
 

 
 فرم درخواست استعالمات سه گانه 

  ...........................صادره از  ...........................به شماره شناسنامه .................................فرزند .........................................اینجانب 

 ... ...............................................................................................................................  به نشانی  .....................................شماره ملی 

دارم با علم و آگاهی به مفاد را درخواست اعسار از هزینه دادرسی/ اعسار از پرداخت محکوم به  که ................................... تلفن 

اموال منقول ) خودرو( ،  مشخصاتقانون آئین دادرسی مدنی و تبصره آن که در آخر این برگه نیز درج شده است  109ماده 

 دفتر خدمات الکترونیک قضایی به زیرخویش را به شرح  یک سال اخیرغیر منقول ) امالک و مستغالت( و حساب های بانکی 

درخواست استعالم از مراجع صالحیت دار برای اثبات صدق عرایض را داشته و در صورت اظهار اعالم و ویژه استان قزوین 

 خالف واقع مرجع رسیدگی کننده مجاز و مأذون در برخورد قضایی با اینجانب می باشد.

 

 اموال منقول: (الف

 

 

 

 ب( اموال غیر منقول:

  

 

 

 ج( حساب های بانکی:

 

 

 

 

 

 

 

 صحت مندرجات این برگه را تأیید می نمایم.     با مشخصات پیش گفتهاینجانب 

                                                                                                                             

 محل امضاء / اثر انگشت                                                                                                                                  
 :یمدن یدادرس نییقانون آ ۱۰۹ماده 

 یاتواند بر یمراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده م یکه قانون امور حسب یموارد یبه استثنا یمربوط به امورحسب یو درخواستها یطار ای یاصل یاعم از دعاو یمدن یدعاو هیدرکل

توجه به نوع و وضع دعوا و  مزبور را با یکه تقاضا ی. دادگاه در صورتدینما نیتام یقاضاو حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه ت یدادرس نهیاز هز یخسارات ناش هیتاد

شود و  یمنقض نیدادن تام یکه مدت مقرر در قرار دادگاه برا یمتوقف خواهد ماند و در صورت یندهد، دادرس نیکه خواهان تام یو تا وقت دینما یصادر م نیجهات موجه بداند، قرار تام ریسا

 شود. یادر مندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان ص نیتام نخواها

ه س هیقرار، خواهان را به تاد ایبوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم  یغرض ورز ایطرف  یذایا ایدر انجام تعهد  ریچنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخ - تبصره

                                                                         .دیبه نفع دولت محکوم نما یدادرس نهیبرابر هز


