
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.  
 
 
 
Vụ Kiện Nhỏ – Hướng Dẫn cho Bị Đơn 
Trang 1 của 2          
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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.  

 
 
 

 
 
Vụ Kiện Nhỏ – Hướng Dẫn cho Bị Đơn 
Trang 2 của 2          



TÒA THƯỢNG THẨM TIỂU BANG OREGON 
CHO QUẬN        

Bộ Vụ Kiện Nhỏ 
        
                                    
  Số Vụ: ____________________ 
   

Nguyên Đơn  BẢN HỢP ĐỒNG 
 k.  VỤ KIỆN NHỎ 
   

   
   

Bị Đơn   

Bản hợp đồng.  Các bên đồng ý cho những điều kiện như sau: 

             

             

             

             

             

             

             

              

 
Nếu một bên nào không tuân theo với các điều kiện trong bản hợp đồng này, phía bên kia có thể nộp lên tờ đơn Khai 
Hữu Thệ vì Không Tuân Theo và Bình Quyết Tổng Quát sẽ được cấp cho bên không tuân theo.   
 

Nộp lên bởi:____________________ { Nguyên Đơn  Bị Đơn} 
 
 
              
Chữ ký của Nguyên Đơn   Ngày  Chữ ký của Bị Đơn   Ngày 
 
              
Tên Nguyên Đơn (viết chữ in)    Tên Bị Đơn (viết chữ in) 
 
Bản hợp đồng đã được đồng ý và cấp vào hồ sơ của tòa án 
 

                             
Ngày       Chữ ký của Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm   
 
       ___________________________________________ 
       Tên của Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm (viết chữ in)  

Bản Hợp Đồng cho Vụ Kiện Nhỏ 
Trang 1 của 1         Số Vụ   



 

 

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:    



TÒA THƯỢNG THẨM TIỂU BANG OREGON 
CHO QUẬN        

Bộ Vụ Kiện Nhỏ 
        
                                   Số Vụ: ___________________ 
   
  BÌNH QUYẾT cho VỤ KIỆN NHỎ 

Nguyên Đơn   TIỀN BỒI THƯỜNG 
 k.   Tổng Quát  Giới hạn  Bổ Sung 
   

   
  Nộp bởi:______________________ 

Bị Đơn                                      Nguyên đơn  Bị Đơn  

Tòa cấp bình quyết cho        (“người chủ bình quyết”) và chống lại  
     (“người nợ bình quyết”).   

 Cộng với bình quyết này hay thay vì bồi thường tiền, ra lệnh thêm điều khoản như sau:  

              

TIỀN BỒI THƯỜNG 
1. Người Chủ Bình Quyết:             

    (tên, địa chỉ) 
a. Luật sư của người Chủ Bình Quyết          

(tên, địa chỉ, số điện thoại) 
Kèm thêm tin tức, đề “Có thêm các người Chủ Bình Quyết” 

 

2. Người nợ Bình Quyết   Kèm thêm tin tức, đề “Có thêm các người nợ Bình Quyết” 
Tên   

Địa chỉ   

Năm Sinh   
SSN (4 số cuối) 
hay Số Khai Thuế 

  

Số Bằng Lái Xe (4 số 
cuối)  & Tiểu Bang 

  

Tên Luật Sư   

3. Không ai hay cơ quan chính phủ nào ngoài ra Người Chủ của Bình Quyết và luật sư của người chủ Bình 
Quyết mới có quyền được hưởng bất cứ phần nào trong số tiền được bồi thường TRỪ KHI:    

4. Tổng số tiền bồi thường trong bình quyết này là $   , gồm có:  

1. Tiền bồi thường   $ 2. Tiền Lãi Trước Bình Quyết   $ 
3. Chi phí & Phí Tổn Tống Đạt   $ 4. Lệ Phí Luật Sư    $ 
5. Lệ Phí (liệt kê ở ORS 20.190)  $ 
Cộng tiền lãi Sau Bình Quyết trên số tiền của phần 1 & 2 được quy định bởi ORS 82.010(2) (hay ______% bởi sự 
thoả thuận của hai bên), và của phần 3, 4, & 5 được quy định bởi ORS 82.010(2) 
 
              
Ngày      Thẩm Phán Tòa Thưởng Thẩm hay Thư Ký Tòa Án  
 
             
      Tên (viết chữ in) 

Bình Quyết cho Vụ Kiện Nhỏ 
Trang 1 của 1         Số Vụ:   



TÒA THƯỢNG THẨM TIỂU BANG OREGON 
CHO QUẬN        

Bộ Vụ Kiện Nhỏ 
        
                    
   
         Số Vụ: _________________ 

Nguyên Đơn   
 k.  ĐÁP ỨNG CỦA BỊ ĐƠN 
   

   
   

Bị Đơn   
MỖI Bị Đơn phải nộp lên đơn đáp ứng riêng (phối ngẫu và Phối Ngẫu Đăng Ký Trong Gia Đình có thể nộp đơn 
chung)  
 

 TRẢ SỐ TIỀN KIỆN:  
 Bằng chứng trả số tiền kiện (gồm có lệ phí và chi phí) tới cho Nguyên Đơn đã đính kèm (hay 
bằng chứng là đã trả lại tài sản mà Nguyên Đơn yêu cầu) 
 
Tổng Số Tiền Đã Trả: $      (hay) Diễn tả tài sản và trả bằng cách nào: 

            

             

 
 TỪ CHỐI SỐ TIỀN KIỆN  

Tôi từ chối số tiền nguyên đơn kiện và yêu cầu  phiên tòa {hay}  phiên xử với bồi thẩm đoàn.*  
*Số tiền kiện phải trên $750 (không tính lệ phí và chi phí) mới được yêu cầu phiên xử với bồi thẩm đoàn. 
 

 KIỆN NGƯỢC LẠI: 
Tôi muốn kiện ngược lại như sau* chống lại nguyên đơn với số là $   .  

 *Vụ kiện ngược lại phải xảy ra trong lần trao đổi giống nhau hay sự việc xảy ra giống như vụ kiện của 
nguyên đơn.  

  
Tôi, Bị Đơn, kiện là vào hay khoảng (ngày) _________________, người nguyên đơn có tên ở trên thiếu 
tôi số tiền tôi kiện tại vì             
             
         , và số tiền này vần còn phải trả. 
Nếu số tiền là giá trị của tài sản mà bạn tin là phải đưa lại cho bạn, diễn tả tài sản đó:   
                                                                
 
              
Ngày       Chữ Ký       
  
              

Tên (Chữ In)  
 
              
Đường     Thành Phố/Tiểu bang/Vùng  Số Điện Thoại 

Vụ Kiện Nhỏ – Bị Đơn Đáp Ứng 
Trang 1 của 1         Số Vụ:    



TÒA THƯỢNG THẨM TIỂU BANG OREGON 

CHO QUẬN        
Bộ Vụ Kiện Nhỏ 

 
 

   
  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:    



TÒA THƯỢNG THẨM TIỂU BANG OREGON 
CHO QUẬN       

Bộ Vụ Kiện Nhỏ 
        
                                    
   
  Số Vụ: ____________________ 

Nguyên Đơn 
 

(Số Căn Cước của Tù Nhân, nếu có áp dụng,  
_____________) 

  

 k.  VỤ KIỆN NHỎ VÀ 
  THÔNG BÁO CỦA VỤ KIỆN NHỎ 

   
  Lệ phí nộp đơn ở ORS 46.570 

Bị Đơn 
Bị Đơn là Cơ Quan Chính Phủ 

  

 
NGUYÊN ĐƠN ( có thêm ở tờ đính kèm) BỊ ĐƠN ( có thêm ở tờ đính kèm) 

 
Tên  

 
Tên (để tên đăng ký đại diện, nếu cần, vào trang kế) 

 
Đường 

 
Đường (đừng dùng hộp thư) 

 
Thành Phố / Tiểu Bang / Vùng 

 
Thành Phố/ Tiểu Bang / Vùng  

 
Số điện thoại                                                                Quận 

 
Số điện thoại                                                                        Quận 

 
Tôi, Nguyên Đơn, kiện là trên hay khoảng (ngày)   , tên bị đơn ở trên đã thiếu tôi số tiền tổng 

cộng là $_____________ tại vì            

             

             

             

             

             

             

             

         , và số tiền này vẫn còn phải trả. 
 

Tôi đã trả (hay sẽ trả) : 

lệ phí nộp đơn là $_____________  

 
và chi phí tống đạt là $____________  
 
  

 

Số kiện $______________ 

+ Lệ phí $______________ 

+Chi phí $______________ 

TỔNG SỐ $______________ 

Vụ Kiện Nhỏ và Thông Báo của Vụ Kiện Nhỏ 
Trang 1 của 3          Số Vụ:    



TUYÊN BỐ CHO SỰ CỐ GẮNG THÀNH Ý 
 

Tôi, Nguyên đơn, đã cố gắng thành ý để đòi số tiền này từ các bị đơn trước khi nộp lên đơn kiện này với thư ký tòa 

án. 

 

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      Chữ Ký Nguyên Đơn 

 
       
Tên Nguyên Đơn (chữ in) 
 
 

 
 ĐĂNG KÝ ĐẠI DIỆN CHO NGUYÊN ĐƠN: 
 

 
Tên 

 
Tên đường (đừng dùng hộp thư) 

 
Thành phố / Tiểu bang / Vùng  

 
Số Điện Thoại                                                                               Quận 
 

  

Vụ Kiện Nhỏ và Thông Báo của Vụ Kiện Nhỏ 
Trang 2 của 3          Số Vụ:    



THÔNG BÁO CHO BỊ ĐƠN: 
HÃY ĐỌC NHỮNG GIẤY TỜ NÀY THẬT CẨN THẬN! 

 
 

Trong vòng 14 NGÀY* sau khi nhận thông báo này bạn PHẢI làm MỘT trong những điều sau 

đây qua thư từ: 

• Trả số tiền bị kiện cộng với lệ phí nộp đơn và các chi phí tống đạt mà nguyên đơn đã trả 

rồi (gởi số tiền trực tiếp tới cho nguyên đơn, đừng gởi tới tòa án) HAY 

• Yều cầu một phiên tòa và trả lệ phí như đã yêu cầu (ở dưới) HAY 

• Yêu cầu phiên xử với bồi thẩm đoàn và trả lệ phí như đã yêu cầu (ở dưới).  Chỉ có thể 

chọn phương án này nếu số tiền kiện là trên $750. 
 
 
Nếu bạn không làm một trong những điều trên đây trong vòng 14 NGÀY* sau khi bạn nhận 
được thông báo này, nguyên đơn có thể xin tòa cấp cho bình quyết chống lại bạn.  Bình quyết sẽ 
là số tiền kiện, cộng với lệ phí nộp đơn và các chi phí tống đạt trả bởi nguyên đơn, cộng thêm lệ 
phí cho bên thắng kiện.  Nếu bạn không thể nào trả lời đúng thời hạn tại vì bạn đang phục vụ 
trong quân đội Hoa Kỳ, bạn nên tham khảo với cố vấn pháp lý về Đạo Luật cho Thành Viên 
Phục Vụ Giúp Dân.   
 
