
Cuộn vi đi ô này giải thích về Đơn Yêu cầu Bồi thường và cách thức hoàn tất tờ đơn. 
 
Đơn yêu cầu bồi thường là gì? 
  
Đơn yêu cầu bồi thường là giấy tờ do nguyên đơn chuẩn bị, đó là cá nhân hay công ty khởi 
kiện ở toà. 
 
Thông thường đơn yêu cầu bồi thường đi kèm với trát toà hoặc nếu không, có thể cần trong 
quá trình thực hiện thủ tục tố tụng. 
 
Đơn Yêu cầu Bồi thường ghi rõ tính chất và nguyên nhân xin bồi thường, và xin đền bù hay 
bồi thường như thế nào tại phiên toà. 
 
Tôi hoàn tất tờ Đơn Yêu cầu Bồi thường như thế nào? 
 
Sử dụng tiêu đề có thể giúp cho người đọc hiểu được tờ đơn của mình. 
 
Quý vị nên đánh số từng đoạn văn trong đơn yêu cầu bồi thường của mình. 
 
Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho quý vị, bị đơn và quan toà theo dõi khi đề cập tới một vấn đề 
nhất định. 
 
Mỗi đoạn văn nên lôgic với đoạn trước đó và theo đúng trình tự thời gian. 
 
Viết  đơn yêu cầu bồi thường bằng ngôn ngữ đơn giản hàng ngày. 
 
Tôi nên cho thông tin gì vào đơn yêu cầu bồi thường? 
 

- Đơn yêu cầu bồi thường nên bắt đầu bằng cách xác định các bên tranh chấp và mối 
quan hệ giữa các bên. 

 
- Ghi cả các sự kiện bối cảnh có liên quan. 

 
- Giải thích xem bị đơn đã sai như thế nào và ở chỗ nào về luật pháp. Đây là cơ sở pháp 

lý cho yêu cầu bồi thường của quý vị. 
 

- Nêu rõ các sự kiện quan trọng chứng minh cho yêu cầu bồi thường. 
 

- Kết thúc đơn yêu cầu bồi thường bằng cách ghi rõ các án lệnh quý vị muốn Toà ban 
hành. 

 
Tôi không nên ghi những thông tin gì trong đơn yêu cầu bồi thường của mình? 
 
Đơn yêu cầu bồi thường nên giới hạn ở những vấn đề liên quan tới trường hợp của quý vị.  
 
Không nên ghi bằng chứng trong đó. 



 
Bằng chứng là để trình bày tại phiên xử để chứng minh các sự kiện quan trọng được đề cập 
tới trong Đơn Yêu cầu Bồi thường. 
 
Không ghi các lý lẽ chi tiết về cách áp dụng luật pháp vào trường hợp của quý vị. 
 
Quý vị có thể có cơ hội để đưa ra các lý lẽ luật pháp này, gọi là ‘đệ trình lý lẽ’, tại phiên xử 
trường hợp của quý vị. 
 
Bỏ qua một bên những cảm xúc về tranh chấp bằng cách không ghi vào ý kiến của mình hoặc 
chia sẻ suy nghĩ về những điều đã xảy ra. Nên tập trung vào các sự kiện. 
 
Hãy lưu ý … 
 
Nếu quý vị ghi vào đơn yêu cầu bồi thường những vấn đề không phù hợp hoặc không liên 
quan, phía bên kia có thể xin Toà bác bỏ hoặc loại bỏ những vấn đề đó. 
 
Nếu đơn xin của bên kia thành công trong việc xin bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu bồi 
thường của quý vị, Toà có thể ra lệnh cho quý vị phải trả chi phí pháp lý cho đơn xin đó. 
 
Ngay cả nếu quý vị thành công trong việc xin miễn trả chi phí trong phiên toà, quý vị vẫn phải 
trả các chi phí luật pháp này. 
 
Sau khi viết xong Đơn Yêu cầu Bồi thường, tôi cần làm gì tiếp? 
 
Quý vị phải nộp giấy tờ này qua RedCrest.  
 
RedCrest sẽ gửi email thông báo cho quý vị khi Đơn Yêu cầu Bồi thường được chấp nhận 
 
Xin lưu ý, điều này không có nghĩa là Toà đã ban hành phán quyết có lợi cho quý vị. 
 
Cần làm thêm các thủ tục nữa trước khi Toà quyết định trường hợp của quý vị. 
 
Hãy tải về một bản có đóng dấu Đơn Yêu cầu Bồi thường từ Redcrest và tống đạt bản đóng 
dấu đó cho bị đơn hay các bị đơn. 
 
Toà Thượng thẩm có phát hành nhiều Hướng dẫn khác nhau để giúp những Người khởi kiện 
tự đại diện tiến hành tất cả các thủ tục liên quan đến việc khởi kiện. Có thể tìm thấy các 
hướng dẫn này ở phần ‘Tự Đại diện’ trên trang mạng của Toà. 
 
Nếu cần thêm thông tin về thủ tục ở toà quý vị hãy vô trang mạng của chúng tôi hoặc gọi cho 
phòng Lục sự. 


