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TÒA THƯỢNG THẤM TIỂU BANG OREGON 
CỦA QUẬN      

 
   
  Số vụ kiện: _____________________ 

Nguyên đơn   
 và  KIẾN NGHỊ CỦA MỘT BÊN XIN 
  LỆNH KHUYẾT TỊCH và  
  TỜ KHAI ỦNG HỘ 

Bị đơn   
   

Kiến Nghị 
Dựa vào lời Tuyên bố đính kèm, Nguyên đơn yêu cầu tòa án cấp Lệnh khuyết tịch cho Bị đơn và chỉ thị 
cấp cho bình quyết.   
 
 

Báo Cáo về Điểm Quan trọng và Thẩm Quyền 
ORCP 69 yêu cầu tòa án hoặc thư ký cấp lệnh khuyết tịch trên tờ khai hữu thệ hoặc tờ tuyên bố rằng bên 
có bất lợi với bình quyết được yêu cầu đã được phục vụ với tờ Trát Tòa hoặc nếu không thuộc thẩm 
quyền của Tòa án và đã không biện hộ hoặc bào chữa theo cách khác trong thời gian quy định của pháp 
luật. 
 

 
Tuyên bố 

 
Bị đơn đã được phục vụ với Giấy Trát Tòa, Đơn Khởi Kiện và các văn bản khác theo yêu cầu của pháp 
luật trong Quận    , Tiểu bang     , vào (ngày)     và đã 
không ra hầu tòa trong thời gian luật pháp yêu cầu.  
 

 Bị đơn đã không cung cấp cho tôi thông báo bằng văn bản về ý định ra hầu tòa.   
hay  

 Bị đơn cung cấp cho tôi thông báo bằng văn bản về ý định ra hầu tòa và tôi đã nộp và gửi thông báo 
bằng văn bản về ý định nộp đơn khuyết tịch ít nhất 10 ngày trước khi lên kiến nghị này, hoặc ít ngày hơn 
khi được tòa án cho phép. 
 
Hiện tại và trước đây lúc phục vụ Đơn Khởi Kiện và Giấy Trát Tòa Bị đơn không phải là, người mất khả 
năng, trẻ dưới vị thành niên, người không có khả năng tài chính, người được bảo vệ hoặc Bị đơn trong thủ 
tục bảo vệ ủy thác, theo quy định của ORS 125.005,  

 
và (đánh dấu vào một trong các ô như sau): 
 □ Hiện tại và trước đây lúc phục vụ Đơn Khởi Kiện và Giấy Trát Tòa Bị đơn cũng không có phục 

vụ trong quân sự của Hoa Kỳ. Cung cấp sự kiện ủng hộ báo cáo này:    
            
                    
                                                                           

 
  
 
 
 □ Hiện tại và trước đây lúc phục vụ Đơn khởi kiện và Giấy Trát Tòa Bị đơn cũng có đang phục 
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vụ trong quân sự của Hoa Kỳ.  Bị đơn đã miễn quyền của mình theo Đạo luật Cứu trợ Dân sự của 
Nhân viên Phục vụ, như được thể hiện bởi tờ giấy miễn, tựa đề là Vật Chứng    . 

 
 □ Tôi không thể xác định liệu bây giờ hoặc tại thời điểm phục vụ Đơn Khởi Kiện và Giấy Trát 

Tòa Bị Đơn có hay không có phục vụ quân sự của Hoa Kỳ. Cung cấp bất kỳ sự kiện nào bạn biết: 
            
            
                                                                         

 
Tôi yêu cầu sự cứu trợ được chỉ định trong Bình quyết đã kèm.  
 
Chi phí và lệ phí được phép chiếu theo ORS 107.105(1)(j) or 107.490(4). 
 
Tôi xin cam đoan rằng những lời khai trên là đúng và đầy đủ theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi. Tôi 
hiểu rằng những lời khai đó có thể được sử dụng làm bằng chứng trước tòa và tôi phải chịu hình 
phạt cho tội khai man. 
 
              
Ngày       Chữ ký  
  
              
       Tên (chữ in) 
 
              
Địa chỉ liên lạc   Thành phố, Tiểu bang, Vùng       Số điện thoại liên lạc  
  
 


