tin rằng bình quyết khuyết tịch đã cấp chống lại bạn. 

o Nếu bạn chọn xin miễn quyền lợi để nguyên đơn có thể được bình quyết khuyết tịch, điền 
đơn Miễn Quyền Lợi để Thi Hành Thủ Tục. 

 Tham khảo với cố vấn pháp lý hay gọi luật sư đoàn (trang 1).  Những quy tắc về vấn đề bạn được 
bảo vệ bởi luật này rất chi tiết và phức tạp.  ĐỪNG  dựa vào tình trạng đăng ký đi lính để bảo vệ 
bạn. 

 
1. TRẢ SỐ TIỀN KIỆN 
Gởi số tiền kiện trực tiếp tới nguyên đơn. Bạn phải trả trong vòng 14 days từ ngày bạn nhận được 
đơn kiện.  Số tiền bạn trả phải gồm có lệ phí nộp đơn và lệ phí tống đạt mà nguyên đơn đã trả rồi.  Điền 
đơn Đáp Ứng và kèm theo bằng chứng của số tiền bạn trả hay bằng chứng bạn đã trả lại tài sản.  Không 
có thêm lệ phí để nộp đơn cho việc này.  
 
2. YÊU CẦU PHIÊN TÒA  
Để yêu cầu phiên tòa bạn phải kèm theo lệ phí cho “phiên tòa đầu tiên của bị đơn”.  Các phiên tòa cho Vụ 
Kiện Nhỏ thông thường không có nghi thức.  Cả hai bên nguyên đơn và bị đơn có thể đưa lời khai và 
mang các nhân chứng và bằng chứng khác tới phiên xử.  Luật sư không thể tham dự trong phiên tòa nếu 
không được phép bởi thẩm phán.  Bạn không thể kháng cáo sau khi sự quyết định của quan tòa cho các vụ 
kiện nhỏ. 
 
Chuẩn bị tới tòa với bằng chứng thực tế nếu bạn có, gồm có bản hợp đồng, hoá đơn, hình ảnh, hay bằng 
chứng khác để tranh chấp số tiền kiện của nguyên đơn.  
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3. YÊU CẦU PHIÊN XỬ VỚI BỒI THẨM ĐOÀN  
Nếu nguyên đơn kiện hơn $750, bạn có thể yêu cầu phiên xử với bồi thẩm đoàn và trả lệ phí để yêu cầu phiên 
xử với bồi thẩm đoàn.  Nếu bạn yêu cầu phiên xử với bồi thẩm đoàn, nguyên đơn sẽ phải nộp lên đơn kiện 
chính thức trong vòng 20 ngày.  Nếu nguyên đơn không nộp lên đơn kiện này, vụ kiện sẽ được bãi bỏ và bạn 
có thể yêu cầu tòa hoàn lại lệ phí phiên xử với bồi thẩm đoàn.    
 
Nếu nguyên đơn nộp lên đơn kiện chính thức, thì bản sao của đơn kiện và trát tòa sẽ gởi tới bạn.  Bạn phải trả 
lời trong vòng 10 ngày khi nhận được.  Nếu bạn không trả lời, nguyên đơn có thể yêu cầu bình quyết khuyết 
tịch chống lại bạn.  Nếu bạn thua trong phiên xử, bạn có thể phải trả lệ phí luật sư của nguyên đơn.   
 
Khi tòa nhận được sự trả lời của bạn tới đơn kiện chính thức, vụ kiện có thể phải hẹn cho buổi phân xử bị bắt 
buộc.  Đây là phiên tòa không nghi thức với người phân xử (không phải thẩm phán) để quyết định.  Nếu bạn 
hay nguyên đơn không đồng ý với sự quyết định của người phân xử này, bạn có thể kháng cáo và tiến tới phiên 
xử.  Tuy nhiên, nếu bạn không có kết quả tốt với thẩm phán, bạn phải trả lệ phí phiên xử cho bên kia.  Buổi 
phân xử cũng có thêm lệ phí khác nữa. 
 