TÊN TÒA ÁN / ĐỊA CHỈ / SỐ ĐIỆN THOẠI 
> 
> 
> 
 
 
Lệ phí Nộp đơn cho Bị Đơn (NGUYÊN ĐƠN phải điền vào): 
 
(1) Để yêu cầu phiên tòa nếu số tiền kiện $2,500 hay ít hơn     $ ______ 
(2) Để yêu cầu phiên tòa nếu số tiền kiện trên $2,500    $ ______ 
(3) Để yêu cầu phiên xử với bồi thẩm đoàn (chỉ được nếu số kiện trên $750)  $ ______ 
 
 
Nếu bạn có thắc mắc về các thủ tục nộp đơn, vào mạng www.courts.oregon.gov để biết tin tức và 
các hướng dẫn.  Hay bạn có thể liên lạc thư ký tòa án.  Thư ký tòa án không thể cho lời khuyên 
pháp lý về vụ kiện này. 

 

 
*LƯU Ý: Nếu nguyên đơn là tù nhân (ORS 30.642) VÀ bị đơn là một cơ quan chính phủ hay 
đại diện công cộng (ORS 30.260), bị đơn phải trả lời trong vòng 30 ngày sau khi nhận được tờ 

Thông Báo này.  

Vụ Kiện Nhỏ và Thông Báo của Vụ Kiện Nhỏ 
Trang 3 của 3          Số Vụ:    

http://www.courts.oregon.gov/


TÒA THƯỢNG THẨM TIỂU BANG OREGON 
CHO QUẬN       

   
  Số Vụ ___________________ 

Nguyên Đơn   
k.   CHỨNG NHẬN   

  TỐNG ĐẠT BẰNG THƯ 
   

Bị Đơn  (Vụ Kiện Nhỏ) 
 
Tôi là Nguyên Đơn trong vụ kiện này.   
 

Tôi chứng nhận vào (ngày)     , đã gởi bản sao chính của đơn Trát Tòa và đơn 

Vụ Kiện Nhỏ và Thông báo của Vụ Kiện Nhỏ bằng thư bảo đảm, được giới hạn chỉ đưa cho bị đơn, đưa tới 

bị đơn (tên)        ở địa chỉ như sau:    

             

            

 

Có đính kèm Hóa Đơn để Trả Lại có chữ ký của bị đơn.  

 

Chứng Nhận Chuẩn Bị Văn Bản.  Đánh dấu vào các ô có áp dụng: 
 Tôi tự chọn đơn này và tự điền không trả chi phí cho bất cứ ai để giúp đỡ điền. 
 Một cơ quan giúp đỡ pháp lý đã giúp tôi chọn hay điền đơn này, nhưng tôi không có trả chi phí cho ai hết.  
 Tôi đã trả (hay sẽ trả)      để giúp chọn đơn, điền đơn, hay duyệt lại đơn này. 
 TurboCourt selected and completed this form and I did not pay anyone to review the completed form 

 
 
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      Chữ Ký  
 
              
      Tên (viết chữ in) 
 
              
Địa Chỉ Liên Lạc    Thành phố, Tiểu Bang, VÙNG   Số Điện Thoại 

Chứng Nhận Tống Đạt bằng Thư    
Trang 1 của 1          Số Vụ:    
 



HƯỚNG DẪN VỀ VỤ KIỆN NHỎ CHO CÁC NGUYÊN ĐƠN LÀ TÙ NHÂN 
 

ĐỪNG GỌI TỚI TÒA ÁN ĐỂ XIN GIÚP ĐỠ VỀ CÁC ĐƠN NÀY HAY VỚI VỤ KIỆN!  
 
 
 
 
 
 

 
Vụ kiện nhỏ đã nộp lên là để giải quyết các tranh chấp không cần có luật sư.  Nhân viên tòa án không thể 
cho lời khuyên về pháp lý.  Bạn có thể tham khảo với luật sư bất cứ lúc nào để được giúp về vụ kiện của bạn, 
nhưng luật sư không được tham dự trong các phiên tòa của vụ kiện nhỏ nếu thẩm phán chưa cho phép.  Để 
được giúp tìm luật sư vào mạng www.oregonstatebar.org.  Có các quy tắc đặc biệt áp dụng  nếu bạn nộp 
đơn kiện chống lại người đại diện chính phủ như đã định nghĩa ở Điều Lệ Sửa Đổi Oregon (ORS) 
30.260. 
   
 Số tiền kiện (gồm có giá trị của tài sản) phải $10,000 hay ít hơn. 

o Nếu số tiền bạn kiện và tài sản trị giá trên $10,000, bạn không thể nộp đơn về Vụ Kiện Nhỏ 
được. Vào mạng www.courts.oregon.gov, hay tham khảo với luật sư để lấy ý kiến.  
 

o Các vụ kiện trên $750 và tối đa là $10,000 có thể được nộp một là ở Vụ Kiện Nhỏ hay tòa dân 
sự tổng quát.  Luật sư có thể đại diện bạn trong tòa án dân sự tổng quát.  

 Nếu bạn kiện một người tù nhân khác, bạn phải nộp đơn kiện tòa án dân sự tổng 
quát.  Đừng dùng các mẫu đơn này.  Liên lạc luật sư để biết cách nộp đơn kiện 
chống lại một người tù nhân.    

 
o Cho các vụ kiện $750 hay ít hơn phải được nộp đơn ở tòa cho các Vụ Kiện Nhỏ.  Có sự ngoại 

lệ cho vụ kiện nộp lên ở tòa án dân sự tổng quát nếu luật đang kiện có chi tiếc cho bạn xin bồi 
thường lệ phí luật sư.  Tham khảo với luật sư để biết thêm tin tức nếu bạn tin là bạn có quyền 
đòi bồi thường lệ phí luật sư và muốn nộp đơn cho $750 hay ít hơn trong tòa án dân sự tổng 
quát.  

 Tham khảo với luật sư nếu số tiền kiện là $750 hay ít hơn và người bạn kiện cũng là 
tù nhân.  

 
 Nếu bạn nộp đơn kiện, bạn là nguyên đơn; bên bạn kiện là bị đơn. Cách gọi này không thay đổi 

trong suốt vụ kiện này.  
o Bạn phải viết Số Căn Cước Tù Nhân vào đầu đề.  
o Viết tên trụ sở cơ quan bạn đang bị giam vào phần ‘địa chỉ’. 
o Nếu một trong các bị đơn là người đại diện chính phủ (chiếu theo ORS 30.260), đánh dấu như 

vậy vào hộp dưới tên của bị đơn.  
 

 Bạn phải cố gắng “trung thật” (thiện ý) đòi số tiền từ bị đơn trước khi nộp lên đơn kiện.  Trong mẫu 
đơn kiện bạn phải tuyên thệ là bạn đã cố gắng giải quyết trước khi nộp lên đơn kiện này. 

 
 Để bắt đầu một vụ kiện, điền đơn Vụ Kiện Nhỏ và Thông Báo về Vụ Kiện Nhỏ.  

o Nếu bạn đòi bồi thường một số tiền, bạn phải liệt kê và chứng minh số mất mát thực tế. Đoán 
hay ước chừng là chưa đủ. Ước đoán viết ra bởi chuyên môn có đôi lúc hợp lệ, thí dụ như chi 
phí sửa chửa nhà hay xe.  

 Đừng yêu cầu trọn một số tiền khi mình đã liệt kê ra mỗi chi phí riêng.  Thí dụ như, 
đừng đòi “thiệt hại cho căn nhà: $4,000.” Thay vì, liệt kê mỗi chi phí riêng ra –“Sửa 
tường $800; Thay ống nước $1,000; Sửa máy nhà $2,000; Sơn lại $200.”  

Nếu những hướng dẫn này không trả lời các thắc mắc của bạn, bạn có thể gọi Luật Sư 
Đoàn Oregon 503.684.3763, hay vào mạng www.oregonstatebar.org. Mạng này 
www.courts.oregon.gov có các tin tức hữu ích gồm có mạng về các Điều Lệ Sửa Đổi và 
Quy Định Hành Chính Oregon. Thư ký tòa không thể cho lời khuyên pháp lý. 

 

 
Vụ Kiện Nhỏ – Hướng Dẫn cho Nguyên Đơn là Tù Nhân 
Trang 1 của 9   
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o Điền tên của hai bên vào đơn Bị Đơn Đáp Ứng. Điền vào tin tức của Nguyên Đơn và Bị Đơn 
ở trên của trang 1.  

o Bạn phải điền lệ phí nộp đơn của bị đơn vào trang Thông Báo. Vào mạng 
www.courts.oregon.gov để biết lệ phí nộp đơn đang lưu hành của bị đơn. 

o Đơn kiện của bạn phải có lệ phí nộp đơn của bạn. Vào mạng www.courts.oregon.gov để biết 
lệ phí nộp đơn đang lưu hành của nguyên đơn.  (Xem Trang 3 để biết tin tức về cách xin các lệ 
phí được miễn hay hoãn lại).  

o Gởi các đơn Kiện và Tờ Thông Báo tới tòa án với lệ phí nộp đơn và phong bì có sẵn địa chỉ và 
tem đủ lớn để chứa hết các văn bản. Thư ký tòa án sẽ điền số vụ và gởi các bản sao lại cho bạn 
để tống đạt tới bị đơn (xem tin tức ở dưới về cách tống đạt).  Bạn cũng có thể nhờ một người 
nào đó mang các đơn tới tòa dùm cho bạn. 
 

 VIẾT CHỮ IN THẬT RÕ RÀNG! Viết tất cả các tên bắt đầu bằng tên gọi, tên lót, họ. 
 
 LÚC NÀO cũng phải viết thư cập nhật tới tòa án nếu tin tức liên lạc có thay đổi.   

  
TÔI PHẢI NỘP ĐƠN LÊN Ở ĐÂU? 
Bạn phải nộp đơn kiện lên với tòa án của quận nơi mà: 
 Ít nhất một bị đơn đang cư trú tại đó lúc bạn nộp đơn kiện này HAY  
 Sự thiệt hại, vụ kiện, hay sự thương tích đã xảy ra HAY 
 Bị đơn đáng lý ra phải thực hành một nhiệm vụ gì đó chiếu theo bản hợp đồng (nếu vụ kiện của bạn 

dựa vào bản hợp đồng). 
 
TÔI PHẢI ĐỂ TÊN AI LÀ BỊ ĐƠN?  
Khi bạn nộp lên đơn kiện, tên của các bị đơn phải đầy đủ và chính xác.  Dùng tên của bị đơn đã dùng ngay 
vào lúc vụ này mới xảy ra.  Thí dụ như, nếu như bản hợp đồng là với “Easy Pay Way” nhưng họ không còn 
làm ăn nữa và bạn kiện những người chủ, viết cả HAI Easy Pay Way và những người chủ John Smith và 
Angela Smith.  
Bạn có thể để tên bị đơn cho:  
 Một cá nhân (phải chắc chắn đánh vần tên đầy đủ và chính xác, tên chính thức – dùng “John Smith 

và Angela Smith” thay vì “Ông & Bà Smith”) 
 

 Một cá nhân “Là Cơ Sở Thương Mại Như (dba)” một tên khác hơn (bạn phải dùnh cả hai tên cả nhân 
và viết “dba [một tên khác],” xem phần kế tiếp) 
 

 Một công ty (bạn phải viết tên của người Đăng Ký Đại Diện, xem phần kế tiếp). Gọi Chi Nhánh 
Công Ty Oregon ở số 503.986.2200 hay vào mạng www.filinginoregon.com để biết tin tức này.  Phải 
chắc chắn viết ra tên đầy đủ, hợp lệ và bất cứ những chữ tắc của công ty (như “Inc.” hay “LLC”) 

 
Đây là trách nhiệm của bạn để điền những tin tức này.  Tòa án không thể làm dùm cho bạn. 
 
