
ChÌ dÅn: MÅu này cÀn ÇÜ®c ÇiŠn vào n‰u bên cÀn giúp Ç« muÓn bÕ qua quyŠn vŠ tiŠn cÃp dÜ«ng quá hån chÜa trä. N‰u bên nào

có câu hÕi vŠ hÆu quä có th‹ có cûa s¿ bãi bÕ này, thì nên hÕi m¶t luÆt sÜ. N‰u bên nào có câu hÕi vŠ hÒ sÖ hay thông tin trên

mÅu này, nên hÕi NgÜ©i ñiŠu Hành LuÆt Gia ñình ho¥c cÖ quan ÇÎa phÜÖng vŠ tiŠn cÃp dÜ«ng con.

Các Bên

1. Bên nào bãi bÕ tiŠn cÃp dÜ«ng lúc trÜ§c là

ÇÜÖng ÇÖn/nguyên ÇÖn bÎ ÇÖn/bÎ cáo cha mË bên kia ngÜ©i khác (nói rõ):

2. Bên ÇÜ®c lŒnh trä tiŠn cÃp dÜ«ng là

ÇÜÖng ÇÖn/nguyên ÇÖn bÎ ÇÖn/bÎ cáo cha mË bên kia ngÜ©i khác (nói rõ):

3. Bên ÇÜ®c lŒnh trä tiŠn cÃp dÜ«ng và bên bãi bÕ tiŠn cÃp dÜ«ng Çã qua là các bên cûa thÕa thuÆn này.

QuyŠn có M¶t LuÆt SÜ

4. Các bên hi‹u là h† có quyŠn ÇÜ®c Çåi diŒn bªi m¶t luÆt sÜ, do h† trä tiŠn, liên quan Ç‰n các thû tøc này.

Không Gi§i Hån Th©i Gian Thu TiŠn

5. Các bên hi‹u là sÓ tiŠn thi‰u vŠ n® quá hån Không Thu¶c Loåi Giúp ñ« (tiŠn cÃp dÜ«ng con quá hån theo lŒnh phäi Çích thân trä cho bên bãi bÕ
tiŠn cÃp dÜ«ng) vÅn xem là còn thi‰u cho Ç‰n khi ÇÜ®c trä. Không có gi§i hån th©i gian Ç‹ thu tiŠn cÃp dÜ«ng quá hån.

Ti‰p Tøc CÓ G¡ng Thu TiŠn

6. TÃt cä phÜÖng pháp Ç‹ thu ho¥c thi hành vŠ sÓ tiŠn quá hån có th‹ ÇÜ®c sº døng cho Ç‰n khi tiŠn cÃp dÜ«ng quá hån ÇÜ®c trä ÇÀy Çû, gÒm có,

nhÜng không gi§i hån, tiŠn lÜÖng, thu‰ trên tài sän, chÆn tiŠn thu‰ trä låi, thu hÒi môn bài, th‰ chÜn tài sän và bu¶c t¶i khinh tòa. Các bên hi‹u là

viŒc bãi bÕ cÃp dÜ«ng së ngÜng tÃt cä cÓ g¡ng thu tiŠn cÃp dÜ«ng ÇÜ®c bãi bÕ.

QuyŠn Quy‰t ñÎnh vŠTranh ChÃp TiŠn CÃp DÜ«ng ñã Qua

7. N‰u sÓ tiŠn cÃp dÜ«ng quá hån không ÇÜ®c bi‰t ho¥c không ch¡c ch¡n, các bên hi‹u là h† có quyŠn xin cÖ quan ÇÎa phÜÖng vŠ cÃp dÜ«ng con

duyŒt låi và ki‹m tra sÓ tiŠn thi‰u, gÒm tÃt cä sÓ tiŠn Çã có lŒnh, tÃt cä tiŠn trä, và tÃt cä tín døng. Các bên cÛng hi‹u là n‰u h† không hài lòng v§i viŒc

