Tiến Trình Ủy Ban Phân Xử

Tiến Trình Ủy Ban Phân Xử Giải Quyết Dân Sự (CRT) có
nhiều giai đoạn
Tiến trình này bắt đầu từ lúc lập hồ sơ thụ lý, theo đó nguyên đơn nộp đơn xin giải
quyết tranh chấp và bị đơn nộp bản trả lời của họ. Sau đó, vụ tranh chấp bước
sang một tiến trình Thương Lượng, Trợ Giúp và Phân Xử.
Những bên tham gia có thể giải quyết tranh chấp ở bất cứ giai đoạn nào của tiến
trình ủy ban phân xử.

Bắt đầu một vụ tranh chấp
Hầu hết đơn xin giải quyết tranh chấp được nộp qua dịch vụ trên mạng của CRT,
dịch vụ này hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. CRT sẽ hỏi dữ kiện về quý
vị, bên kia và về vụ tranh chấp. Quý vị cũng sẽ đóng một khoản lệ phí. Trong hầu hết
những vụ tranh chấp, CRT sẽ thông báo cho những người khác có liên hệ.

Trả lời về một vụ tranh chấp
Nếu quý vị nhận được Thông Báo Tranh Chấp, quý vị cần phải trả lời thông báo đó.
Bản trả lời là cơ hội để quý vị giải thích lập trường của mình trong vụ tranh chấp.
Quý vị có thể gửi bản trả lời trên mạng miễn phí. Hoặc trả lời bằng mẫu đơn giấy. Có
một khoản lệ phí nếu trả lời qua email, thư thường hoặc fax. Thông thường, quý vị
phải nộp bản trả lời của mình trong vòng 14 ngày, nhưng quý vị có thể xin CRT gia
hạn thời hạn đó. Nếu quý vị không nộp bản trả lời, CRT có thể đưa ra quyết định và
cấp lệnh bất lợi cho quý vị.
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Thương lượng
Thương lượng thường là cách dễ nhất, nhanh nhất, và rẻ nhất để giải quyết tranh
chấp. Quý vị có thể sử dụng dịch vụ trên mạng an ninh của CRT để thương lượng
với bên kia. Quý vị sẽ cố giải quyết tranh chấp chỉ bằng cách thảo luận và đi đến
thỏa thuận. Và nếu quý vị đạt được thỏa thuận, vụ tranh chấp của quý vị kết thúc.

Trợ giúp
Sau khi thương lượng, quản lý sự vụ của Ủy Ban Phân Xử Giải Quyết Dân Sự
(CRT) sẽ cố giúp quý vị và bên kia đạt được giải pháp có thể thỏa đáng cho tất cả
mọi người. Các thỏa thuận có thể được chuyển thành lệnh của ủy ban phân xử. Các
lệnh này có cùng giá trị như lệnh tòa.

Tiến trình quyết định của ủy ban phân xử (phân xử)
Nếu quý vị không thể đạt được thỏa thuận bằng cách thương lượng hoặc trợ giúp,
một ủy viên độc lập của CRT sẽ quyết định kết quả tranh chấp của quý vị dựa trên
dữ kiện do mỗi bên cung cấp. Quyết định này cũng có thể được thi hành giống như
lệnh tòa.
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