Nộp Đơn Lên Vụ Kiện Nhỏ CHO một Cơ Sở Thương Mại hay CHỐNG Lại một Cơ Sở Thương Mại  
Nếu bạn nộp đơn kiện chống lại một cơ sở thương mại, kiểm tra với với Chi Nhánh Công Ty Oregon ở số 
503.986.2200 hay vào www.filinginoregon.com để biết hồ sơ cho cả hai công ty và Tên Thừa Nhận Cơ Sở 
Thương Mại.  
 
 NẾU BỊ ĐƠN LÀ MỘT CÔNG TY (Inc., LLC, PC, etc.)  

Dùng nguyên tên công ty và địa chỉ, và viết cả tên và địa chỉ của người Đăng Ký Đại Diện của công ty. 
Người Đăng Ký Đại Diện là người sẽ thực sự được tống đạt bản sao của đơn kiện.  Tất cả các công ty phải có 
người đăng ký đại diện nhằm mục đích này.  Bạn phải hợp lệ tống đạt tới người Đăng Ký Đại Diện không thì 
sự tống đạt này sẽ được cho là không hoàn tất.  
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EASY PAY WAY, INC. Tống Đạt tới người Đăng Ký Đại Diện: John Brown 
654 6th Ave 711 Bank Building 
Hillsboro, OR 97123 Portland, OR 97225 

 

 NẾU BỊ ĐƠN DÙNG TÊN THỪA NHẬN CƠ SỞ THƯƠNG MẠI (dba) – NHƯ LÀ  CÔNG 
TY  

Viết hết tên của những người hợp tác mà bạn biết “dba (là cơ sở thương mại như) [tên cơ sở thương mại]” là 
các bị đơn.  Bạn phải tống đạt tới mỗi người hợp tác (cũng được gọi là “bên có liên quan” hay  “chủ”) với 
một bản sao của đơn kiện và đơn Đáp Ứng.  
 

John Way & Carol Smith Phải chắc chắn cho thấy địa điểm của mỗi người hợp tác  
dba WAY’S EASY PAY đã được tống đạt ở đâu 
654 6th Ave  
Hillsboro, OR 97123  
 

 NẾU BỊ ĐƠN LÀ CÔNG TY VỚI TÊN THỪA NHẬN LÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI 
Tên công ty sẽ trở thành người chủ hay bên có liên quan, và bạn phải tống đạt đơn kiện tới người Đăng Ký 
Đại Diện của công ty. 

EASY PAY WAY, INC Tống Đạt tới người Đăng Ký Đại Diện: John Brown 
dba Way’s Easy Pay 711 Bank Building 
654 6th Ave Portland, OR 97225 
Hillsboro, OR 97123  
 

 NẾU BỊ ĐƠN LÀ CƠ QUAN CHÍNH PHỦ 
“Cơ Quan Chính Phủ” đã được định nghĩa ở ORS 30.260 và có ý nghĩa hơn là cơ quan chính phủ. Nếu bất cứ 
bị đơn nào là cơ quan chính phủ, dùng nguyên tên của bị đơn.  ĐỪNG dùng tên tắc như “DOC” – đánh vần 
ra hết “Oregon Department of Corrections.” Nếu bạn kiện một cơ quan, nhớ chắc là phải dùng tên đang lưu 
hành của cơ quan. Nếu cơ quan đó đã dùng tên khác vào lúc sự việc xảy ra mà bạn đang kiện, thì viết một tờ 
giấy riêng cho biết tên trước đây của họ là: “Tên Cơ Quan Đang Lưu Hành (trước đây Tên Cơ Quan 
Trước).” 
 
 NẾU NGUYÊN ĐƠN LÀ MỘT CÔNG TY  

Theo các quy tắc giống như về cách điền tên nếu bạn nộp đơn kiện cho một cơ sở thương mại.  Nếu bạn là 
một công ty, viết nguyên tên công ty là nguyên đơn.  Nếu bạn là người hợp tác hay sở hữu duy nhất, viết tên 
người chủ hay những người chủ “dba [tên thừa nhận cơ sở thương mại].” 

Lệ Phí 
Lệ Phí nộp đơn có thể trả bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hay thẻ lấy tiền, hay bằng chi phiếu hay ngân phiếu trả 
cho State of Oregon. Vào mạng www.courts.oregon.gov để biết tin tức về lệ phí nộp đơn. 
 
Bạn phải trả lệ phí tống đạt riêng tới cho người tống đạt hay những người tống đạt (xem dưới đây).  Nếu bạn 
dùng cảnh sát quận để tống đạt các bị đơn trong những quận khác nhau, trả ngân phiếu riêng cho mỗi cảnh 
sát quận cho mỗi quận nơi bị đơn sẽ được tống đạt. 
 
Nếu bạn không thể trả được lệ phí nộp đơn, bạn có thể điền đơn Xin Miễn Lệ Phí hay Hoãn Lại và Tờ Tuyên 
Bố.  Nếu lệ phí của bạn đã được miễn bạn không cần phải trả.  Nếu lệ phí của bạn đã được hoãn lại bạn phải 
trả tùy theo hướng dẫn của tòa án.  Nếu bạn kiện cơ quan chính phủ bạn phải kèm theo bản sao được chứng 
nhận của lời khai tài khoản ủy thác 6 tháng trước khi bạn nộp lên đơn kiện.  Lời khai này phải chính xác 
chứng nhận bởi một cơ quan (trại tù) chính thức để biết bạn ở đâu trong thời gian đó.  Xem ORS 30.643 để 
biết thêm tin tức.  
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LÀM CÁCH NÀO ĐỂ “TỐNG ĐẠT” CHO BÊN KIA? 
Nguyên đơn phải chính thức thông báo cho tất cả các bị đơn là vụ kiện đã nộp lên.  Đây được biết là tống đạt.  
Lưu Ý Quan Trọng: Nếu bạn kiện Nha Cải Huấn hay bất cứ các cơ quan tiểu bang, bạn PHẢI tống đạt cho 
cả HAI tới cơ quan và tới Quan Chưởng Lý.  Bạn phải gởi những bản sao của bất cứ những gì bạn nộp tới 
cho Quan Chưởng Lý (xem dưới đây để biết tin tức về thủ tục tống đạt). 
 
Chứng Nhận Tống Đạt – Bạn có thể yêu cầu bị đơn ký vào đơn Chứng Nhận Tống Đạt như là sự thay thế 
cho thủ tục tống đạt chính thức.  Bị đơn có thể nhận đơn kiện và các văn bản và ký vào đơn để khỏi cần cảnh 
quận hay người tống đạt thực hành nhiệm vụ này.  Ký vào đơn Chứng Nhận Tống Đạt  không có nghĩa là bị 
đơn đồng ý với bất cứ điều gì trong đơn kiện, chỉ là ông hay bà đã nhận được các văn bản mà thôi.  LƯU Ý: 
sự việc này KHÔNG có bị bắt buộc.  
 
Nếu bị đơn không muốn ký vào đơn Chứng Nhận Tống Đạt, bạn phải dùng biện pháp khác.  Có bốn cách 
để tống đạt tới bị đơn sau khi bạn nộp lên đơn kiện:  
 
LƯU Ý: Tống Đạt Các Cơ Quan Chính Phủ – Nếu bạn kiện tiểu bang, dùng tống đạt cá nhân để tống đạt 
tới Quan Chưởng Lý.  Hay người tống đạt có thể để các văn bản đó với người ủy quyền, trợ lý, hay thư ký 
của văn phòng Quan Chưởng Lý.  Cho bất cứ cơ quan chính phủ khác, bạn có thể dùng tống đạt cá nhân hay 
văn phòng tống đạt tới viên chức, giám đốc, đại diện quản lý, hay luật sư của bị đơn.  Nếu bạn kiện bất cứ cơ 
quan tiểu bang, bạn cũng phải đồng thời tống đạt tất cả văn bản tới Quan Chưởng Lý. 
 

1. Tống Đạt Cá Nhân:  
a. Tống Đạt Theo Thủ Tục: Mang bản sao của đơn kiện tới văn phòng cảnh sát quận ở 

quận của bị đơn đang cư trú và đưa cho nhân viên cảnh sát tống đạt tới bị đơn.  Văn 
phòng cảnh sát quận sẽ có lệ phí tống đạt.  Bạn cũng có thể tự thuê người tống đạt tư 
nhân theo sự lựa chọn. 

b. Bởi Bên Không Liên Quan: Đưa cho người có đủ khả năng* 18 tuổi hay lớn hơn cư 
     ngụ trong Oregon và người này không liên quan tới hai bên trong vụ kiện này 
     (nguyên đơn hay bị đơn), cũng không phải luật sư của một bên, tống đạt tới bị đơn. 
     Nếu bạn quan tâm tới sự an toàn, đưa cho cảnh sát quận tống đạt cho bị đơn.  
     Người tống đạt không thể là người nhân viên hay giám đốc/nhân viên của bị  
     đơn.  Nếu bị đơn không có ở trong Oregon, thì người tống đạt có thể là người cư 
     ngụ ở tiểu bang của bị đơn đang cư trú.  

*đủ khả năng nghĩa là người này có thể hiểu, nhớ và nói lại được sự việc xảy ra. 
 

Đơn Chứng Nhận Tống Đạt phải nộp lên với tòa án do cá nhân đã tống đạt tới bị đơn, gồm 
có ngày tống đạt và tên người tống đạt.  

 
2. Tống Đạt Được Thay Thế: Người tống đạt có thể để tờ thông báo ở nơi cư ngụ của bị 

 đơn (nơi bị đơn thường đang ở) với cá nhân 14 tuổi hay lớn hơn cư ngụ ở đó.  Bản sao của 
 đơn kiện (với lời khai đề ngày, giờ, và nơi các văn bản đã được tống đạt) cũng phải gởi 
 bằng bưu điện hạng nhất tới bị đơn.  Người tống đạt có thể làm việc này và đánh dấu 
 vào ô nào hợp lệ trên đơn Chứng Nhận Tống Đạt.  Nếu bạn gởi bằng bưu điện, bạn 
 phải nộp đơn Chứng Nhận Tống Đạt Qua Bưu Điện với tòa án. Ngày tống đạt là ngày bạn 
 gởi bưu điện hạng nhất ra. 

 
3. Tống Đạt Tới Văn Phòng: Người tống đạt có thể để các văn bản với người có trách nhiệm 

trong văn phòng của bị đơn hay chổ làm thường lệ.  Bản sao của đơn kiện (với lời khai của 
ngày, giờ, và địa điểm đã tống đạt những văn bản đó) cũng phải gởi qua bưu điện tới cho bị 
đơn bằng thư hạng nhất thông thường.  Người tống đạt có thể làm việc này và đánh dấu vào 
ô nào hợp lệ trên đơn Chứng Nhận Tống Đạt.  Nếu bạn gởi bằng bưu điện, bạn phải nộp 
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đơn Chứng Nhận Tống Đạt Qua Bưu Điện với tòa án.  Ngày tống đạt là ngày bạn gởi bưu 
điện hạng nhất ra. 

