خطوات البداية
طلب إعفاء من رسوم المحكمة
(محكمة االستئناف)
مالحظة هامة :ال يمثل هذا الدليل حول خطوات البداية أو التعليمات مشورة قانونية .والمقصود من هذا الدليل والتعليمات فقط هو
مساعدتك على التعرف على كيفية استخدام نموذج طلب إعفاء من رسوم المحكمة ونموذج أمر إعفاء من رسوم المحكمة في محكمة
االستئناف .إن استخدامك للنماذج ال يكفل نجاحك في المحكمة.

y

لتعرف كيفية إكمال النماذج وتقديمها للمحكمة ،اقرأ ورقة التعليمات حول كيف تطلب من محكمة االستئناف المشاركة في استئناف بدون
مقابل ( )How to Ask the Appellate Court to Participate in an Appeal for Freeوالتعليمات على النماذج.
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أسماء النماذج:



طلب إعفاء من رسوم المحكمة (محكمة االستئناف) )Application for Waiver of
)(Court Fees (Appellate Court
أمر إعفاء من رسوم المحكمة (محكمة االستئناف) )Order for Waiver of Court
)(Fees (Appellate Court

أنواع القضايا التي يمكن استخدام
النماذج بخصوصها:

جميع القضايا المقدمة إلى محكمة االستئناف.

أنواع القضايا التي ال يمكن استخدام
النماذج بخصوصها:
معلومات خاصة أو أوراق الزمة
إلكمال النماذج:

ال يمكن استخدام هذا النموذج لإلعفاء من الرسوم المستحقة للمحكمة االبتدائية أو كاتبي
تقارير المحكمة مقابل إعداد سجل االستئناف.
يلزمك أن تعرف معلومات الدخل والنفقات في األشهر الـ  11الماضية وقيمة الممتلكات،
بما في ذلك الممتلكات العقارية ،وذلك عن:
 نفسك.
 األشخاص الذين تعولهم ويعيشون معك.
 إذا كنت تكمل هذا النموذج بالنيابة عن شخص قاصر أو شخص بالغ فاقد
األهلية ،فسوف تحتاج إلى معلومات ذلك الشخص.
إذا كنت تحصل على مخصصات حكومية ،فمن المرغوب إحضار إثبات
حالي لألهلية وبيان بالمخصصات من الوكالة التي تزود المخصصات عندما تقوم
بإيداع النماذج.
إذا لم تكن تحصل على مخصصات حكومية ،فمن المرغوب إحضار مستندات تظهر
معلومات عن دخلك ونفقاتك عندما تقوم بإيداع النماذج.

القوانين التي تغطي النماذج:

ليست هناك قوانين على مستوى الوالية تغطي النماذج ،لكن تقوم كل محكمة استئناف
بالموافقة على طلب إعفاء من رسوم المحكمة في الظروف المناسبة.

أين تجد النماذج وورقة التعليمات:

http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/

لمزيد من المعلومات:

اقرأ ورقة تعليمات كيف تطلب من محكمة االستئناف المشاركة في استئناف بدون مقابل
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الغرض من النماذج:

أن تطلب من المحكمة السماح لك بالمشاركة في استئناف بدون مقابل .إذا كنت قد حصلت
في السابق على إعفاء من الرسوم من محكمة ابتدائية ،فإن ذلك ال ينطبق على الرسوم
المطلوبة لمحكمة االستئناف.

التي تأتي مع هذه النماذج .يمكنك أيضًا االتصال بمحكمة االستئناف حيث تودع قضيتك.
ويمكنك العثور على معلومات االتصال بمحكمة االستئناف المالئمة على الرابط:
http://www.illinoiscourts.gov/AppellateCourt/ClerksDefault.asp

ابحث عن المزيد من المعلومات على الرابط:

_http://illinoiscourts.gov/CivilJustice/LanguageAccess/Guide_for
Appeals_to%20the_Illinois_Appellate_Court.pdf
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ابحث عن النماذج المعتمدة في محكمة إلينوي العليا على الرابطhttp://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/ :
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