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لألغراض اإلعالمية فقط وليس لإليداع

األصل  -المحكمة
النسخة األولى  -ال ُمدعى عليه

مصدق عليه من المكتب اإلداري لمحكمة الوالية

والية ميشيغان

النسخة الثانية  -ال ُمدعى عليه
النسخة الثالثة  -المدعي

رقم الدعوى:

حكم
في دعوى مالك  -مستأجر

المنطقة القضائية

رقم هاتف المحكمة:

عنوان المحكمة:

المدعي

ضد

ال ُمدعى عليه

تبين للمحكمة اآلتي:
عن طريق

جلسة استماع

حكم غيابي*

موافقة**

*يتعين أال يُصدر حكم غيابي في حق ال ُمدعى عليه الذي يؤدي الواجب العسكري الحالي،
فيما عدا ما يشترطه قانون اإلعفاء من المحاكمات المدنية لمن يؤدون الخدمة.
المدعي/المحامي

اإلعالن شخصيًا

ال ُمدعى عليه/المحامي

اإلعالن شخصيًا

الحكم بالملكية
 .1يحق للمدعي استعادة ملكية العقار.
نظرا لعدم سداد األجرة
 .2يستحق المدعي اآلن استرداد الملكية ً
والنفقات االخرى بموجب العقد:
أ ) اإليجار لالحتفاظ بالملكية __________________ $
ب) نفقات اخرى مستحقة __________________ $
		 ج) التكاليف __________________ $ ..................
		 د ) اإلجمالي__________________ $ ..................
 .3يحق لل ُمدعى عليه استعادة الملكية.

لقد تقرر:
.4

أ)	يجوز للمدعي أن يقدم طلب بإخالء ال ُمدعى عليه في حال كان ال ُمدعى عليه ال يُسدد للمدعي أو للمحكمة المبلغ المستحق والمذكور في البند 2د أعاله أو امتناعه عن
.
اإلخالء في أو قبل حلول
التاريخ

ب) يجوز للمدعي أن يقدم طلب بإخالء ال ُمدعى عليه في حال كان المدعى عليه ممتنعًا عن إخالء العقار في أو قبل حلول

		

.

التاريخ

المدونة بوالية ميشيغان .)2(600.5744
ج) يتعين تقديم أمر فوري باإلخالء من العقار وفقًا للقوانين
		
َّ
 .5يجوز مطالبة ال ُمدعى عليه بدفع تعويض مالي بعد اإلخالء في حال كان عليه أجرة إضافية أو في حال وجود تلف بالعقار.
ال يمنع المحكمة من إصدار أمر بإخالء ال ُمدعى عليه.
يمنع
 .6قبول السداد الجزئي إلجمالي المبلغ المستحق بموجب البند 2د أعاله
 .7لن يصدر حكم بتعويض مالي في هذه المرة.
حكم بتعويض مالي
 .8صدر في وقت سابق حكم بالملكية.
$
					 األضرار
 .9يُصدر حكم بتعويض مالي ُمضافًا إليه فائدة بالنسب القانونية كالتالي:
$
										 التكاليف
$
										 اإلجمالي
 .10أوامر أخرى من المحكمة:

القاضي

التاريخ

رقم العضوية في نقابة المحامين

سا أو سند التماس،
سا بإبطال الحكم الغيابي أو التما ً
سا بمحاكمة جديدة أو التما ً
لتكن على علم بأنه يجوز لك أن تُقدم التما ً
 .قد ترغب في الحصول على مساعدة قانونية.
ويلزم أن يكون ذلك وفقًا لكافة قواعد المحكمة ويلزم تقديمه إلى المحكمة قبل
التاريخ

تم إيضاح القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان  )1(4.201لألطراف.
شهادة باإلرسال عبر البريد :أقر بأنني قمت في تاريخه بإرسال نسخة من هذا الحكم إلى األطراف
أو محاميهم من خالل توجيه رسالة عبر بريد من الدرجة األولى إلى آخر عناوين معلومة لهم كما هو
منصوص عليه في القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان (2.107ج)(.)3
التاريخ

وكيل كاتب المحكمة

)MCL 600.5744, MCR 4.201(K)(1)(d

**معتمد من:
التاريخ

المدعي/المحامي

التاريخ

ال ُمدعى عليه/المحامي
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