 
4. Qua Bưu Điện: Bạn phải làm HAI thứ khi tống đạt qua bưu điện. Thứ nhất, gởi đơn kiện tới 

nhà của mỗi bị đơn hay tới địa chỉ của cơ sở thương mại.  Thứ hai, gởi bản sao qua thư bảo 
đảm, yêu cầu gởi trả lại hoá đơn chứng nhận, Giao Tới Có Giới Hạn (chỉ giao cho người 
nhận thư).  Bạn phải nộp bằng chứng tống đạt với tòa án, gồm có thẻ sanh đã được ký, ngày 
nhận và số liệt kê chung với Chứng Nhận Tống Đạt Qua Bưu Điện.   Nếu tấm thẻ sanh đã 
không được gởi trả lại cho bạn, hay ai đó khác hơn là bị đơn đã ký vào đó, thì thủ tục tống 
đạt qua bưu điện đã không có hiệu lực và bạn phải cố gắng thử tống đạt bằng cách khác. 
Ngày tống đạt là: 

a. Nếu bị đơn là cá nhân, ngày mà bị đơn ký vào tấm thẻ sanh. 
b. Nếu bị đơn không phải là cá nhân (thí dụ, một cơ sở thương mại hay cơ quan công 
 cộng), thì ngày nào sớm hơn của: 

i. (nếu đã gởi tới địa chỉ ở Oregon) 3 ngày sau khi bạn đã gởi đi bằng 
 bưu điện hạng nhất hay 

ii. (nếu đã gởi ra ngoài Oregon) 7 ngày sau khi bạn đã gởi đi bằng 
 bưu điện hạng nhất 

 
**Bản chính của Đơn Tống Đạt phải nộp lên với tòa án để cho vụ kiện mới được tiến hành.  Nếu bằng 
chứng tống đạt không nhận được trong vòng 63 ngày từ ngày bạn đã nộp đơn kiện lên, vụ kiện có thể bị bãi 
bỏ mà bạn cũng không được thông báo.  
 
BỊ ĐƠN CÓ THỂ …  
  Trả số tiền Kiện trong vòng 14 ngày từ ngày được tống đạt (30 ngày cho cơ quan chính phủ).  Đây 
gồm có lệ phí tòa án và chi phí.  Nên trả số tiền này trực tiếp tới bạn.  Bị đơn có thể cung cấp bằng chứng tới 
tòa án là số tiền kiện đã trả hết, và bạn có thể nộp đơn thông báo với tòa xin bãi bỏ vụ kiện này.  Bạn cứ tự 
nhiên dàn xếp với bị đơn cho bất cứ số tiền nào bạn muốn ngay vào điểm này.  Nếu bạn kiện để được tài sản 
lại, bị đơn có thể trả lại tài sản này cho bạn.   
 
 Hay 
 
 Từ chối Đơn Kiện – Bị đơn không đồng ý với bất cứ phần nào trong đơn kiện có thể nộp lên đơn 
đáp ứng trong vòng 14 ngày kể từ ngày được tống đạt (30 ngày cho cơ quan chính phủ) từ chối đơn kiện và 
yêu cầu phiên tòa hay phiên xử với bồi thẩm đoàn.  Bị đơn cũng có thể nộp đơn kiện chống lại bạn được gọi 
là “kiện ngược.”  Kiện ngược phải liên quan tới lần trao đổi hay sự việc xảy ra mà bạn đang kiện.  Phiên xử 
với bồi thẩm đoàn chỉ có thể được yêu cầu nếu số tiền kiện hay số tiền kiện ngược trên $750. 
 
Nếu bị từ chối vụ kiện này, bạn sẽ được gởi thư thông báo giờ và ngày để hầu tòa.  Nếu bạn không ra hầu tòa 
vào giờ đã hẹn, bạn phải viết thư cho biết lý do chính đáng tới tòa án ít nhất 14 ngày trước ngày ra tòa.  Bạn 
có trách nhiệm để sắp xếp với cơ quan (trại giam) của bạn và với tòa án để hầu tòa qua điện thoại hay qua 
truyền hình.   
 
Nếu bị đơn yêu cầu phiên xử với bồi thẩm đoàn, bạn phải nộp đơn kiện chính thức trong vòng 20 ngày sau 
khi tòa án gởi thông báo về sự việc này.  Nếu bạn không nộp lên, vụ kiện sẽ được bãi bỏ và bạn phải trả lệ 
phí của bị đơn cộng thêm lệ phí cho bên thắng kiện.  Nên biết là sẽ có các lệ phí khác mà bạn phải trả thêm.  
Bạn nên tham khảo với luật sư.  Tòa án sẽ không cung cấp các đơn hay những mẫu đơn kiện chính thức. 
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NẾU BỊ ĐƠN KHÔNG ĐÁP ỨNG  
Nếu bị đơn không nộp lên đơn đáp ứng trong vòng 14 ngày kể từ ngày tống đạt, bạn có thể xin tòa án cấp 
cho bạn bình quyết khuyết tịch.  Đây có nghĩa là bạn đã thắng tại vì bị đơn không trả lời.  Bạn có thể nộp đơn 
yêu cầu bình quyết khuyết tịch với toà án trong vòng 35 ngày từ ngày trên giấy chứng nhận tống đạt đã nộp, 
không thì vụ kiện của bạn có thể bãi bỏ không thông báo tới bạn.  Bạn phải nộp đơn kiện lại và trả lệ phí nộp 
đơn nếu sự việc này xảy ra. 
 
Cho các bị đơn là cơ quan chính phủ – Bạn phải gởi tờ thông báo về ý định xin bình quyết khuyết tịch của 
bạn trước khi nộp lên đơn xin khuyết tịch.  Cho các cơ quan tiểu bang bạn cũng phải gởi một tờ thông báo tới 
Quan Chưởng Lý.  Tòa án không thể cấp cho bình quyết khuyết tịch ít hơn 10 ngày kể từ ngày bạn tống đạt 
tới bị đơn (và Quan Chưởng Lý nếu cần).  Bạn phải chính thức tống đạt tờ thông báo này tới bị đơn chiếu 
theo Quy Tắc Dân Sự Thủ Tục9 Oregon Rule of Civil Procedure 9.  Bạn cũng phải nộp đơn chứng minh sự 
tống đạt này với tòa án. 
 
Điền đơn Kiến Nghị Bình Quyết Khuyết Tịch & Tuyên Bố Tình Trạng Bị Đơn, và điền đầy đủ đơn Bình 
Quyết Tổng Quát cho Vụ Kiện Nhỏ.  Nộp cả hai với thư ký tòa án.  Lệ phí cho bên thắng kiện đã liệt kê ở 
ORS 20.190. 
 
Nếu bạn yêu cầu hơn 9% tiền lãi mỗi năm sau bình quyết, bạn phải cung cấp với tòa án bản sao của hợp đồng 
ngay vào lúc bạn yêu cầu Bình Quyết Khuyết Tịch. 

Trước khi tòa án có thể ra lệnh bình quyết khuyết tịch bạn phải cung cấp đơn Tuyên Bố Không Có Phục Vụ 
Trong Quân Đội nếu bạn kiện một cá nhân.  Đây là một trong phần của Kiến Nghị Bình Quyết Khuyết Tịch. 
Nếu bị đơn đang phục vụ trong quân đội, bạn không thể xin bình quyết khuyết tịch trừ khi thành viên phục 
vụ đã miễn quyền bảo vệ chiếu theo Đạo Luật Thành Viên Phục Vụ Giúp dân.  Luật liên bang này bắt đầu ở 
50 U.S.C. App 501.  Thư viên pháp lý địa phương có thể giúp bạn tìm luật này, hay vào mạng 
www.law.cornell.edu* (trong Tài Nguyên Pháp Lý (Legal Resources) bấm U.S. Code, sau đó bấm Appendix 
to Title 50).  Luật này có các quy tắc nghiêm khắc về “đang phục vụ trong quân đội” nghĩa  gì, và cũng sẽ 
bao gồm các phối ngẫu và con của thành viên phục vụ nếu họ đã bị ảnh hưởng bởi vì bị đơn đang phục vụ.  
Không phải lúc nào sự bảo vệ này cũng áp dụng được cho tất cả thành viên phục vụ.  

 
Nếu bị đơn đang phục vụ trong quân đội, bạn nên tham khảo với luật sư trước khi xin bình quyết khuyết tịch.  
Nếu bình quyết khuyết tịch không xin hợp lê, bị đơn có thể mở lại vụ kiện sau khi trở về từ quân đội.  Nên 
hiểu là nếu bạn biết mình khai gian về tình trạng bị đơn, bạn có thể phải đương đầu với sự trừng phạt của 
luật liên bang và tiểu bang.   
 
Nếu bạn biết bị đơn không có đang phục vụ trong quân đội, bạn phải cho biết các dữ kiện để giải thích bạn 
biết như thế nào.  Có vài dữ kiện bạn không thể dùng được là: anh ta có mái tóc dài, anh ta có trở ngại với 
ban thẩm quyền, cô ta dùng ma tuý, cô ta già quá, hay ông ta không có quốc tịch Mỹ.   
 
Nếu bạn có Số An Sinh Xã Hội và ngày sinh của bị đơn, bạn có thể vào mạng lưới của Bộ Quốc Phòng ở 
www.dmdc.osd.mil/appj/scra/scraHome.do để tìm hiểu bị đơn này có đang phục vụ trong quân đội không.  
Mạng này có thể cho bạn biết tình trạng phục vụ miễn phí mà bạn có thể in ra (được gọi là “chứng nhận sự 
phục vụ” ở trên mạng). Kèm theo với tờ khai này, hay tờ giấy in ra trên màng hình (bằng cách bấm nút “in 
trên màng hình” ở phím bàn), chung với kiến nghị.  Bạn cũng có thể gọi 571.372.1100 để xác định tình trạng 
quân đội.  Để ngày và tên của người bạn đã nói chuyện trong kiến nghị.  Nếu bạn không có số an sinh xã hội 
hay ngày sinh, những mạng thương mại có thể cung cấp những tin tức này. 
 

* Mạng được duy trì bởi Đại học Cornell.  Bộ Tòa Án Oregon không chịu trách nhiệm cho bất cứ tin tức gì trong mạng 
này.  Những địa chỉ trong mạng này có thể bị dời đi.  
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Nếu bạn không biết bị đơn này có đang trong quân đội hay không và đã kiểm tra trên mạng, hay không có tin 
tức cần thiết, đánh dấu vào “tôi không thể xác định được là người này có đang phục vụ trong quân đội hay 
không” và nói thêm những dữ kiện nào bạn biết. Thẩm phán sẽ quyết định xem có chấp nhận bình quyết 
khuyết tịch hay không. 
 
BẠN NÊN CẦN THIẾT THAM KHẢO VỚI LUẬT SƯ NẾU BỊ ĐƠN ĐANG PHỤC VỤ TRONG 
QUÂN ĐỘI! Liên lạc Luật Sư Đoàn Tiểu Bang Oregon trên Trang 1 để được tìm giúp một người luật sư.   
 

* * * * *  
Tòa án sẽ viết thư thông báo cho bạn biết bình quyết khuyết tịch có được chấp nhận hay không. 
 
BUỔI HÒA GIẢI  
Rất nhiều tòa án có các chương trình hòa giải cho những vụ kiện nhỏ.  Có vài tòa án yêu cầu hai bên tham dự 
trong buổi hòa giải trước khi thẩm phán nghe vụ kiện của bạn.  Nếu bị đơn nộp đơn đáp ứng từ chối vụ kiện 
hay kiện ngược lại bạn, tòa án sẽ hẹn cho hai bên dự buổi hòa giải.  Buổi hòa giải này là tư mật. 
 