4. NỘP ĐƠN KIỆN NGƯỢC LẠI:  Nếu bạn cho là nguyên đơn thiếu bạn tiền hay tài sản liên quan tới lần 
trao đổi giống nhau hay sự việc xảy ra, bạn có thể nộp lên đơn kiện ngược lại nguyên đơn.  Tham khảo với luật 
sư nếu bạn không chắc cho vụ kiện ngược lại có liên quan tới lần trao đổi giống nhau hay sự việc xảy ra hay 
không.   
 
Nếu vụ kiện ngược lại của bạn là $10,000 hay ít hơn, vụ này sẽ được quyết định cùng phiên tòa của vụ kiện 
nguyên đơn.  Nếu vụ kiện ngược lại của bạn trên $10,000, bạn phải nộp lên kiến nghị để chuyển vụ kiện tới bộ 
dân sự.  Nếu bạn không nộp lên kiến nghị này, thì vụ kiện ngược lại của bạn có thể bị bác bỏ, và sẽ không 
được xử.  
 
 Nếu vụ kiện ngược của bạn cần phải chuyển tới bộ dân sự, nguyên đơn sẽ không bị giới hạn tới số tiền 

kiện chính nữa.  Họ có thể cộng thêm số tiền mới nếu có liên quan tới lần trao đổi giống nhau hay sự 
việc xảy ra.  Nếu bạn nộp đơn kiện ngược mà cần chuyển tới bộ dân sự và bạn thua vụ kiện ngược 
này, bạn sẽ phải trả lệ phí luật sư nguyên đơn.  Vụ kiện của bạn có thể được giới thiệu tới buổi phân 
xử bị bắt buộc, đây cũng sẽ cần trả thêm lệ phí nữa.  
 

 Diễn tả sơ tại sao Nguyên đơn thiếu bạn số tiền này hay tài sản mà bạn đã kiện 
o Nếu bạn yêu cầu tài sản, diễn tả chi tiếc tài sản đó, gồm có trị giá và từ nguồn gốc nào để biết 

giá trị đó (Sổ sanh (Blue Book), hợp đồng, hóa đơn mua, sự đánh giá của người chuyên môn).  
 

 LƯU Ý: BẠN phải chứng minh vụ kiện ngược lại của bạn. Nên chuẩn bị trong phiên tòa bằng chứng 
thực tế để ủng hộ vụ kiện của bạn. Đây có nghĩa là những hoá đơn, hợp đồng, hình ảnh, v.v. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tòa án là nơi phải giữ an ninh.  Bạn nên cho thêm thời gian để qua an ninh. Xin ăn mặt đứng đắng. 

BUỔI HÒA GIẢI 
Rất nhiều tòa án có các chương trình hòa giải cho vụ kiện nhỏ, bạn có thể được yêu cầu phải tham dự buổi hòa 
giải, trước khi thẩm phán nghe vụ kiện của bạn.  Nếu bạn nộp đơn trả lời từ chối vụ kiện này hay kiện ngược lại, 
tòa án sẽ hẹn cho hai bên một buổi hòa giải.  Buổi hòa giải là tư mật.  Nếu bạn không muốn thử buổi hòa giải hay 
không thể giải quyết sự tranh chấp qua thủ tục hòa giải, một phiên xử sẽ được hẹn vào một ngày khác.   
Buổi hòa giải có rất nhiều lợi ích cho hai bên:  
*Buổi hòa giải sẽ họp mặt với hai bên để bàn thảo sự tranh chấp với người hòa giải trung gian có kinh nghiệm.  
*Buổi hòa giải cho bạn cơ hội cuối để kiềm chế kết quả của sự tranh chấp trước khi đưa cho thẩm phán nghe.  Nên 
nhớ, cho dù bạn tin là bạn đúng bao nhiêu đi chăng nữa, bạn cũng có thể không thắng được vụ kiện này. 
*Bản hợp đồng qua buổi hòa giải sẽ được thi hành, nhưng sẽ không bị vào lý lịch uy tín trừ khi bạn không tuân 
theo và bình quyết sẽ cấp sau này.  
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