

اإلفالسمعلومات صفحة


فيدراليقانونهواإلفالس قانون.

إفالسقضيةفييحصلعماعامةماتمعلورةالنش هذهلك توفر.

آافيةوماتلالمعهذهتكونال قد.


قانونيةنصيحةإلىتحتاج وقد.


 : إفالسقضيةتقدم عندما

األفضل بالشكل احتياجاتك يناسب الذي اإلفالس نوع اختيار المؤهالت
( بإمكانك بعض لديك تتوافر أن 
): بشرط

أمالآك-7 القانون على اليد بوضع منتدب وصي أموال . يقوم إلى تحول أو القيمة ذات األمالك قديةن تباع
الدائنين االحتفاظ . لتعويض من تتمكن قبب قد حسب والعقارات الشخصية األشياء تعيشاعض التي الوالية نون
الفي والقوانين النافذة فيها  . درالية

و-13 القانون بأمالآك، االحتفاظ عادة راتب تستطيع تتقاضى أن عليك لدخلًا لكن آخر مصدر لديك يكون أو
لدائنيك دخلك من جزء لدفع الموافقة وعليك وعلى . منتظم هذا الدفع مخطط على المحكمة توافق أن  يجب

يقوم .موازنتك وصي تعيين والتأآدب ويتم لدائنيك، المال ودفع منك، الدفعات مخططتنكأبجمع شروط حقق
بك الخاص  . الدفع

آالقانون-12 القانون األسماك 13 هو وصيادي المزارعين بأسر خاص  .ولكنه

قب-11 القانون من الوقت معظم القانون هذا والشرآات يستخدم األعمال القانون .ل المتابعة11 في تستطيع ، 
تقوم أن يجب ولكن مخطا بعملك، على بالموافقة والدائنين ديونكلمحكمة لدفع إالتتمي ال . ط وصي ذاإعيين

الوصي يقوم تعيينه، تم وإذا تعيينه، بضرورة القاضي وأمالآك قرر عملك على اليد  .بوضع

القانون على بناء إفالس قضية قدمت قد آنت آخر7 إذا قانون إلى قضيتك تبديل بإمكانك يكون قد ، . 

سنوات عشر إلى تصل قد لمدة ائتمانك سجل في إفالسك إدراج يتم في . قد نقدي ائتمان الستالم قدرتك على تؤثر  .المستقبل وقد

يعمل؟وآيفاإلفالسعفوهو ما

على الحصول هو إفالس قضية لتقديم الناس تدفع التي األسباب من محكمة ".فو ع" واحد حكم هو دفعي والعفو عليك يتوجب ال بأنه نص
ديونك إعفاؤها . معظم يمكن ال التي الديون بعض بـثم . وهناك المتعلقة الديون إعفاء يمكن ال 
:ًال

· 
· 
· 
· 
· 
· 

الضرائب  معظم
األطفال  نفقة

الزوجية؛  النفقة
الطالبية؛معظ القروض  م

و الجنائية؛ الرد وأوامر المحكمة  غرامات
تأثير تحت أو سكران وأنت القيادة بسبب الشخصية  .المخدرات اإلصابات

الطلب تقديمك تاريخ قبل موجودة آانت التي الديون على فقط العفو  . ينطبق

أمالآ استلمت قد أنك القاضي اآتشف إذا الديناموأأوًا أيضًا، ذلك إعفاء يتم ال فقد الخداع، طريق عن 
.ًال

إفالسك جدول في وديونك أمالآك آافة تدرج أن المهم الدين . من ذلك يعفى أال المحتمل فمن مثًال، الديون، أحد تدرج لم  . إذا

مثل إفالسك، بقضية يتعلق فيما صادق غير بشيء قمت إذا إعفاءك رفض للقاضي يمكن إخفاء آما أو وثتمالك،أ تحطيم أوازوير الكذب، ذاإئق،
المحكمة أمر إطاعة  . رفضت
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القانون إعفاء على الحصول آل 7 بإمكانك سنواتامثمرة 
ِن.
أخرى لقوانين تخضع سإ وقد حصلت تابعةًاقباذا قضية في إبراء على
به ال .13 للقانون ترغب دين أي تدفع أن بإمكانك ولكن إعفاؤه، تم دين دفع على يجبرك أن أحد أي . يستطيع توقيع عليك يتوجب 
وال

إقرار أدناها( اتفاقية 
)نظر

لدى يكون الدائنينب قد 
ًانمؤمًاقاقحتساعض

وث أية بذلك أو للقيام أخرى 
. يقة

)
عل :ًالثم الرهن يملك الذي ره البنك تملك لها التي القروض شرآة أو بيتك سيارتكًان ى  ).على
ال وضع الدائن يستطيع ولكن الدين، أعفي إذا المؤمن االستحقاق دفع عليك يتوجب الم ال على كيةليد

اإلقرار؟اتفاقهو ما

 .


تدف خاصة أسباب لديك يكون قد ما، دين إعفاء الممكن من أنه بدفعه رغم الوعد إلعطاء قد . عك بنكت مثًال، مع مخطط بوضع 
رغب
بسيارتك عليكَت لكي . لالحتفاظ الدين، ذلك بدفع وتقديمتِعَد للمحكمةإاقفتاوقيع قرار

آخر قانون أي أو اإلفالس قانون قبل من مطلوبة ليست اإلقرار . وهي  اتفاقيات
.
طوعيةافتا تخضع وهي خاصة لقوانين اإلقرار 
قات.


· 
· 
· 
· 

طوعية؛ تكون أن  يجب
عبئ تفرض أال أسرتك؛يقثًا يجب على أو عليك ًال

و صالحك، في تكون  أن
خالل أو بك الخاص اإلعفاء المحكمة تصدر أن قبل وقت أي في إلغاؤها أيهماًاومي 60 يمكن للمحكمة، االتفاق تقديم عطيكيبعد

األطول  . الوقت

آنت ممتولمًاردف إذا اإلقراربًالثكن اتفاق على ستوافق آانت إذا ما لتقرر استماع جلسة تعقد أن المحكمة على 
محام،.
االتفاق يكون  وال
المحكمةًازملم تقره لم  .ما

إقرار وقعت فًا إذا تدفعه، ولم ما يكنإبدين لم وآأنه بالدين ملزم اليد
.ًاالسفإاكنهنك لوضع اإلجراء اتخاذ الدائن ويستطيع الدين يعفى  لن
للرهن خاضعة ملكية أية ضدك . على محكمة قرار على للحصول قانوني إجراء اتخاذ الدائن يستطيع  . آما

حةلنصيبحاجةتكونفقدعليك،اإلفالسونقانتأثيرحولأسئلةأيةلديكآانتأوالمعلوماتمنالمزيدعلىبالحصولرغبتآنت إذا

قانونيةنصيحةإعطائك نع ًالمسؤوقضيتكفيالوصيعتبري وال
. قانونية. 
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