Buổi hòa giải có nhiều lợi ích:  
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 có thể cũng không thắng được vụ kiện này.  
Bản hợp đồng qua buổi hòa giải sẽ được thi hành một khi bình quyết đã cấp. 
 
Nếu buổi hòa giải không có sẵn hay bạn không thể giải quyết được sự tranh chấp qua buổi hòa giải, thì họ sẽ 
hẹn cho bạn một phiên xử.  Bạn nên chuẩn bị trình bày cho vụ kiện vào ngày và giờ trên tờ thông báo cho 
phiên xử. 

 
CHUẨN BỊ CHO PHIÊN XỬ  
Vật Chứng – Nếu bạn có bất cứ các bằng chứng thực tế giống như văn bản hay hình ảnh, bạn có trách nhiệm 

phải gởi tới tòa trước ngày phiên xử để tòa án có ngay vào ngày xử.  Bạn phải gởi bản sao cho bị đơn 
bất cứ những gì bạn gởi cho tòa án.  

 
Phiên xử cho các vụ kiện nhỏ không có nghi thức để cho các bên có thể tự xử lý vụ kiện của họ.  Luật sư 
không thể đại diện khi chưa được phép đặc biệt của tòa án.  Nguyên đơn trình bày trước, kế đó là bị đơn, sẽ 
trình bày lời khai được tuyên thệ, bằng chứng, và các nhân chứng cho thẩm phán.  Thẩm phán chỉ muốn biết 
các dữ kiện.  Lời khai của bạn nên nói đơn giản và ngay đề tài.  Bạn có thể sử dụng giấy chép, nhưng đừng 
nghĩ thẩm phán sẽ đọc lời khai bằng giấy chép của bạn. 
Bạn, là nguyên đơn, phải chứng minh vụ kiện của bạn.  Bị đơn phải chứng minh bất cứ vụ kiện ngược (kiện 
ngược là bị đơn kiện chống lại bạn.  Kiện ngược KHÔNG thể dùng để biện hộ cho vụ kiện của bạn chống lại 
bị đơn).  Nên chuẩn bị với bằng chứng thực tế như hoá đơn, bản hợp đồng, báo cáo cảnh sát, nhân chứng, 
v.v.  Bạn không có quyền để được chở tới tòa cho ngày xử.  Bạn có trách nhiệm phải sắp xếp với cơ quan 
(trại giam) và với tòa án để hầu tòa bằng truyền hình hay điện thoại.  

 
Chuẩn bị những thứ này để ủng hộ vụ kiện của bạn:  
Hồ sơ, văn bản, hóa đơn, bản hợp đồng chính, hình ảnh, hoá đơn thẩm định sửa chửa, v.v.  Bạn phải gởi các 
bản sao tới tòa và tới bị đơn trước khi phiên xử.  
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QUY TẮC TRONG PHÒNG TÒA ÁN: 
 
 
 
 
JUDGMENT  
 
 
 
Một khi phiên xử đã xong, thẩm phán sẽ quyết định.  Bạn có thể: 
 Thua kiện.  Bạn không thể đòi tiền của bị đơn nếu bạn thua. 
 Thắng trọn vẹn số tiền kiện.  
 Thắng một phần trong số tiền kiện, nhưng không trọn vẹn. 
 Một là thắng trọn số tiền kiện hay một phần trong số tiền kiện, và thua vụ kiện ngược lại của bị đơn  

o Nói chung, nếu bạn và bị đơn cả hai điều đòi tiền, số tiền bạn thua (kiện ngược) sẽ được trừ ra 
từ số tiền bạn thắng.   

o Nếu số tiền kiện ngược hơn số tiền bạn thắng, thì bạn có thể thắng vụ kiện này, nhưng vẫn 
phải trả bị đơn tiền.  Thí dụ, nếu số tiền bạn kiện là $100 và số kiện ngược là $150 và thẩm 
phán quyết định hai bên đều thắng, thì bạn sẽ phải trả cho bị đơn $50 ($150 kiện ngược - $100 
số kiện = $50).   

Thẩm phán sẽ cho bạn biết ai sẽ là người điền đơn Bình Quyết. Sau đó đơn Bình Quyết sẽ đưa cho thẩm 
phán ký tên.  Đơn này sẽ cho biết tiền bồi thường là bao nhiêu, và ai sẽ nhận tiền bồi thường (nếu có).  
 
“Bình quyết cho người chủ nợ” là người sẽ được trả tiền, và “bình quyết cho người mắc nợ” là người phải trả 
tiền.  
 
Bên thắng là bên thắng kiện.  Bên thắng kiện có quyền được đòi thêm tiền được gọi là ‘lệ phí bên thắng 
kiện’. Thẩm phán có thể cho bạn biết lệ phí là bao nhiêu, hay bạn có thể tìm hiểu thêm ở 20.190. Viết số tiền 
đó vào hộp “lệ phí bên thắng kiện”.  
 
LƯU Ý: Sẽ không được KHÁNG CÁO khi đã nhận bình quyết của các vụ kiện nhỏ.  Quyết định của thẩm 
phán là cuối cùng. 
LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐÒI NỢ SAU BÌNH QUYẾT  
Viết Thư Đòi  
Một khi bạn nhận được tờ thông báo là bình quyết đã được cấp, bạn phải gởi cho bị đơn một lá thư đòi nợ.  
Lá thư này phải gởi bằng thư bảo đảm, yêu cầu phải gởi lại hóa đơn nhận được.  
 
Giữ một bản sao của lá thư đòi nợ và hóa đơn nhận thư cho thấy chữ ký của người nhận.  Lá thư đòi nợ của 
bạn nên viết là bạn đòi họ trả số tiền và đưa cho người mắc nơn biết tổng số phải trả và ngày hết hạn (thường 
10-30 ngày).  Bình quyết sẽ cho bạn biết tổng số tiền bồi thường tòa án đã ban cho bạn. 
 
Nếu bạn vẫn chưa được trả sau khi đã gởi thư đòi nợ, có vài phương án cho bạn.  Vào mạng  
www.courts.oregon.gov để biết thêm tin tức.  
 
 

*Yêu cầu ăn mặt đứng đắng.  
*Yêu cầu phải trang nghiêm và kính nễ tất cả các bên trong phòng tòa.  
*Hành vi xấu hay tiếng ồn ào gây quấy rối thủ tục tòa án có thể bị phạt cho tội Không Tuân 
Lệnh Tòa Án. 
*Các thủ tục sẽ được thu âm. Chửi thề hay dùng ngôn ngữ không đứng đắng có thể bị phạt cho 
tội Không Tuân Lệnh Tòa Án.   
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ĐÁP ỨNG  
Đơn “Đáp ứng” là để cho tòa án biết là bình quyết của bạn đã trả xong (trả hết).   Bạn PHẢI nộp đơn Bình 
Quyết Đã Đáp Ứng khi bạn nhận được trọn vẹn số tiền mà tòa cấp cho phần bình quyết của bạn.  Bạn có thể 
nộp đơn Bình Quyết Đã Đáp Ứng bất cứ lúc nào bạn nhận được số tiền.  “Đáp ứng một phần” nghĩa là bạn đã 
nhận được số tiền, nhưng chưa hoàn toàn.  “Đáp ứng hoàn toàn” nghĩa là số tòa cấp đã được trả hết.  Bạn 
cũng phải gởi bản sao của Bình Quyết Đã Đáp Ứng cho bên kia.  Đơn Bình Quyết Đã Đáp Ứng có sẵn trên 
mạng hay ở tòa án, và không cần lệ phí để nộp lên đơn này.  Đơn Đáp ứng cần phải được chứng thực.  Có 
rất nhiều ngân hàng sẽ làm chứng thực cho bạn.  Bạn phải mang thẻ căn cước và sẽ ký tên trước mặt công 
chứng viên.  
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HƯỚNG DẪN CỦA VỤ KIỆN NHỎ CHO CÁC NGUYÊN ĐƠN 
 
 
 
 
 
 
 
Vụ kiện nhỏ đã được nộp lên là để giải quyết những tranh chấp không có luật sư.  Nhân viên tòa án không 
thể cho lời khuyên pháp lý.  Bạn có thể tham khảo với luật sư bất cứ lúc nào bạn cần giúp về vụ kiện này, 
nhưng luật sư không được tham dự trong các phiên tòa của vụ kiện nhỏ khi không được phép bởi thẩm phán.    
   
 Số tiền kiện (gồm có trị giá của tài sản) phải ít hơn $10,000. 

o Nếu bạn kiện số tiền và tài sản có giá trị hơn $10,000, bạn không thể nộp đơn Kiện Nhỏ này.  
Vào mạng  www.courts.oregon.gov, hay tham khảo với luật sư để lấy ý kiến.  
 

o Số tiền kiện trên $750 và tối đa là $10,000 có thể được nộp một là cho Vụ Kiện Nhỏ hay tòa 
dân sự tổng quát.  Luật sư có thể đại diện cho bạn trong tòa dân sự tổng quát.  

 
o Cho số tiền kiện $750 hay ít hơn phải nộp trong tòa cho Vụ Kiện Nhỏ.  Có một sự ngoại lệ cho 

phép các vụ kiện này nộp lên tòa dân sự tổng quát nếu luật đang kiện có chi tiếc cho bạn xin 
bồi thường cho lệ phí luật sư.  Tham khảo với luật sư để biết thêm tin tức nếu bạn tin là bạn có 
quyền đòi được lệ phí luật sư và muốn nộp đơn kiện số tiền là $750 hay ít hơn trong tòa dân sự 
tổng quát.  

 
 Nếu bạn đang nộp đơn kiện, bạn là nguyên đơn; bên bạn kiện là bị đơn. Cách gọi này không có thay 

đổi trong suốt vụ kiện.  Đừng để ý tới “Thẻ căn cước tù nhân”.  
 

 Bạn phải cố gắng “trung thật” (thiện ý) đòi bị đơn số tiền kiện trước khi bạn nộp đơn.  Đơn kiện phải 
gồm có lời khai được tuyên thệ là bạn đã cố gắng giải quyết vấn đề trước khi bạn nộp lên đơn kiện.    

 
 Để bắt đầu vụ kiện, điền đơn Vụ Kiện Nhỏ và Thông Báo Về Vụ Kiện Nhỏ. 

o Nếu bạn đòi những thiệt hại về tiền, bạn phải liệt kê và chứng minh số mất mát thực sự.  Đoán 
hay ước lượng sơ chưa đủ.  Ước đoán viết ra bởi Người chuyên môn có đôi lúc hợp lệ, thí dụ 
như kiện cho các chi phí sửa chữa cho nhà hay xe.    

