ســــــند توكيـل عام قضائي
انا الموقع أدناه  ، -----اصرح طائعا مختارا باني قد وكلت بموجب هذا السند  ، ----- ،اللبناني الجنسية  ،لينوب عني ويقوم
مقامي كما لو كنت حاضرا بنفسي  ،بالمرافعة والمدافعة عني لدى جميع المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ووظائفها
وصفاتها من نظامية وادارية وتجارية وعسكرية وشرعية وروحية ومذهبية وعقارية وذلك بكل دعوى لي أو علي حادثة أم
ستحدث مع أي كان وبأي خصوص كان وكالة عامة مفوضة لرأيه وفعله مجيزا له تقديم االستدعاءات واللوائح الخطية واستالم
واسترجاع كافة االوراق اين وأنى كانت والتبلغ والتبليغ والتحليف والتحكيم وتسمية الخبراء وردهم وقبول تقاريرهم
واالعتراض عليها وطلب الحجز ورفعه واالستحصال على االحكام والقرارات االدارية وتنفيذها بجميع الطرق القانونية وطلب
الرهن والتأمين االجباري والدخول بالمزايدة باسمي ولحسابي ومالحقة جميع المعامالت في الدوائر العقارية واستالم سندات
الملكية  ،ورفع وشطب اشارة التأمين والرهن عن االموال المنقولة وغير المنقولة  ،وطلب شهر االفالس والتصفية القضائية
وتصديق الكونكرداتو واالعتراض عليها وتثبيت الديون واالعتراض عليها واقامة دعوى الففعة والببن والقسمة واالفرا
ومراجعة دوائر التحقيق وتقديم الفكاوى خصوصا في دعاوى اساءة االئتمان وسائر الدعاوى الجزائية  ،وطلب الحبس
والحقوق الفخصية والتدخل بكل دعوى لي اوعلي أو شخصا ثالثا ومراجعة جميع المحاكم بجميع طرق المراجعة العادية
واالستثنائية وطلب رد الحكام والفكوى منهم وتسمية الفهود وردهم واختيار محل اقامة وطلب اليمين ورده والنكول عنه بداية
واستئنافا وتمييزا تصحيحا واعتراضا واعادة محاكمة واعتراض البير مع حق إرسال االنذارات واالخطارات وتقديم طلب
اخالء السبيل والتوقيع عليها  ،وله حق االقرار بالحق المدعي به والتنا ل عنه والصلح والتحكيم وقبول اليمين وتوجهيها
وردها والتنا ل عن المحاكمة والتنا ل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ورفع الحجز والتنا ل عن التأمينات رغم
بقاء الدين واالدعاء بالتزوير ورد القاضي ورد الخبراء والعرض الفعلي وقبوله  .وتوكيل من يفاء بكل ما وكلته به او ببعضه
وعزل من يوكل  ،واجراء جميع ما يراه مناسبا وما تقتضيه مصلحتي شرعا وقانونا توكيل عام مفوض لرأيه وفعله بالخصوص
أعاله 0
الموكـــــل
---------
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