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  Số Vụ ____________________________ 

Nguyên Đơn   
k.    KIẾN NGHỊ  BÌNH QUYẾT KHUYẾT TỊCH 

  & 
  TUYÊN BỐ TÌNH TRẠNG CỦA BỊ ĐƠN 
   

Bị Đơn   

Kèm theo đơn Bình Quyết Tổng Quát Vụ Kiện Nhỏ đã điền 
 
Tôi, (tên)    , yêu cầu bình quyết khuyết tịch chống lại (tên)    cho: 
1. Tiền bồi thường $ 

2. Tiền lãi Trước Bình Quyết $ 

3. Các chi phí và chi tiêu tống đạt $ 

4. Lệ phí bên thắng kiện (ORS 20.190) $  

Tôi yêu cầu các điều kiện như sau cộng thêm hay thay thế vào số tiền được bồi thường: 
☐ tiền lãi sau bình quyết do luật pháp quy định (hay  _____% mỗi năm do sự thỏa thuận của hai bên (kèm 
theo bản sao của hợp đồng))  
☐ thứ khác (diễn tả tài sản đã yêu cầu):         

              
 
Tôi chứng Nhận là:  
1. Bị đơn có tên ở trên đã được tống đạt hợp lệ với bản sao của đơn kiện và không trả hay từ chối đơn kiện trong 

vòng 14 ngày;  
và 
2. Người tôi yêu cầu bình quyết chống lại không phải là vị thành niên, không phải là người được bảo vệ, là bị cáo 

hay bị bất lực, như các từ này đã được định nghĩa trong ORS 125.005;  
và  

☐ đang phục vụ trong quân đội. Đơn miễn đã ký có kèm theo (kèm theo đơn miễn SCRA)     (hay) 
☐ không có đang phục vụ trong quân đội* ☐ Chứng Nhận Phục Vụ hay in ra từ bộ Bảo Vệ ở trên mạng đã 

kèm theo (hay) cho biết các dữ kiện để ủng hộ lời khai này         
              

☐ Tôi không thể xác định được người này có đang phục vụ trong quân đội hay không.  Cho biết lý do   
              

 
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 (chữ in) 

*có vài thành viên trong quân đội có thể được bảo vệ bởi Đạo Luật Thành Viên Phục Vụ Giúp Dân (SCRA)  (50 U.S.C. App. 501 
to 596).  Bạn không thể xin bình quyết khuyết tịch chống lại thành viên đang phục vụ trong quân đội vì họ được luật pháp này 
bảo vệ ngoại trừ có các biện pháp khác hay bị đơn có ký đơn miễn.  Xin tham khảo với luật sư nếu bạn có thắc mắc.   

Tổng số bình quyết bồi thường là:  

$    

Vụ Kiện Nhỏ – Kiến Nghị cho Bình Quyết Khuyết Tịch & Tuyên Bố Tình Trạng của Bị Đơn 
Trang 1 của 1         Số Vụ:    