 Đừng yêu cầu tổng số tiền khi các chi phí đã tính riêng biệt từng thứ.  Thí dụ như, 
đừng kiện “thiệt hại cho căn nhà: $4,000.” Thay vì, liệt kê từng chi phí một –“Sửa 
tường $800; đổi ống nước $1,000; sửa máy nhà $2,000; Sơn lại $200.”  

o Điền tên của mỗi bên vào đơn Bị Đơn Đáp Ứng.  Điền tin tức của bên Nguyên đơn và Bị Đơn 
ở trên của trang 1. 

o Bạn phải điền lệ phí nộp đơn của bị đơn vào trang Thông Báo. Vào mạng 
www.courts.oregon.gov để biết lệ phí đang lưu hành nộp đơn của bị đơn. 

o Vụ kiện của bạn phải gởi có lệ phí nộp đơn của bạn. Vào mạng www.courts.oregon.gov để 
biết lệ phí nộp đơn đang lưu hành của nguyên đơn. (Xem tin tức ở dưới về cách nào để xin 
miễn hay hoãn lệ phí).  

o Mang Đơn Kiện và Thông Báo và đơn Đáp Ứng tới tòa án với lệ phí nộp đơn. 
o Thư ký sẽ đưa các văn bản cho bạn (gồm có đơn Trả Lời) để kèm chung với đơn Kiện và Tờ 

Thông Báo khi bạn tống đạt bị đơn (xem ở dưới đây cho biết tin tức để tống đạt bị đơn) 
 

 VIẾT CHỮ IN THẬT RÕ RÀNG! Viết tất cả các tên bắt đầu bằng tên gọi, tên lót, họ. 
 

 LÚC NÀO cũng phải cập nhật với tòa án nếu địa chỉ hay điện thoại có thay đổi. 

Nếu những hướng dẫn này không trả lời được những thắc mắc, bạn có thể gọi Luật Sư 
Đoàn Oregon 503.684.3763, hay vào mạng www.oregonstatebar.org.  Mạng lưới 
www.courts.oregon.gov có các tin tức hữu ích gồm có những mạng về Điều Lệ Sửa Đổi và 
Quy Định Hành Chính Oregon.  Thư ký tòa án có thể trả lời các thắc mắc về thủ tục nộp 
đơn, nhưng không thể cho lời khuyên pháp lý. 
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NỘP ĐƠN Ở ĐÂU? 
Bạn phải nộp đơn kiện lên tòa án ở quận nơi mà: 
 
 Ít nhất một bị đơn đang cư trú tại đó hay có thể định chổ ngay vào lúc bạn nộp đơn kiện HAY  

 
 Sự thiệt hại, số tiền kiện, hay sự thương tích đã xảy ra HAY 

 
 Bị đơn đáng lý ra phải thực hành một việc gì chiếu theo hợp đồng (nếu vụ kiện của bạn dựa vào bản 

hợp đồng). 
 
Khi bạn nộp đơn lên, thư ký sẽ đưa cho bạn một số vụ.  Viết số vụ này trên trang 1 cho mỗi tờ (nơi mà đơn 
đề “Số Vụ”), VÀ ở dưới của mỗi trang cho mỗi tờ và cho tất cả các tờ đính kèm.  

 
BẠN NÊN ĐỂ TÊN CỦA AI GỌI LÀ BỊ ĐƠN?  
Khi bạn nộp lên đơn kiện, tên của tất cả các bị đơn phải được điền đầy đủ và chính xác.  Dùng tên bị đơn đã 
dùng ngay vào lúc vụ này mới xảy ra.  Thí dụ như, nếu hợp đồng của bạn với “Easy Pay Way” nhưng bây 
giờ họ không cơ sở làm ăn đó nữa và bạn đang kiện những người chủ, đề cả HAI Easy Pay Way và các người 
chủ là John Smith and Angela Smith.  
Bạn có thể để tên của bị đơn:  
 Một cá nhân (nhớ chắc chắn phải để tên cho chính xác và để nguyên tên, tên chính thức – dùng 

“John Smith và Angela Smith” thay vì đừng viết “Ông & Bà Smith”) 
 

 Một cá nhân “Cũng là Cơ Sở Làm Ăn” tên khác (bạn nên dùng cả hai tên của cá nhân và viết “dba 
[tên kia],” xem phần kế tiếp) 
 

 Một công ty (bạn nên có tên của người Đăng Ký Đại Diện, xem phần kế tiếp).  Gọi cho Chi Nhánh 
Công Ty Oregon ở số 503.986.2200 hay vào mạng www.filinginoregon.com để biết tin tức.  Bạn nên 
nhớ phải có đầy đủ tên và bất cứ tên viết tắc của công ty (giống như “Inc.” hay “LLC”) 
 

Đây là trách nhiệm của bạn để điền tin tức này.  Tòa án không thể làm dùm cho bạn. 
 
Nộp Đơn Kiện Nhỏ ĐỂ Kiện Một Cơ Sở Thương Mại hay CHỐNG Lại Một Cơ Sở Thương 
Mại  
Nếu bạn nộp đơn kiện chống lại một cơ sở thương mại, kiểm tra lại với Chi Nhách Công Ty Oregon ở số 
503.986.2200 hay www.filinginoregon.com để biết hồ sơ cho cả hay công ty và Tên Thừa Nhận Cơ Sở 
Thương Mại.  
 
 NẾU BỊ ĐƠN LÀ MỘT HÃNG XƯỞNG (Tổ chức, Công ty, Công ty chuyên môn (Inc., LLC, PC) 

v.v...)  
Dùng nguyên tên của hãng và địa chỉ, và gồm có tên và địa chỉ của người Đăng Ký Đại Diện của hãng.  
Người Đăng Ký Đại Diện là người sẽ thực sự được tống đạt bản sao của vụ kiện này.  Tất cả các hãng phải 
có một người đăng ký đại diện nhằm mục đích này.  Bạn phải tống đạt tới người Đăng Ký Đại diện cho hợp 
lệ không thì sự tống đạt đó sẽ gọi là không hoàn tất.  
 

EASY PAY WAY, INC. Tống Đạt tới Người Đăng Ký Đại Diện: John Brown 
654 6th Ave 711 Bank Building 
Hillsboro, OR 97123 Portland, OR 97225 

 

 NẾU BỊ ĐƠN DÙNG TÊN THỪA NHẬN CƠ SỞ THƯƠNG MẠI (dba) - GIỐNG NHƯ 
CÔNG TY  
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Viết hết tất cả những người cùng hợp tác với công ty mà bạn biết “dba (như là cơ sở thương mại) [tên của cơ 
sở thương mại]” là các bị đơn.  Bạn phải tống đạt tới mỗi người hợp tác (cũng được gọi là  “bên có liên 
quan” hay “người chủ”) một bản sao của đơn kiện và đơn Đáp Ứng.  
 

John Way & Carol Smith Bạn nên nhớ phải ghi rõ ràng địa điểm của mỗi người   
dba WAY’S EASY PAY được tống đạt 
654 6th Aave  
Hillsboro, OR 97123  
 

 NẾU BỊ ĐƠN LÀ MỘT CÔNG TY VỚI CƠ SỞ THỪA NHẬN   
Tên hãng sẽ là người chủ hay bên có liên quan, và bạn phải tống đạt đơn kiện tới người Đăng Ký Đại Diện 
của hãng. 

EASY PAY WAY, INC Tống Đạt tới người Đăng Ký Đại Diện: John Brown 
dba Way’s Easy Pay 711 Bank Building 
654 6th Ave Portland, OR 97225 
Hillsboro, OR 97123  
 

 NẾU BỊ ĐƠN LÀ CƠ QUAN CHÍNH PHỦ 
“Cơ Quan Chính Phủ” đã được định nghĩa trong Đạo Luật Duyệt Lại Oregon 30.260 và được định nghĩa hơn 
là cơ quan chính phủ.  Dùng nguyên tên của bị đơn.  Đừng DÙNG chữ tắc như “DOC” – viết nguyên tên  
“Oregon Department of Corrections.”  Bạn nên nhớ phải dùng tên đang lưu hành của bị đơn.  Nếu bị đơn đã 
dùng tên khác vào lúc sự việc xảy ra về vụ bạn đang kiện, thì phải viết một tờ giấy riêng với tên trước đây: 
“Tên Cơ Quan Đang Lưu Hành(trước đây Trên Cơ Quan Trước).” 
 
 NẾU NGUYÊN ĐƠN LÀ CÔNG TY  

Theo những quy tắc giống như điền tên nếu bạn nộp đơn kiện cho một cơ sở thương mại.  Nếu bạn là một 
công ty, viết hết tất cả tên công ty như là nguyên đơn.  Nếu bạn là người hợp tác trong công ty hay người chủ 
duy nhất, viết người chủ hay những người chủ “dba [tên thừa nhận cơ sở thương mại].” 

LỆ PHÍ 
Lệ phí nộp đơn có thể trả bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hay thẻ lấy tiền, hay bằng chi phiếu hay ngân phiếu trả 
cho State of Oregon.  Vào mạng www.courts.oregon.gov để biết tin tức về lệ phí nộp đơn. 
 
Bạn phải trả lệ phí tống đạt riêng biệt tới cho thủ tục tống đạt hay những người tống đạt (xem dưới đây).  
Nếu bạn dùng cảnh sát quận để tống đạt cho các bị đơn trong những quận khác, trả ngân phiếu riêng cho mỗi 
cảnh sát của mỗi quận nơi bị đơn sẽ được tống đạt. 
 
Nếu bạn không thể trả cho lệ phí nộp đơn, bạn có thể điền đơn Xin miễn hay hoãn lại lệ phí và Tờ Tuyên Bố. 
Nếu lệ phí đã được miễn bạn không cần phải trả.  Nếu lệ phí được hoãn lại bạn sẽ phải trả tùy theo sự hướng 
dẫn của tòa án. 
 
TÔI PHẢI “TỐNG ĐẠT” PHÍA BÊN KIA NHƯ THẾ NÀO? 
Nguyên đơn phải chính thức thông báo tất cả các bị đơn là vụ kiện đã nộp lên.  Đây được biết là tống đạt. 
Ghi Chú Quan Trọng: Nếu bạn kiện Bộ Cải Huấn (Department of Corrections) hay bất cứ các cơ quan tiểu 
bang nào khác, bạn PHẢI tống đạt cả HAI tới cơ quan và Quan Chưởng Lý.  Bạn phải gởi tất cả bản sao của 
các đơn đã nộp lên tới Quan Chưởng Lý (xem dưới đây để biết tin tức tống đạt). 
 
Chứng Nhận Tống Đạt – Bạn có thể yêu cầu bị đơn ký vào đơn Chứng Nhận Tống Đạt là một cách khác 
để tống đạt chính thức.   Bị đơn có thể nhận đơn kiện và các văn bản khác từ bạn và ký vào đơn để khỏi phải 
cần cảnh sát quận hay thủ tục tống đạt thực hành việc này.  Ký vào đơn Chứng nhận Tống Đạt không có 
nghĩa là bị đơn đồng ý bất cứ điều gì trong đơn kiện của bạn, chỉ là ông hay bà đó đã nhận được các văn bản 
mà thôi.  LƯU Ý: việc này KHÔNG CÓ bị bắt buộc.  
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Nếu bị đơn không chịu ký vào đơn Chứng Nhận Tống Đạt, bạn phải có biện pháp khác.  Có bốn cách để bạn 
có thể tống đạt tới bị đơn sau khi bạn nộp đơn kiện lên:  
 
LƯU Ý: Tống Đạt Các Cơ Quan Chính Phủ – Nếu bạn kiện tiểu bang, dùng tống đạt cá nhân để tống đạt 
tới Quan Chưởng Lý.  Hay người tống đạt có thể để các văn bản đó với người ủy quyền, trợ lý, hay thư ký 
của văn phòng Quan Chưởng Lý.  Cho bất cứ cơ quan chính phủ khác, bạn có thể dùng tống đạt cá nhân hay 
văn phòng tống đạt tới viên chức, giám đốc, đại diện quản lý, hay luật sư của bị đơn.  Nếu bạn kiện bất cứ cơ 
quan tiểu bang nào, bạn cũng phải đồng thời tống đạt tất cả văn bản tới Quan Chưởng Lý. 

