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لألغراض اآلعالمية فقط وليس لإليداع

األصل  -المحكمة
النسخة األولى  -المدعي
نسخ  -لجميع األطراف األخرى

مصدق عليه من المكتب اإلداري لمحكمة الوالية

والية ميشيغان

رقم الدعوى:

طلب التخلف عن الحضور
والتسجيل وال ُحكم
(المبلغ المؤكد)

المنطقة القضائية
الدائرة القضائية

رقم هاتف المحكمة:

عنوان المحكمة:

اسم المدعي وعنوانه ورقم هاتفه

اسم المُدعى عليه وعنوانه ورقم هاتفه

ضد

محامي المُدعى عليه ورقم العضوية في نقابة المحامين والعنوان ورقم الهاتف

محامي المدعي ورقم العضوية في نقابة المحامين والعنوان ورقم الهاتف

مالحظة خاصة باالستخدام :يجب أن يمأل المُدعي الطلب والحكم الغيابي قبل تقديمه إلى المحكمة.

الطلب
لعدم الحضور.
 .1أطالب بقيد طلب التخلف عن المثول أمام المحكمة ضد
		
 .2الدعوى المقامة ضد الطرف المتخلف عن المثول أمام المحكمة نظير المبلغ المحدد أو مبلغ يمكن تقديره بالحسابات .أطالب باستصدار حكم
.
		
إجمالي المبلغ المحكوم به$:
أتعاب المحاماة/أخرى$ :
التكاليف$ :
لـ :التعويض عن األضرار$ :
 .3المبلغ المطلوب نظير األضرار الواقعة أكبر من المبلغ الوارد في الشكوى.
 .4الطرف المتخلف عن المثول أمام المحكمة قاصر أو فاقد لألهلية.
الطرف المتخلف عن المثول أمام المحكمة ال يؤدي الخدمة العسكرية.
		 لم يتبين إذا ما كان الطرف المتخلف عن المثول أمام المحكمة يؤدى الخدمة العسكرية من عدمه.
.5
		 الطرف المتخلف عن المثول أمام المحكمة يؤدي الخدمة العسكرية إال أن هناك إخطار بتأجيل العمل ،ويتوفر الوقت المناسب
		وفرصة الحضور وقُدمت أدلة الدفاع .مرفق طيه ،حسبما هو مالئم ،وثيقة إعفاء من الحقوق ،وقدمت وسائل الحماية الالزمة طب ًقا لقانون اإلعفاء من المحاكمات المدنية
لمن يؤدون الخدمة .فيما يلي الوقائع التي أدت إلى استخالص هذه النتيجة( :يرجى تحديدها)
 .6هذا الطلب مُقدم بمعرفتي الشخصية ،وإذا ُ
طلبت مني الشهادة تحت القسم فأنا أملك الصالحية للشهادة بالوقائع في هذا الطلب.
ً
أنا أقر عالمًا بعقوبات الحنث باليمين أنني راجعت هذا الطلب ،وأن محتوياته صحيحة وفقا ألفضل ما أملكه من معلومات ومعارف وآراء.
التاريخ

قيد التخلف

توقيع مقدم الطلب /المحامي

تم قيد تخلف الطرف المذكور أعاله لعدم حضوره.

التاريخ

الحكم الغيابي

رقم العضوية في نقابة المحامين

كاتب المحكمة

حكمت المحكمة بمنح هذا الحكم لصالح المدعي (المدعين) على النحو التالي:

* ُترفق طيه فاتورة بالنفقات عند تجاوزها الحد القانوني.

		
التعويض عن األضرار$ :

		
التكاليف$ :

سيكون للمبلغ المحكوم به فائدة بالنسب القانونية ُتحسب من تاريخ إقامة الشكوى.

		
أتعاب المحاماة/أخرى$ :

مستندة إلى:
			
تكون قيمة الفائدة المتراكمة على المبلغ المحكوم به $
				
 %من
			
النسبة القانونية لـ
				
 %من
		
النسبة القانونية نظير ستة أشهر لـ

يرجى إرفاق ورقة مستقلة عند االقتضاء.

			
إلى
			
إلى

إجمالي المبلغ المحكوم به$ :
.
.

كاتب المحكمة /القاضي

التاريخ

أقر بأنني قمت في تاريخه بإرسال نسخة من قيد التخلف والحكم الغيابي إلى األطراف أو محاميهم من خالل توجيه رسالة عبر بريد من الدرجة
شهادة باإلرسال عبر البريد
األولى إلى آخر عناوين معلومة لهم كما هو منصوص عليه في (.MCR 2.107(C)(3

التاريخ

التوقيع

MCL 32.517, MCL 600.2441, MCL 600.5759, MCL 600.6013,
MCR 2.603(B)(2), 50 USC 3931
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