
 
 دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین

 اعسار از پرداخت محکوم به صورت اموال خواهان پرونده 

 
  ................با شغل  .......................شماره ملی   ...........صادره از  .........به شماره شناسنامه  ..............فرزند ..........................اینجانب 

که وسیله امرار معاش ......... ............تلفن    ..................کد پستی ................  .........................................................................به نشانی

افی قادر به پرداخت یک جای محکوم به، به مبلغ می باشد به دلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارائی ک  ....................من  

درخواست صدور حکم مبنی  ۱۳۹۴ تیر ۲۱مالی مصوب  های محکومیت اجرای نحوه ریال نمی باشم ودر اجرای قانون ....................

و  ۲5و  ۲۴، ۲۱، ۱8، ۱7، ۱6، ۱۲، ۹،  8، 6بر اعسار از پرداخت یک جای محکوم به را دارم با علم قانون مذکور علی الخصوص مواد 

 در اجرای آن به شرح ذیل لیست اموال خویش را معرفی می نمایم و مسئولیت هرگونه کذب عرایض را شخصاً پذیرا می باشم:
 ذکر گردد( دقیق )در صورت وجود مشخصاتل منقول:اموا -۱

 

 
 ذکر گردد( دقیق )در صورت وجود مشخصات:اموال غیرمنقول-۲
 

 
 ذکر گردد( مذکور حسابهای دقیق مشخصات)در صورت وجود :واعتباری مالی ویامؤسسات نزدبانکها نقدی وجوه-۳
 

 
 ذکر گردد( و مشخصات شخص دقیق میزان)در صورت وجود :مدار ثالث اشخاص نزد هرنحوبه  که اموالی-۴
 

 
 ذکر گردد( و مشخصات شخص دقیقمیزان )در صورت وجود :دارم ثالث اشخاص از ی کهمطالبات-5
 

 
 دقیاق  )در صورت وجود مشخصاات اعسار دعوای طرح از قبلیک سال  زمان مذکوراز تغییردیگردراموال هرنوع و انتقاالت و نقل فهرست -6

 (گرددمذکور ذکر  حسابهای

 

 

 

 حساب بانکی دارم.                              ضمناً نزد بانک های                                                                                                            -7

 

 .    تأیید می نمایمء و اثر انگشت به موجب امضاصحت مندرجات این برگه را   ....................... اینجانب  
 محل امضاء / اثر انگشت                                                                                                                                          

 

       
این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعالم کامل اموال خود مطاابق ایان    8و  ۳محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هرگاه  ۱6*ماده 

حکوم علیه را به حبس تعزیری اعسار سابق م قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخالف واقع خود را معسر قلمداد کرده است ددادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم

                                                                  درجه هفت محکوم خواهد کرد.