ki‹m tra cûa cÖ quan, h† có quyŠn xin ÇiŠu trÀn trÜ§c tòa Ç‹ xét sÓ tiŠn còn thi‰u.
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8. Các bên hi‹u là m¶t khi bên bãi bÕ tiŠn cÃp dÜ«ng Çã qua tØ bÕ quyŠn mình vŠ tiŠn cÃp dÜ«ng quá hån, h† không th‹ bao gi© xin trä sÓ tiŠn Çã bÕ

ho¥c xin cÖ quan ÇÎa phÜÖng vŠ cÃp dÜ«ng trÈ hay tòa án ÇÎa phÜÖng Ç‹ tái lÆp sÓ tiŠn Çã bÕ qua, TrØ Khi h† Ç¥c biŒt gi» låi quyŠn Ç‹ làm nhÜ

vÆy nhÜ là m¶t phÀn cûa møc 16.

9. Các bên hi‹u là bên bãi bÕ tiŠn cÃp dÜ«ng Çã qua không th‹ bÕ quyŠn thu thÆp n® quá hån thu¶c loåi Giúp ñ« (tiŠn cÃp dÜ«ng con quá hån thu¶c

vŠ quÆn Ç‹ Ç°i låi viŒc nhÆn quyŠn l®i tr® cÃp công c¶ng), h† không th‹ hûy bÕ quyŠn cÃp dÜ«ng con trong tÜÖng lai. Các bên hi‹u r¢ng thÕa

thuÆn này không änh hÜªng Ç‰n lŒnh cÃp dÜ«ng con hiŒn tåi. N‰u có m¶t lŒnh cÃp dÜ«ng con hiŒn hành, lŒnh này vÅn có ÇÀy Çû

hiŒu l¿c và hiŒu quä.

10. Các bên có Çû th©i gi© Ç‹ Ç†c và suy nghï vŠ thÕa thuÆn này và bàn thäo viŒc này v§i tÃt cä m†i cÓ vÃn, tham vÃn, ho¥c luÆt sÜ do mình ch†n.

11. Bên bãi bÕ tiŠn cÃp dÜ«ng Çã qua không ÇÜ®c hÙa hËn ÇiŠu gì tØ bên ÇÜ®c lŒnh phäi trä tiŠn cÃp dÜ«ng con, cÖ quan trÈ em ÇÎa phÜÖng, tòa,
ho¥c ngÜ©i nào khác, Ç‹ chiêu dø ngÜ©i Çó bÕ qua sÓ tiŠn thi‰u h†, ngoåi trØ khi ÇÜ®c nói rõ b¢ng væn bän trong thÕa thuÆn này.

12. Bên bãi bÕ tiŠn cÃp dÜ«ng không bÎ hæm d†a b¢ng m†i cách (th‹ chÃt, tình cäm, ho¥c ÇiŠu gì khác) bªi bên ÇÜ®c lŒnh phäi trä cÃp dÜ«ng, cÖ
quan ÇÎa phÜÖng vŠ cÃp dÜ«ng trÈ, tòa án, hay ngÜ©i nào khác, Ç‹ b¡t bu¶c h† phäi bÕ qua sÓ tiŠn cÃp dÜ«ng.

13. Bên bãi bÕ tiŠn cÃp dÜ«ng Çã qua có š nghï và quy‰t ÇÎnh r¢ng Çây là quyŠn l®i chánh Çáng nhÃt cûa h† và cûa trÈ con h† Ç‹ bÕ qua tiŠn cÃp

dÜ«ng quá hån này.

SÓ TiŠn CÃp DÜ«ng Con Quá Hån

14. Theo (ngày chi‰t tính):

a. N® Quá Hån Không Thu¶c Loåi Giúp ñ« (Çây là sÓ tiŠn cá nhân thi‰u bên bãi bÕ tiŠn cÃp dÜ«ng Çã qua trÜ§c khi bãi bÕ có
hiŒu l¿c):

Loåi VÓn L©i Th©i Hån

(1) CÃp dÜ«ng con $ $ cho Ç‰n

(2) CÃp dÜ«ng ngÜ©i phÓi ngÅu/gia Çình $ $ cho Ç‰n

(3) ñiŠu khác (nói rõ): $ $ cho Ç‰n

(4) T°ng C¶ng: $ $

Xem bän Çính kèm 14a.