 
1. Tống Đạt Cá Nhân:  

a. Tống Đạt Theo Thủ Tục: Mang bản sao của đơn kiện tới văn phòng cảnh sát quận của bị đơn 
đang cư trú và đưa cho nhân viên cảnh sát tống đạt tới bị đơn.  Văn phòng cảnh sát quận sẽ có 
lệ phí tống đạt.  Bạn cũng có thể tự thuê người tống đạt tư nhân theo sự lựa chọn. 

b. Bởi Bên Không Liên Quan: Đưa cho người có đủ khả năng* 18 tuổi hay lớn hơn cư ngụ trong  
Oregon và người này không liên quan tới hai bên trong vụ kiện này (nguyên đơn hay bị đơn), 
cũng không phải luật sư của một bên, tống đạt tới bị đơn.  Nếu bạn quan tâm tới sự an toàn, 
đưa cho cảnh sát quận tống đạt cho bị đơn.  Người tống đạt không thể là người nhân viên hay 
giám đốc/nhân viên của bị đơn.  Nếu bị đơn không có ở trong Oregon, thì người tống đạt có thể 
là người cư ngụ ở tiểu bang của bị đơn đang cư trú.  

*đủ khả năng nghĩa là người này có thể hiểu, nhớ và nói lại được sự việc xảy ra. 
 
Đơn Chứng Nhận Tống Đạt phải nộp lên với tòa án do cá nhân đã tống đạt tới bị đơn, gồm có 
ngày tống đạt và tên người tống đạt.  

 
2. Tống Đạt Được Thay Thế: Người tống đạt có thể để tờ thông báo ở nơi cư ngụ của bị đơn (nơi bị 

đơn thường đang cư ngụ) với cá nhân 14 tuổi hay lớn hơn đang cư ngụ tại đó. Bản sao của đơn kiện 
(với lời khai đề ngày, giờ, và nơi các văn bản đã được tống đạt) cũng phải gởi bằng bưu điện hạng 
nhất tới bị đơn.  Người tống đạt có thể làm việc này và đánh dấu vào hộp nào hợp lệ trên đơn Chứng 
Nhận Tống Đạt.  Nếu bạn gởi bằng bưu điện, bạn phải nộp đơn Chứng Nhận Tống Đạt Qua Bưu 
Điện với tòa án.  Ngày tống đạt là ngày bạn gởi bưu điện hạng nhất ra. 

 
3. Tống Đạt Tới Văn Phòng: Người tống đạt có thể để các văn bản với người có trách nhiệm trong 

văn phòng của bị đơn hay chổ làm thường lệ.  Bản sao của đơn kiện (với lời khai của ngày, giờ, và 
địa điểm đã tống đạt những văn bản đó) cũng phải gởi qua bưu điện tới cho bị đơn bằng thư hạng 
nhất thông thường.  Người tống đạt có thể làm việc này và đánh dấu vào hộp nào hợp lệ trên đơn 
Chứng Nhận Tống Đạt.  Nếu bạn gởi bằng bưu điện, bạn phải nộp đơn Chứng Nhận Tống Đạt 
Qua Bưu Điện với tòa án.  Ngày tống đạt là ngày bạn gởi bưu điện hạng nhất ra. 

 
4. Qua Bưu Điện: Bạn phải làm HAI thứ khi tống đạt qua bưu điện. Thứ nhất, gởi đơn kiện tới nhà 

của mỗi bị đơn hay tới địa chỉ của cơ sở thương mại.  Thứ hai, gởi bản sao qua thư bảo đảm, yêu cầu 
gởi trả lại hoá đơn chứng nhận, Giao Tới Có Giới Hạn (chỉ giao cho người nhận thư).  Bạn phải nộp 
bằng chứng tống đạt với tòa án, gồm có thẻ sanh đã được ký, ngày nhận và số liệt kê chung với 
Chứng Nhận Tống Đạt Qua Bưu Điện.   Nếu tấm thẻ sanh đã không được gởi trả lại cho bạn, hay 
ai đó khác hơn là bị đơn đã ký vào đó, thì thủ tục tống đạt qua bưu điện sẽ không có hiệu lực và bạn 
phải cố gắng thử tống đạt bằng cách khác.  Ngày tống đạt là: 
a. Nếu bị đơn là cá nhân, ngày mà bị đơn ký vào tấm thẻ sanh. 
b. Nếu bị đơn không phải là cá nhân (thí dụ, một cơ sở thương mại hay cơ quan công cộng), thì 

ngày nào sớm hơn của: 
i.  (nếu đã gởi tới địa chỉ ở Oregon) 3 ngày sau khi bạn đã gởi đi bằng bưu điện hạng 

nhất hay 
ii. (nếu đã gởi ra ngoài Oregon) 7 ngày sau khi bạn đã gởi đi bằng bưu điện hạng nhất 
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**Bằng chứng tống đạt chính phải nộp lên với tòa án để cho vụ kiện mới được tiến hành.  Nếu bằng 
chứng tống đạt không nhận được trong vòng 63 ngày từ ngày bạn đã nộp đơn kiện lên, vụ kiện có thể bị 
bãi bỏ mà bạn cũng không được thông báo.  

 
BỊ ĐƠN CÓ THỂ …  
  Trả Số Tiền Kiện trong vòng 14 ngày khi được tống đạt.  Đây gồm có lệ phí tòa án và các chi phí. 
Bạn sẽ được họ trả trực tiếp.  Bị đơn có thể cung cấp bằng chứng tới tòa án là số tiền kiện đã trả rồi, và bạn 
có thể nộp lên đơn thông báo với tòa để bãi bỏ vụ kiện.  Bạn cứ tự nhiên dàn xếp với bị đơn cho bất cứ số 
tiền nào ngay vào lúc này.  Nếu bạn kiện để lấy lại tài sản, thì bị đơn có thể trả lại tài sản đó cho bạn.  
 
 Hay 
 
 Từ Chối Đơn Kiện – Khi bị đơn không đồng ý với bất cứ phần nào trong đơn kiện có thể nộp đơn 
đáp ứng trong vòng 14 ngày từ ngày tống đạt từ chối đơn kiện và yêu cầu phiên tòa hay phiên xử với bồi 
thẩm đoàn.  Các bị đơn cũng có thể nộp đơn kiện chống lại bạn được gọi là “kiện ngược.”  Kiện ngược phải 
có liên quan tới lần trao đổi hay sự việc liên quan tới đơn kiện của bạn.  Phiên xử với bồi thẩm đoàn chỉ có 
thể yêu cầu nếu số tiền của vụ kiện hay tiền kiện ngược là trên $750.     
 
Nếu bị đơn từ chối đơn kiện, bạn sẽ được thông báo bằng thư cho biết ngày và giờ để ra hầu tòa.  Nếu bạn 
không ra hầu tòa vào giờ đã hẹn trước, bạn phải viết bằng thư tới tòa án cho biết lý do chính đáng ít nhất 14 
ngày trước ngày phiên tòa.  
 
Nếu bị đơn yêu cầu phiên xử với bồi thẩm đoàn, bạn phải nộp lên đơn kiện chính thức trong vòng 20 ngày 
sau khi tòa gởi thông báo cho bạn biết phải làm gì.  Nếu bạn không nộp đơn lên, vụ kiện sẽ được bãi bỏ và 
bạn phải trả lệ phí cho bị đơn cộng với lệ phí cho bên thắng kiện.  Nên biết là sẽ có các lệ phí khác mà bạn 
phải trả.  Bạn nên tham khảo với luật sư.  Tòa án sẽ không có cung cấp các đơn hay mẫu cho các đơn kiện 
chính thức.   
 
NẾU BỊ ĐƠN KHÔNG TRẢ LỜI  
Nếu bị đơn không nộp lên đơn đáp ứng trong vòng 14 ngay từ ngày được tống đạt, bạn có thể xin tòa cấp cho 
bạn bình quyết khuyết tịch.  Đây có nghĩa là bạn đã thắng tại vì bị đơn không trả lời.  Bạn phải nộp lên đơn 
yêu cầu bình quyết khuyết tịch với tòa án trong vòng 35 ngày từ ngày nộp lên bằng chứng tống đạt, hay vụ 
kiện có thể được bãi bỏ không thông báo cho bạn biết.  Bạn có thể phải nộp lại đơn kiện và trả lệ phí nộp đơn 
nếu sự việc này xảy ra.  
 
Cho các bị đơn của cơ quan chính phủ – bạn phải gởi thông báo của ý định để nộp đơn khuyết tịch tới cho 
bị đơn trước khi nộp đơn khuyết tịch.  Cho các cơ quan tiểu bang bạn phải gởi bản sao của tờ thông báo tới 
Quan Chưởng Lý. Tòa án không thể cấp sự khuyết tịch ít hơn 10 ngày kể từ ngày bạn tống đạn tờ thông báo 
tới bị đơn (và tới Quan Chưởng Lý nếu cần).  Bạn phải chính thức tống đạt tờ thông báo chiếu theo Quy Tắc 
Thủ Tục 9 Dân Sự Oregon.  Bạn cũng phải nộp lên bằng chứng tống đạt với tòa án.   
 
Điền đơn Kiến Nghị Bình Quyết Khuyết Tịch & Tuyên Bố Tình Trạng Bị Đơn, và điền đầy đủ Bình Quyết 
Tổng Quát Vụ Kiện Nhỏ.  Nộp cả hai tới thư ký tòa án.  Lệ phí cho bên thắng kiện đã được liệt kê ở ORS 
20.190. 
 
Nếu bạn yêu cầu trên 9% tiền lãi mồi năm cho bình quyết sau khi, bạn phải cung cấp với tòa bản sao của hợp 
đồng ngày lúc bạn yêu cầu Bình Quyết Khuyết Tịch. 

Bạn phải cung cấp đơn Tuyên Bố Không Phục Vụ Trong Quận Đội trước khi tòa án có thể ra lệnh một bình 
quyết khuyết tịch.  Phần này có liên quan tới Kiến Nghị cho Bình Quyết Khuyết Tịch.  Nếu bị đơn đang 
phục vụ trong quân đội, bạn không thể xin được bình quyết khuyết tịch trừ khi thành viên phục vụ đã miễn 
quyền bảo vệ chiếu theo Đạo Luật Thành Viên Giúp Dân.  Luật liên bang này bắt đầu ở 50 U.S.C. App 501. 
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Thư viện pháp lý địa phương có thể giúp bạn tìm hiểu luật này, hay vào www.law.cornell.edu* (ở Legal 
Resources bấm U.S.Code, sau đó bấm Appendix to Title 50).  Luật này có những quy tắc rất khắc khe về 
“đang phục vụ trong quân đội” nghĩa là gì, và cũng có cho biết phối ngẫu của thành viên phục vụ và các con 
nếu họ bị ảnh hưởng vì bị đơn đang phục vụ.  Không phải lúc nào sự bảo vệ này cũng áp dụng được cho tất 
cả các thành viên phục vụ.    

