
                                                             

 
 

 

Quí vị có thể phải trả các khoản phí (tiền) cho vụ kiện của mình tại toà. Các loại 

chi phí khác nhau được giải thích dưới đây. Nếu quí vị không thể chi trả được 

phí toà án, quí vị có thể được toà án miễn (có nghĩa là được giữ lại hoặc miễn). 

 

Lệ phí nộp đơn kiện là gì? 

Lệ phí nộp đơn kiện là khoản tiền quí vị phải trả cho toà án để bắt đầu vụ kiện 

của quí vị. Khoản tiền quí vị phải trả phụ thuộc vào toà án và loại vụ kiện. Quí 

vị có thể phải trả các lệ phí nộp đơn kiện khác vào thời điểm nhất định trong 

suốt vụ kiện của quí vị. Thư kí toà án có thể đưa cho bạn một danh sách các lệ 

phí nộp đơn cho vụ kiện của quí vị để quí vị được biết tổng chi phí. 

 

Có phải tất cả các toà án đều yêu cầu lệ phí nộp đơn không? 

Lệ phí nộp đơn thông thường không được yêu cầu trong các vụ kiện bạo lực gia 

đình. Và, hầu hết các toà án không yêu cầu lệ phí nộp đơn các vụ kiện về luật 

hôn nhân và gia đình như giám hộ hoặc bảo trợ trẻ em. Nếu quí vị không phải 

là người khởi kiện thì quí vị không phải trả lệ phí nộp đơn.  

 

Tôi có phải trả lệ phí nào khác không cho vụ kiện của tôi không? 

Toà án có thể khác nhau, nhưng các lệ phí khác mà quí vị phải trả , ngay cả khi 

quí vị không phải là người khởi kiện, bao gồm: 

 

 Phí dịch vụ - khoản tiền quí vị phải trả cho quận trưởng hoặc người 

phục vụ quá trình hoặc người chuyển phát tài liệu tới bên còn lại trong 

vụ kiện của quí vị. 

Phí nhân chứng – nếu quí vị đòi ra hầu toà hoặc gọi nhân chứng làm 

chứng tại phiên toà xử, quí vị phải trả phí nhân chứng. 

 

 

Các chi phí toà án và cách thanh toán các chi phí toà án 

Thông tin về hướng dẫn này  

Hướng dẫn này được lập 

bởi Hội Hỗ Trợ Pháp Lý 

của Miền Đồng Bắc New 

York phối hợp cùng với 

New York LawHelp 

Consortium,  Pro Bono Net 

và được chương trình Hỗ 

Trợ Sáng Kiến Công Nghệ 

Của Doanh Nghiệp Cung 

Cấp Dịch Vụ Pháp Lý hỗ 

trợ. 

Để đọc tất cả những 

hướng dẫn trong loạt bài 
này, hãy ghé thăm trang 
web LawHelpNC.org 
hoặc LawHelp.org. 

 



                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Phí hoà giải – tại một số bang, nếu quí vị đâm đơn kiện vụ kiện về luật hôn nhân và gia đình có yếu tố 

trẻ em, quí vị có thể phải trả một khoản phí cho người hoà giải để giúp quí vị và người bố/mẹ của con 

quí vị đi đến một thoả thuận về đứa trẻ. 

 Phí kháng án – khoản tiền quí vị phải trả để kháng án hoặc yêu cầu toà án cấp cao hơn xem xét lại vụ 

kiện của quí vị để quyết định nếu thẩm phán trước đó có thể có nhầm lẫn khi phán xét 

 

Nếu tôi không thể chi trả được các lệ phí toà án, thì tôi có thể làm gì? 

Hãy yêu cầu luật sư của quí vị nhận quyền miễn các khoản phí của toà án (giữ lại hoặc miễn). Nếu quí vị 

không có luật sư, quí vị có thể yêu cầu văn phòng trợ giúp pháp luật tại địa phương để xem liệu họ có thể 

giúp quí vị nhận được quyền miễn các chi phí toà án không hoặc quí vị có thể xin thẩm phán miễn một 

phần hoặc toàn bộ các chi phí toà án bằng cách điền vào mẫu yêu cầu miễn lệ phí. Mỗi toà án có các qui 

chế khác nhau, nhưng quí vị vẫn có thể được miễn một phần hoặc toàn bộ lệ phí tào án nếu: 

 Quí vị đang hưởng các phúc lợi công cộng như trợ cấp, tem thực phẩm hoặc SSI 

 Quí vị không có đủ thu nhập để hỗ trợ cho gia đình và trả lệ phí toà án. 

 

Tôi nên ghi các thông tin nào trong yêu cầu miễn lệ phí? 

Quí vị phải ghi các thông tin sau đây trong yêu cầu miễn lệ phí của quí vị:  

 Tài sản – những thứ mà quí vị sở hữu và số tiền quí vị có tại ngân hàng 

 Thu nhập – số tiền quí vị kiếm được bao gồm các bản sao y phiếu lương của quí vị 

 chi phí của quí vị - những chi phí quí vị phải trả để thuê nhà, các dịch vụ, thực phẩm, v.v 

 

 khoản nợ của quí vị - số tiền quí vị phải trả mỗi tháng cho các khoản nợ của quí vị 

 

Nếu quí vị có nhận các phúc lợi công cộng như trợ cấp, tem thực phẩm, an ninh xã hội, hoặc SSI, quí vị 

nên đưa ra các bằng chứng về việc nhận các phúc lợi đó. 

 

Toà án xét xử vụ kiện của tôi không có mẫu yêu cầu miễn lệ phí, có mẫu nào khác tôi có nên xin 

không? 

Một vài toà án gọi mẫu yêu cầu miễn lệ phí bằng tên gọi khác như: 

 Đơn xin miễn lệ phí cho người nghèo 

 Đơn xin làm thủ tục bần cùng 

 Cam kết đòi nghèo   

 

 

 



                                                             

 

 Tìm hiểu thêm thông tin: 

Quý vị có muốn tìm kiếm thêm thông tin về chủ đề này? Hãy truy cập website LawHelpNC.org, chọn 

bang, tìm các nguồn thông tin hỗ trợ miễn phí và các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý có chi phí 

thấp tại khu vực bạn quan tâm. 
 

Quyền Khước từ 
 

Hướng dẫn này được lập chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung. Thông 

tin trong mục này không phải là tư vấn pháp lý. Việc tư vấn pháp lý phải dựa 

vào những trường hợp cụ thể của mỗi tình huống. Ngoài ra, luật mỗi bang có 

thể khác nhau. Một số thông tin trong mục hướng dẫn này có thể không phù 

hợp tại bang quý vị đang ở. Để tìm hiểu về các nguồn tài nguyên tại địa 

phương, hãy ghé thăm trang LawHelpNC.org. 

 