b. TiŠn N® Quá Hån thu¶c loåi Giúp ñ« (nh»ng sÓ tiŠn chuy‹n nhÜ®ng và thi‰u ÇÓi v§i cÖ quan công c¶ng và không th‹ ÇÜ®c

các bên bãi bÕ):

c. Các bên ÇÒng š là sÓ tiŠn trong møc 14a và 14b së ÇÜ®c xem là quy‰t ÇÎnh cuÓi cùng cûa tòa vŠ sÓ tiŠn cÃp dÜ«ng quá hån.

CÄn ThÆn : N‰u ô cûa møc 14c ÇÜ®c Çánh dÃu, quš vÎ có th‹ bÎ cÃm vŠ m†i cÓ g¡ng trong tÜÖng lai liên quan Ç‰n sÓ tiŠn

cÃp dÜ«ng quá hån Çã qua nhÜ cho thÃy tåi møc 14a và 14b.

d. Các bên ÇÒng š là các sÓ tiŠn nói trên là sÓ tiŠn cÃp dÜ«ng quá hån do hÒ sÖ cÖ quan ÇÎa phÜÖng vŠ cÃp dÜ«ng trÈ cho thÃy. Tuy nhiên,

khi ÇÒng š vŠ bãi bÕ n® quá hån không thu¶c loåi Giúp ñ«, hai bên Çã không Çåt Ç‰n m¶t thÕa thuÆn liên quan Ç‰n s¿ chính xác cûa sÓ

tiŠn cÃp dÜ«ng quá hån nhÜ Çã nói.
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Cha mË Bên kia:
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Loåi VÓn L©i

(1) CÃp dÜ«ng con $ $ cho Ç‰n

(2) CÃp dÜ«ng ngÜ©i phÓi ngÅu/gia Çình $ $ cho Ç‰n

(3) ñiŠu khác (nói rõ): $ $ cho Ç‰n

(4) T°ng C¶ng: $ $

Xem bän Çính kèm 14b.
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Bãi bÕ tiŠn cÃp dÜ«ng quá hån

15. Khi cÙu xét tiŠn trä do bên ÇÜ®c lŒnh phäi trä cÃp dÜ«ng theo sÓ tiŠn ghi ra dÜ§i Çây, và viŒc thi hành cûa m†i ÇiŠu kiŒn khác nói dÜ§i Çây,

các bên ÇÒng š nhÜ sau (Çánh dÃu và ÇiŠn vào a hay b, nhÜng không cä hai, và thêm vào các ÇiŠu khoän hiŒn hành khác):

a. V§i tiŠn trä do bên ÇÜ®c lŒnh phäi trä cÃp dÜ«ng v§i sÓ tiŠn là $ cho cÖ quan ÇÎa phÜÖng vŠ cÃp dÜ«ng trÈ vào
ngày hay trÜ§c (ngày): , n® quá hån không thu¶c loåi Giúp ñ« nói trong Çoån væn 14a nói trên së ÇÜ®c cÙu xét.

b. V§i tiŠn trä do bên ÇÜ®c lŒnh phäi trä cÃp dÜ«ng v§i sÓ tiŠn là $

ngày hay trÜ§c (ngày): , cha/mË ÇÜ®c lŒnh phäi trä tiŠn cÃp dÜ«ng së thi‰u sÓ tiŠn sau Çây vŠ cÃp dÜ«ng

không thu¶c loåi Giúp ñ«.

Th©i Hån

tính Ç‰n (ngay):

tính Ç‰n (ngay):

tính Ç‰n (ngay):

c. ñiŠu khác (nói rõ):

Xem bän Çính kèm 15 Ç‹ bi‰t ÇiŠu khoän b° túc.

