FOR INFORMATIONAL USE ONLY - NOT FOR FILING
لألغراض اآلعالمية فقط وليس لإليداع

مصدق عليه من المكتب اإلداري لمحكمة الوالية

والية ميشيغان

المنطقة القضائية

األصل  -إقرار مأمور التنفيذ
النسخة األولى  -المحكمة

طلب وأمر اإلخالء
المالك-المستأجر  /عقد األرض

عنوان المحكمة:

األصل  -إقرار مأمور التنفيذ
النسخة األولى  -المحكمة
النسخة الثانية  -ال ُمدعى عليه
النسخة الثالثة  -المدعي

رقم الدعوى:
رقم هاتف المحكمة:

اسم ال ُمدعى عليه (عليهم) وعنوانه (عناوينهم)

اسم المدعي وعنوانه ورقم هاتفه

ضد

محامي المدعي ورقم العضوية في نقابة المحامين والعنوان ورقم الهاتف

مالحظة :قد يلزم تقديم طلب من خالل
التماس منح أمر إخالء في الحكم الصادر.

طلب

 .1إنه في ___________________________صدر حكم ضد ال ُمدعى عليه (عليهم) وحصل المدعي على حكم لصالحه
التاريخ

باسترداد الحيازة للعقار الموصوف أدناه___________________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
	.2لم تسدد أي مدفوعات بنا ًء على الحكم أو لم يتم استالم أي إيجار منذ تاريخ صدور الحكم سوى مبلغ وقدره _____________________________________ $
طبقًا للشروط التالية_____________________________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
 .3امتثل المدعي لبنود الحكم.
 .4انتهى الوقت المذكور في الحكم قبل صدور أمر اإلخالء.
أقر بأن العبارات المذكورة أعاله صحيحة على حد معرفتي ومعلوماتي واعتقادي.
التاريخ

توقيع المدعي /المحامي

أمر اإلخالء
باسم شعب والية ميشيغان:
إلى مأمور التنفيذ :صدر أمر إليك بإعادة ملكية العين المؤجرة بالكامل إلى المدعي وتمكينه منها.

القاضي

تاريخ اإلصدار

مالحظة :يجب إرسال األمر في حاالت اإليجار خالل  56يو ًما من تاريخ إصداره.

رقم العضوية في نقابة المحامين

المدونة بوالية ميشيغان  ،600.5744القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان (4.201ل)،
القوانين
َّ
القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان (4.202ك)
DC 107 (3/16) APPLICATION AND ORDER OF EVICTION, Landlord-Tenant / Land Contract

طلب وأمر اإلخالء
رقم الدعوى:

إقرار
أشهد وأقر بأنني قمت في _____________________________________ بتنفيذ أمر اإلخالء الوارد على الجانب اآلخر من هذا النموذج
التاريخ

من خالل إخالء ___________________________________________________________________________________________
االسم (األسماء)

من العقار وأعدت إلى المدعي الحيازة التي طلبها دون الدخول في منازعات.
(مساعد) مفوض األمن/مأمور التنفيذ /محضر المحكمة

التاريخ
رسوم اإلعالن

األميال المقطوعة

الرسوم المفروضة على
كتابة عنوان غير صحيح

األميال المقطوعة

$
$

الرسوم

$

الرسوم

إجمالي الرسوم

$

$

