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TIỂU BANG MAINE 
TÒA ÁN CẤP CAO       TÒA ÁN QUẬN 
            , ss    Địa điểm       
Sổ ghi án số         Sổ ghi án số       
       LƯU Ý: Mẫu đơn này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Vui  
     Nguyên đơn lòng điền đầy đủ bằng tiếng Anh vào phiên bản tiếng Anh của  
             mẫu đơn này. Nếu quý vị cần trợ giúp, hãy đến Văn Phòng   
        Thư Ký và dịch vụ phiên dịch sẽ được cung cấp.  
        ĐƠN ĐỀ NGHỊ CỦA  
    đối với          NGUYÊN ĐƠN 
            BỊ ĐƠN   
     Bị đơn    TIẾN HÀNH KHÔNG  
        THANH TOÁN PHÍ 
        M.R. Civ. P. 91 
 
Tôi không có nguồn tài chính để thanh toán  phí đệ đơn,  phí dịch vụ,  phí hòa giải,  phí bồi thẩm đoàn  
phí kháng cáo dựa trên những thông tin trong tờ khai có tuyên thệ của tôi đính kèm theo đây. Tôi khởi kiện với tất cả thiện 
ý. Tôi đồng ý thanh toán bất kỳ khoản phí hoặc chi phí nào có thể được khước từ nếu tôi có thể thanh toán vào bất kỳ lúc 
nào trong vụ kiện này hoặc nếu tôi nhận được khoản tiền thanh toán hoặc được cho là bên thắng kiện và nhận được chi 
phí. 

 Tôi đề nghị thanh toán phí dịch vụ mà không cần sử dụng dịch vụ gửi thư qua đường bưu điện trước tiên vì:    
                
 
Ngày:                 
               (Chữ ký của một bên) 
           Địa chỉ:         
                
       Điện thoại:         
 

LỆNH 
 1. Tòa án đã xem xét các lời biện hộ được nêu ra. Có vẻ như đương đơn đang tiến hành vụ kiện với tất cả thiện ý và 

không có đủ nguồn tài chính để thanh toán các khoản phí hoặc chi phí nhất định. Tòa án đã có LỆNH rằng: 
  phí đệ trình được khước từ. 

  nghĩa vụ thanh toán bất kỳ phần phí hòa giải nào của đương đơn được khước từ. Phí hòa giải sẽ được thanh toán 
đầy đủ bởi bên đối lập trừ khi bên đối lập cũng nhận được quyết định khước từ của tòa án. Nếu bên đối lập không 
thanh toán phí hòa giải hoặc nhận được quyết định khước từ trong vòng 14 ngày kể từ ngày có Lệnh này, việc hòa 
giải có thể được xếp lịch theo yêu cầu của đương đơn và quyết định về nghĩa vụ thanh toán phí hòa giải của bên 
phản đối sẽ được thực hiện theo lệnh khác của tòa án. 

  phí dịch vụ sẽ được thanh toán như là chi phí hành chính. Đương đơn phải liên hệ trực tiếp với 
  cơ quan thích hợp để thu xếp gửi yêu cầu hoặc đơn xin li hôn.   
     Đương đơn cố gắng gửi đơn xác nhận qua đường bưu điện. Nếu không thể gửi bằng hình thức đó, 

có thể được phép gửi qua người đại diện hoặc bằng dịch vụ thư bảo đảm theo đề nghị của đương đơn, kèm theo 
bản khai có tuyên thệ mô tả việc gửi đơn xác nhận qua đường bưu điện không thành công, và sau khi điều trần 
nếu có thể cần thiết. Không chấp nhận bất kỳ Cách thức gửi đơn nào khác trừ khi có đề nghị cụ thể. 

  phí bồi thẩm đoàn được khước từ. 
  Khác               

 
   2. Tòa án nhận thấy rằng đương đơn có khả năng thanh toán tất cả hoặc một phần chi phí. Tòa án CÓ LỆNH rằng 

đương đơn thanh toán $          đối với  Phí đệ đơn,  Phí hòa giải,  Phí dịch vụ, 
và/hoặc  Phí bồi thẩm đoàn, như sau: $     mỗi (tuần)(tháng) bắt đầu         . 

  3. Quyết định về việc khước từ hay yêu cầu hoàn trả  Phí đệ đơn,  Phí hòa giải,  Phí dịch vụ, và/hoặc 
 Phí bồi thẩm đoàn được duy trì và sẽ được thực hiện theo lệnh khác của tòa án. 

  4. Đơn đề nghị bị TỪ CHỐI. Nếu đơn đề nghị yêu cầu Nguyên đơn khước từ phí đệ đơn và Nguyên đơn không 
thanh toán phí đệ đơn trong vòng 7 ngày để từ khi có Lệnh này, thì vụ kiện sẽ không được thụ lý mà không bị truy 
cứu. 
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  5. Nếu đương đơn nhận được khoản tiền thanh toán hoặc được cho là bên thắng kiện, thì các khoản phí hoặc chi phí 
khước từ theo Lệnh này có thể chịu thuế như là các khoản chi phí đối với bên đối lập có lợi cho Tiểu Bang. Lệnh 
này được kết hợp trong sổ ghi án để tham khảo theo hướng dẫn cụ thể của tòa án. 

 
Ngày:               
      Thẩm phán / Quan tòa / Thẩm phán tòa sơ thẩm 


