Các Thời Hạn Tối Đa
Quý vị có bao nhiêu thời gian để khởi kiện một vụ tranh chấp tại British Columbia?

Những điều nên biết
Nếu quý vị có một vụ kiện tranh chấp có thể đưa ra tòa hoặc một ủy ban phân xử,
quý vị hầu như luôn luôn phải bắt đầu vụ của mình trong một thời hạn nhất định.
Sau thời hạn này, quý vị có thể không kiện được nữa, bất luận vụ của quý vị có
vững chắc đến đâu.
Thời hạn này được gọi là “thời hạn tối đa”. Thời hạn này giống như đếm lui giờ.
Quý vị phải bắt đầu vụ của mình trước khi hết hạn.

Các câu hỏi then chốt
Để tránh gặp phải vấn đề về các thời hạn tối đa, tốt nhất là trả lời các câu hỏi sau
đây:
•

Thời hạn tối đa cho vụ của tôi là bao lâu?

•

Khi nào thời hạn tối đa của tôi bắt đầu đếm lui giờ?

•

Khi nào thời hạn tối đa của tôi sẽ hết hạn?

Chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi này cho quý vị. Quý vị có thể nhờ luật sư
giúp để trả lời các câu hỏi này. Website của chúng tôi có các nguồn tài nguyên để
tìm nơi cố vấn pháp lý.
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Các thời hạn tối đa và Ủy Ban Phân Xử Giải Quyết Dân Sự
(CRT)
Thời hạn tối đa sẽ bắt đầu đếm lui giờ trong khi quý vị sử dụng Solution Explorer
(Khung Thăm Dò Giải Pháp) của CRT. Quý vị cần bắt đầu vụ của mình với CRT
hoặc tòa án trước khi hết thời hạn này.
Nếu quý vị nộp đơn kiện với CRT, thời hạn tối đa sẽ ngưng lại khi quý vị nộp cho ủy
ban phân xử Đơn Xin Giải Quyết Tranh Chấp đã điền và đóng lệ phí nộp đơn. Thời
hạn tối đa này sẽ không ngưng lại cho đến khi CRT nhận được lệ phí nộp đơn của
quý vị. Cách nhanh nhất để đóng lệ phí là dùng thẻ tín dụng để trả tiền trên mạng,
cùng lúc nộp đơn xin giải quyết tranh chấp.

Quý vị có thể làm gì
Giả dụ quý vị muốn kiện. Nhưng quý vị không biết chắc về thời hạn tối đa. Sau đây
là những bước có thể áp dụng trong trường hợp quý vị:
1. Nhờ luật sư cố vấn để tìm hiểu về thời hạn tối đa.
2. Nộp đơn càng sớm càng tốt để giảm bớt rủi ro hết hạn.
3. Cố tìm hiểu thêm chi tiết về thời hạn tối đa trong vụ của quý vị.
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