 
Nếu bị đơn đang phục vụ trong quân đội, bạn nên tham khảo với luật sư trước khi muốn xin bình quyết 
khuyết tịch.  Nếu sự khuyết tịch không được thực hành hợp lệ, bị đơn có thể mở lại vụ kiện sau khi phục vụ 
xong.  Nên hiểu là nếu bạn biết mình khai gian về tình trạng của bị đơn, bạn có thể phải đương đầu với sự 
trừng phạt cho cả hai liên bang và tiểu bang.  
 
Nếu bạn biết bị đơn không có đang phục vụ trong quân đội, bạn phải cho biết các dữ kiện để giải thích bạn 
biết như thế nào.  Có vài dữ kiện không thể dùng được là: anh ta có mái tóc dài, anh ta có trở ngại với ban 
thẩm quyền, cô ta dùng ma tuý, cô ta già quá, hay ông ta không có quốc tịch Mỹ.  
 
Nếu bạn có Số An Sinh Xã Hội và ngày sinh của bị đơn, bạn có thể vào mạng lưới của Bộ Bảo Vệ 
(Department of Defense) ở www.dmdc.osd.mil/appj/scra/scraHome.do để tìm hiểu bị đơn này có đang phục 
vụ trong quân đội không.  Mạng này có thể cho bạn biết tình trạng phục vụ miễn phí mà bạn có thể in ra 
(được gọi là “chứng nhận sự phục vụ” ở trên mạng).  Kèm theo với tờ khai này, hay tờ giấy in ra trên màng 
hình (bằng cách bấm nút “in trên màng hình” ở bàn đánh máy), chung với kiến nghị.  Bạn cũng có thể gọi 
571.372.1100 để xác định tình trạng quân đội.  Đề ngày và tên của người bạn đã nói chuyện trong kiến nghị.  
Nếu bạn không có số an sinh xã hội hay ngày sinh, những mạng thương mại có thể cung cấp những tin tức 
này. 
 
Nếu bạn không biết bị đơn này có đang trong quân đội hay không và đã kiểm tra trên mạng, hay không có tin 
tức cần thiết, đánh dấu vào “tôi không thể xác định được là người này có đang phục vụ trong quân đội hay 
không” và cung cấp thêm những dữ kiện nào bạn biết.  Thẩm phán sẽ quyết định xem có chấp nhận bình 
quyết khuyết tịch hay không. 
 
BẠN NÊN CẦN THIẾT THAM KHẢO VỚI LUẬT SƯ NẾU BỊ ĐƠN ĐANG PHỤC VỤ TRONG 
QUÂN ĐỘI!  Liên lạc Luật Sư Đoàn Tiểu Bang Oregon ở số điện thoại ở trên để được tìm giúp một người 
luật sư.  

* * * * *  
 

Tòa án sẽ gởi thư thông báo bạn về kiến nghị xin khuyết tịch có được chấp nhận hay không. 
 
BUỔI HÒA GIẢI  
Rất nhiều tòa án có các chương trình hòa giải cho những vụ kiện nhỏ.  Có vài tòa án yêu cầu hai bên tham dự 
trong buổi hòa giải trước khi thẩm phán nghe vụ kiện của bạn.  Nếu bị đơn nộp đơn đáp ứng từ chối vụ kiện 
hay kiện ngược lại bạn, tòa án sẽ hẹn cho hai bên dự buổi hòa giải.  Buổi hòa giải này là tư mật. 
 
Buổi hòa giải có nhiều lợi ích:  
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 cùng để kiềm chế kết quả của sự tranh chấp trước khi chuyển sang cho một 
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 một khi bình quyết đã cấp. 
 

*Mạng được duy trì bởi Đại học Cornell.  Bộ Tòa Án Oregon không chịu trách nhiệm cho bất cứ tin tức gì trong mạng này.  Những 
địa chỉ trong mạng này có thể bị dời đi.   
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Nếu buổi hòa giải không có sẵn hay bạn không thể giải quyết được sự tranh chấp qua buổi hòa giải, thì họ sẽ 
hẹn cho bạn một phiên xử.  Bạn nên chuẩn bị trình bày cho vụ kiện vào ngày và giờ trên tờ thông báo cho 
phiên xử.      

 
CHUẨN BỊ CHO PHIÊN XỬ  
Phiên xử cho các vụ kiện nhỏ không có nghi thức để cho các bên có thể tự xử lý vụ kiện của họ.  Luật sư 
không thể đại diện khi chưa được phép đặc biệt của tòa án.  Nguyên đơn trước, kế đó là bị đơn, sẽ trình bày 
lời khai được tuyên thệ, bằng chứng, và các nhân chứng cho thẩm phán.  Thẩm phán chỉ muốn biết các dữ 
kiện.  Lời khai của bạn nên nói đơn giản và ngay đề tài.  Bạn có thể sử dụng giấy chép, nhưng đừng nghĩ 
thẩm phán sẽ đọc lời khai bằng giấy chép của bạn.  
Bạn, như là nguyên đơn, phải chứng minh vụ kiện của mình.  Bị đơn phải chứng minh bất cứ vụ kiện ngược 
lại (kiện ngược là vụ kiện mà bị đơn chống lại bạn.  KHÔNG thể dùng để bào chửa vụ bạn kiện chống lại bị 
đơn).  Bạn nên chuẩn bị tới tòa án để trình bày với những bằng chứng giống như hóa đơn, bản hợp đồng, bản 
báo cáo cảnh sát, các nhân chứng, v.v. 
Mang các thứ này để ủng hộ vụ kiện của bạn:  
Hồ sơ, văn bản, hóa đơn, bản hợp đồng chính, hình ảnh, ước lượng sửa chửa bằng thư, v.v.  Làm bản sao cho 
bất cứ cụ thể mà bạn muốn nộp lên cho tòa án và mang các bản sao đó VÀ bản chính tới tòa án.  Bạn nên 
mang theo bản sao để bị đơn xem.  
 
Vào ngày phiên xử, nhớ chắc chắn phải cho nhiều thời gian để qua cửa an ninh và tìm phòng tòa án.  Nên 
chuẩn bị để trình bày vụ kiện của bạn vào giờ đã liệt kê thông báo phiên xử.  

QUY TẮC TRONG PHÒNG TÒA ÁN: 

 

 

 

 

 
 

BÌNH QUYẾT  
Một khi phiên xử đã xong, thẩm phán sẽ quyết định.  Bạn có thể: 
 Thua kiện.  Bạn không thể đòi tiền của bị đơn nếu bạn thua. 
 Thắng trọn vẹn số tiền kiện.  
 Thắng một phần trong số tiền kiện, nhưng không trọn vẹn.  
 Một là thắng trọn số tiền kiện hay một phần trong số tiền kiện, và thua vụ kiện ngược lại của bị đơn     

o Nói chung, nếu bạn và bị đơn cả hai đều đòi tiền, số tiền bạn thua (kiện ngược) sẽ được trừ ra 
từ số tiền bạn thắng.  

o Nếu số tiền kiện ngược hơn số tiền bạn thắng, thì bạn có thể thắng vụ kiện này, nhưng vẫn 
phải trả bị đơn tiền.  Thí dụ, nếu số tiền bạn kiện là $100 và số kiện ngược là $150 và thẩm 
phán quyết định hai bên đều thắng, thì bạn sẽ phải trả cho bị đơn $50 ($150 kiện ngược - $100 
số kiện = $50).   
 

Thẩm phán sẽ nói với bạn ai sẽ là người điền đơn Bình Quyết. Sau đó đơn Bình Quyết sẽ đưa cho thẩm phán 
ký tên.  Đơn này sẽ cho biết tiền bồi thường là bao nhiêu, và ai sẽ nhận tiền bồi thường (nếu có).  
 
“Bình quyết cho người chủ nợ” là người sẽ được nhận tiền, và “bình quyết cho người mắc nợ” là người phải 
trả tiền.  

*Yêu cầu ăn mặc cho đứng đắng. Xem UTCR 3.010 và quy tắc tòa án địa phương.  Thẩm 
phán sẽ kêu bạn ra khỏi phòng tòa án nếu bạn không ăn mặc đứng đắng.  
*Mũ và nón phải cất đi khi vào phòng tòa án.  
*Thức ăn và uống không được mang vào phòng tòa án.  
*Không được mang vũ khí vào bất cứ nơi nào trong tòa nhà của tòa án.  
*Máy báo động, điện thoại di động, và bất cứ máy điện tử nào có thể quấy rối các thủ tục 
tòa cần phải tắt đi (không phải để im lặng, tại vì tín hiệu có thể gây trở ngại với máy thu).  
*Không được thu âm hay quay phim khi chưa được thẩm phán cho phép trước. 
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Bên thắng là bên thắng kiện.  Bên thắng kiện có quyền được đòi thêm tiền được gọi là ‘lệ phí bên thắng 
kiện’. Thẩm phán có thể cho bạn biết lệ phí là bao nhiêu, hay bạn có thể tìm hiểu thêm ở ORS 20.190.  Viết 
số tiền đó vào hộp “lệ phí bên thắng kiện”.  
 
LƯU Ý:  Sẽ không được KHÁNG CÁO khi nhận bình quyết của các vụ kiện nhỏ.  Quyết định của thẩm 
phán là cuối cùng. 
 

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐÒI NỢ SAU BÌNH QUYẾT  
Viết Thư Đòi  
Một khi bạn nhận được tờ thông báo là bình quyết đã được cấp, bạn phải gởi cho bị đơn một lá thư đòi nợ.  
Lá thư này phải gởi bằng thư bảo đảm, yêu cầu phải gởi lại hóa đơn nhận được.  
 
Giữ một bản sao của lá thư đòi nợ và hóa đơn nhận thư cho thấy chữ ký của người nhận.  Lá thư đòi nợ của 
bạn nên viết là bạn đòi họ trả số tiền và đưa cho người mắc nợ biết tổng số phải trả và ngày hết hạn (thường 
là từ 10-30 ngày).  Bình quyết sẽ cho bạn biết tổng số tiền bồi thường tòa án đã ban cho bạn. 
 
Nếu bạn vẫn chưa được trả sau khi đã gởi thư đòi nợ, có vài phương án cho bạn.  Vào mạng 
www.courts.oregon.gov để biết thêm tin tức.  
 
ĐÁP ỨNG  
Đơn “Đáp ứng” là để cho tòa án biết là bình quyết của bạn đã trả xong (trả hết).  Bạn PHẢI nộp đơn Bình 
Quyết Đã Đáp Ứng khi bạn nhận được trọn vẹn số tiền mà tòa cấp cho phần bình quyết của bạn.  Bạn có thể 
nộp đơn Bình Quyết Đã Đáp Ứng bất cứ lúc nào bạn nhận được số tiền.  “Đáp ứng một phần” nghĩa là bạn đã 
nhận được số tiền, nhưng chưa hoàn toàn.  “Đáp ứng hoàn toàn” nghĩa là số tòa cấp đã được trả hết.  Bạn 
cũng phải gởi bản sao của Bình Quyết Đã Đáp Ứng cho bên kia.  Đơn Bình Quyết Đã Đáp Ứng có sẵn trên 
mạng hay ở tòa án, và không cần lệ phí để nộp lên đơn này.  
Đơn Đáp ứng phải được chứng thực.  Có rất nhiều ngân hàng sẽ làm chứng thực cho bạn.  Bạn phải mang 
thẻ căn cước và ký tên trước mặt công chứng viên.  
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