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 والية ماين

 محكمة المقاطعة         المحكمة العليا

    ______________ المكان       ، تحديدا  __________________

     ___________  القضية رقم         القضية رقم 

  هذا النموذج ألغراض مرجعية فقط. الرجاء تعبئة تنويه:       

 اإلنجليزية من هذا النموذج باللغة اإلنجليزية. إذا احتجت إلى المساعدة فاذهب إلىالنسخة     مدعي__________________ 

   مكتب الكاتب وهناك سيتم طلب خدمة ترجمة فورية لك.        

  طلب        

   المدعى عليه   المدعي      ضد 

 االجراءات المدنية قواعد تسديد الرسوم للسير في االجراءات دون     مدعى عليه_________________ 

 19الخاصة بوالية ماين فقرة 

 

ل دفع  رسم االستئناف تأسيس ا على المعلومات الواردة في اإلقرار الخطي  رسم المحلفين  رسم الوساطة  تكاليف اإلعالن  رسم التقديم  ال أستطيع تحمُّ

تكاليف يتم التنازل عنها إذا استطعت أثناء سير هذه الدعوى القيام بذلك أو إذا حصلت على تسوية مالية أو المرفق.  أقيم هذه الدعوى بحسن نية  أوافق على دفع أي رسوم أو 

 أصبحت الطرف الفائز في الدعوى واسترددت التكلفة.

     أطلب دفع تكاليف اإلعالن بدون محاولة اإلعالن بالبريد ألن: 

                

 
               __________________________________________________  ___________________التاريخ: _____________________

 )توقيع الطرف(         

          العنوان:       

 _____________________________________________ الهاتف:       

 
 قرار

  يتابع اإلجراءات بحسن نية وأنهراجعت المحكمة الدفوع المقترحة.  اتضح أن الطالب  . 1

 ما يلي: قررناموارد مالية كافية لدفع بعض الرسوم أو التكاليف.   

 رسم اإليداع.تم التنازل عن   

   .  رسم الوساطةرسم الوساطةتم التنازل عن التزام الطالب بدفع أي جزء من   

   يضا  على تنازل من المحكمة.  إذادفع رسم الوساطة بالكامل من قبل الخصم ما لم يحصل األخير أ  

    يوما  من تاريخ هذا 11لم يدفع الخصم رسم الوساطة أو حصل على تنازل خالل   

    القرار فإنه يجوز تحديد موعد للوساطة بناء  على طلب الطالب ويجب إصدار قرار حول  

 التزام الخصم بدفع رسم الوساطة من قبل المحكمة.  

 النفقات اإلدارية. يجب على الطالب االتصال بالجهة المختصة اإلعالن تكاليفيتم دفع   

   يجب على الطالب االتصال بالجهة المختصة مباشرة للترتيب من أجل اإلعالن بالطلب أو الدعوى.  

 يحاول الطالب اإلعالن بالبريد المعتمد.  وإذا لم يتم اإلعالن بهذه الطريقة، يجوز اإلعالن بواسطة  

 لشرطي أو بالبريد المسجل بناء على طلب الطالب مصحوبا  بإقرار خطيا    

 يشرح محاولة اإلعالن بالبريد المسجل وبعد هذه الجلسة كما ينبغي.    

 لن يتم قبول اإلعالن بأي وسيلة أخرى باستثناء ما يتم بناء  على طلب خاص.   

 رسم المحلفين.التنازل عن   

               خالف ذلك  

 

  أن على الطالب قررناقررت المحكمة أن الطالب لديه المقدرة على دفع كل أو جزء من الرسوم.   .2

  ، و/أو تكاليف اإلعالن  ،رسم الوساطة  ،رسم اإليداع  مقابل   أن يدفع _____________ دوالر أمريكي 

 .   ______________ )أسبوع()شهر( اعتبارا  منكل   رسم المحلفين، كما يلي: ____________ دوالر أمريكي  

 ، ورسم الوساطة ، رسم اإليداع  ما زال القرار بشأن التنازل أو طلب دفع .3

 قيد الحفظ وسيتم إصداره بموجب قرار آخر من المحكمة.رسم المحلفين  ، و/أو تكاليف اإلعالن  

  الطلب. إذا كان الطلب يتضمن التنازل من قبل المدعي عن رسم اإليداع وإخفاق المدعي رفضتم  .1

 .أيام من صدور هذا القرار، فإنه يجب رفض الدعوى بدون المساس بحقوق رفع دعوى أخرى 7في دفع رسم اإليداع خالل  

  أو التكاليفإذا حصل الطالب على تسوية مالية أو تم اعتباره الطرف الفائز، الرسوم  .5

 التي تم التنازل عنها طبقا  لهذا القرار قد تفرض عليها الضرائب باعتبارها تكاليف في مواجهة الخصم لصالح الوالية.  هذا القرار  

 سيتم تضمينه في أوراق القضية باإلحالة بناء  على أوامر المحكمة المحددة. 

 
 القاضي / المحكم / القاضي اإلداري                     _______________________التاريخ: 