ñiŠu KiŒn Bäi BÕ

16. GiÃy bãi bÕ tiŠn cÃp dÜ«ng quá hån ÇÜ®c sºa Ç°i theo các thÕa thuÆn cûa bên ÇÜ®c lŒnh trä tiŠn cÃp dÜ«ng ghi ra trong væn kiŒn này. N‰u

bên ÇÜ®c lŒnh phäi trä tiŠn cÃp dÜ«ng kém khuy‰t thi hành m†i ÇiŠu khoän nào, thì s¿ bãi bÕ này K” NHÐ KHÔNG C¹ và VÔ HIŒU và

không có hiŒu l¿c hay änh hÜªng nào. Tuy nhiên, n‰u ô 14c ÇÜ®c Çánh dÃu, viŒc s¡p x‰p vŠ n® cÃp dÜ«ng quá hån trong møc 14a và 14b së

ti‰p tøc có hiŒu l¿c nhÜ quy‰t ÇÎnh cûa tòa vŠ sÓ tiŠn cÃp dÜ«ng quá hån. ñiŠu khoän Ç¥c biŒt vŠ bãi bÕ này nhÜ sau:

a. ñiŠu kiŒn b° túc cûa bãi bÕ này (tùy nghi) (nhÜ tiŠn trä m¶t lÀn, trä Çúng th©i hån tiŠn cÃp dÜ«ng hiŒn hành, v.v.):

b. Xem bän Çính kèm 16 Ç‹ bi‰t ÇiŠu kiŒn b° túc vŠ bãi bÕ. M‡i bên phäi kš t¡t hay kš tÃt cä trang b° túc.

17. ThÕa thuÆn và lŒnh này không thay Ç°i hay änh hÜªng Ç‰n trách vø cûa bên ÇÜ®c lŒnh phäi trä tiŠn cÃp dÜ«ng hiŒn th©i Çang tích tø, ho¥c m†i

n® cÃp dÜ«ng quá hån có th‹ tích tø, sau ngày Ãn ÇÎnh trong møc 14.

18. M‡i bên hi‹u r¢ng cÖ quan ÇÎa phÜÖng vŠ cÃp dÜ«ng con không Çåi diŒn cho h† trong viŒc này. Không bên nào nhÆn ÇÜ®c tham vÃn pháp lš

cûa cÖ quan ÇÎa phÜÖng cÃp dÜ«ng trÈ, ho¥c m†i luÆt sÜ nào cûa h†, hay ngÜ©i ÇiŠu h®p luÆt gia Çình, liên quan Ç‰n thÕa thuÆn này.

19. Trong mÅu này, có ÇÀy Çû s¿ hi‹u bi‰t và thÕa thuÆn cûa các bên, và không có l©i hÙa miŒng ho¥c trên væn bän hay ÇiŠu khoän nào cûa bÃt cÙ

ai, ngoài trØ nhÜ nói trong mÅu này.

Ngày:

(ñánh Máy ho¥c Vi‰t Tên Ch» In) (Ch» Kšcûa Bên Bãi BÕ TiŠn CÃp DÜ«ng ñã Qua)

Ngày:

(ñánh Máy ho¥c Vi‰t Tên Ch» In) (Ch» Kšcûa Bên NhÆn LŒnh Phäi Trä TiŠnCÃp DÜ«ng)
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cho cÖ quan ÇÎa phÜÖng vŠ cÃp dÜ«ng trÈ vào

Loåi VÓn L©i

(1) CÃp dÜ«ng con $ $

(2) CÃp dÜ«ng ngÜ©i phÓi ngÅu/gia Çình $ $

(3) ñiŠu khác (nói rõ): $ $

(4) $ $T°ng C¶ng:
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Phát Bi‹u cûa LuÆt SÜ

Tôi là luÆt sÜ cûa hÒ sÖ cho bên ÇÜ®c nói trong viŒc bãi bÕ này. Tôi có Ç†c mÅu này và m†i phø bän v§i thân chû cûa tôi. Tôi có giäi thích m‡i ÇiŠu

khoän cûa mÅu này cho thân chû tôi và trä l©i m†i th¡c m¡c cûa thân chû liên quan Ç‰n mÅu này. Tôi có thäo luÆn các s¿ kiŒn cûa hÒ sÖ v§i thân chû

tôi và các giäi pháp thay th‰ có th‹ có và ÇiŠu kiŒn cho bãi bÕ. Tôi có giäi thích hÆu quä cûa s¿ bãi bÕ và quyŠn l®i cùng bÃt l®i cûa m†i thÕa thuÆn.

Ngày:

(ñánh Máy ho¥c Vi‰t Tên Ch» In) (Ch» Kšcûa LuÆt SÜ Bên NhÆn LŒnh Phäi Trä TiŠn CÃp DÜ«ng)

Ngày:

(ñánh Máy ho¥c Vi‰t Tên Ch» In) (Ch» Kšcûa LuÆt SÜ Bên Bãi BÕ TiŠn CÃp DÜ«ng ñã Qua)

CÖ Quan ñÎa PhÜÖng vŠ TiŠn CÃp DÜ«ng TrÈ

Ngày::

(Ch» Kšcûa ñåi DiŒn CÖ Quan ñÎa PhÜÖng vŠTiŠn CÃp DÜ«ng TrÈ)(ñánh Máy ho¥c Vi‰t Tên Ch» In, ChÙc Vø và QuÆn)

Phát Bi‹u cûa NgÜ©i Cung CÃp DÎch Vø Thông Ngôn/Phiên DÎch (n‰u có):

Bên/các bên ghi dÜ§i Çây không th‹ Ç†c ho¥c hi‹u T© ThÕa ThuÆn và LŒnh Hûy BÕ N® Quá Hån Không Chuy‹n NhÜ®ng này vì

Ngôn ng» ÇÀu lòng cûa bên bãi bÕ tiŠn cÃp dÜ«ng Çã qua

là ti‰ng ViŒt Nam:
và ngÜ©i này có/ không có Ç†c mÅu thÕa thuÆn dÎch ra

ngôn ng» này.

Ngôn ng» cûa bên ÇÜ®c lŒnh trä tiŠn cÃp dÜ«ng là ti‰ng ViŒt Nam: và ngÜ©i này có/ không có Ç†c mÅu thÕa thuÆn dÎch ra

ngôn ng» này.

Tôi chÙng nhÆn chi‰u theo hình phåt khai man th‹ theo luÆt cûa Ti‹u Bang California là tôi thông thåo trong viŒc thông ngôn hay phiên dÎch ngôn

ng» ÇÀu lòng nói trên và, theo khä næng tÓi Ça cûa tôi, tôi có Ç†c, thông ngôn, ho¥c phiên dÎch cho bên có tên nói trên T© ThÕa ThuÆn và LŒnh Hûy

BÕ N® Quá Hån Không Chuy‹n NhÜ®ng theo ngôn ng» ÇÀu lòng bên Çó. Bên có tên nói trên nói r¢ng mình hi‹u ÇiŠu khoän cûa T© ThÕa ThuÆn và

LŒnh Hûy BÕ N® Quá Hån Không Chuy‹n NhÜ®ng này trÜ§c khi kš tên.

Ngày: Ngày:

(ñánh Máy ho¥c Vi‰t TênCh»In) (ñánh Máy ho¥c Vi‰t TênCh»In)

(Ch» Kš) (Ch» Kš)

NhÆn Xét và LŒnh cûa Tòa

Sau khi duyŒt låi và cÙu xét thÕa thuÆn này và m†i phø bän, tòa nhÆn thÃy là bên thi‰u tiŠn cÃp dÜ«ng xác nhÆn, hi‹u bi‰t, t¿ nguyŒn, và sáng suÓt

bãi bÕ tiŠn cÃp dÜ«ng quá hån theo nhÜ có Ç¥c biŒt nói rõ trong væn kiŒn này. Tòa chÃp nhÆn s¿ thÕa thuÆn này, chÃp thuÆn, và ra lŒnh là tÃt cä

viŒc thi hành vŠ sau ÇÜ®c chÃm dÙt theo nhÜ bãi bÕ tiŠn cÃp dÜ«ng.

Do Çó, lŒnh ra là nhÜ sau.

Ngày:

(Viên ChÙc Pháp Lšcûa Tòa ThÜ®ng ThÄm)
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