WRIT OF CERTIORARI TO MAGISTERIAL
DISTRICT JUDGE

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
PENNSYLVANIA كومنولث
COURT OF COMMON PLEAS

 موجهCERTIORARI أمر قضائي
لقاضي محكمة الصلح االقليمية

المحكمة االبتدائية العامة

Judicial District, County of

 مقاطعة،الدائرة القضائية

COMMON PLEAS No.

رقم المحكمة االبتدائية العامة

PRAECIPE FOR A WRIT OF CERTIORARI /
CERTIORARI  إلصدار أمر قضائيPRAECIPE
NAME OF PARTY FILING THIS PRAECIPE AND OBTAINING THIS WRIT

DOCKET No.

 والحاصل على هذا األمر القضائيPRAECIPE اسم الطرف مقدم الـ

رقم الحافظة

IN THE CASE OF (Plaintiff)

DATE JUDGMENT RENDERED

(Defendant)
()المدعى عليه

)في قضية (المدعي

تاريخ صدور القرار

vs./ ضد

The party named above claim that with respect to the above proceedings there was:
(Check applicable box or boxes)
)(ضع اشارة في المربع او المربعات المالئمة
:الطرف المذكور أعاله يدعي أنه في اإلجراءات المذكورة أعاله كان هناك
lack of jurisdiction over the subject matter

عدم وجود اختصاص للمحكمة في موضوع الدعوى

lack of jurisdiction over

عدم وجود اختصاص فيما يتعلق بـ

improper venue

(Name of party) / ()اسم الطرف

such gross irregularity of procedure as to make the judgment void

عدم وجود اختصاص مكاني

مخالفات جسيمة في سير االجراء بقدر قد يجعل القرار باطال

 إلى كبير كتاب المحكمة:PRAECIPE

PRAECIPE: To the Prothonotary
Issue a Writ of Certiorari directing
_____________________________ Magisterial
District Judge, to transmit to you a certified true copy of

 بتوجيهCertiorari يطلب اصدار أمر قضائي
 قاضي محمة،_______________________________
الصلح اإلقليمية ينقل نسخة طبق األصل عن سجالت القضية الواردة
.أعاله

the record of the proceedings named above.

___________________________________________________________
(Signature of party filing praecipe or attorney or agent) / ( أو المحامي أو الوكيلpraecipe )اسم الطرف مقدم الـ

WRIT OF CERTIORARI
TO:

__________________________________________,
Magisterial District Judge

CERTIORARI امر قضائي
______________________________________
قاضي محكمة الصلح االقليمية

1. You are hereby directed by this writ to transmit to the

 يطلب منك بموجب هذا األمر القضائي تسليم نسخة طبق األصل عن سجالت.1

Prothonotary of this Court of Common Pleas, within ten

اإلجراء الوارد في العنوان أعاله لكبير كتاب المحكمة االبتدائية العامة هذه وذلك

(10) days after you receive this writ, a certified true copy

:إلى

.( أيام من استالمك لهذا األمر10) في غضون عشرة

of the record of the proceedings named above.


2. This writ, when received by you, will operate as a
SUPERSEDEAS to the judgment for possession in
this case.
This block will be checked ONLY when this notation

SUPERSEDEAS  سيكون بمثابة، عند استالمك له، هذا األمر القضائي.2 
.للحكم بالحيازة في هذه القضية

سيتم وضع إشارة في هذا القسم فقط إذا كان هذا التأشير مطلوبا بموجب
Pa.R.C.P.D.J. No. 1013B.

is required under Pa.R.C.P.D.J. No. 1013B.
Date delivered for service ________________, 20_________

20_____ ،_______________ تاريخ التسليم لهدف التبليغ

(Signature of Prothonotary or Deputy) / ()توقيع كبير كتاب المحكمة أو المفوض عنه

Court File / ملف المحكمة:

PROOF OF SERVICE OF WRIT OF
CERTIORARI

CERTIORARI إثبات تسليم األمر القضائي

(This proof of service MUST BE FILED WITHIN FIVE (5) DAYS
AFTER delivery of the writ for service)
(Check applicable boxes)

( أيام من تاريخ تسليم األمر القضائي بهدف5) (يجب تقديم اثبات التسليم في غضون خمسة
)التبليغ
)المالئمة/المربعات المالئم/(ضع إشارة في المربع

I hereby certify that I served the Writ of Certiorari, Common

 المحكمة االبتدائية،Certiorari أشهد بهذا بأني قد قمت بتسليم األمر القضائي

Pleas No.____________________, upon the Magisterial

 لقاضي محكمة الصلح اإلقليمية،__________________ العامة رقم

District Judge to whom it was directed on ___________,

 وذلك عن20____ ،__________ والذي تم توجيه األمر القضائي له بتاريخ

20____ , by

 personal service, or

 certified or

 بالبريد المعتمد أو المسجل ومرفق طيه إيصال  تسليم شخصي أو طريق
.المرسل

registered mail, sender’s receipt attached hereto.
I verify that the statements herein are true and correct. I

 وأنا أدرك بأن اإلدالء.أؤكد بأن التصريحات الواردة هنا هي حقيقية وصحيحة

understand that false statements herein are made subject

 من قانون4904 بتصريحات كاذبة هنا يعرضني للعقوبات الواردة في المادة

to the penalties of section 4904 of the crimes code (18

) فيما يتعلق بتقديم تصريحات كاذبة غير18 Pa.C.S. § 4904( الجنايات
.مشفوعة بقسم للسلطات

Pa.C.S. § 4904), relating to unsworn falsification to
authorities.

By/بواسطة:____________________
Name/االسم
Date/التاريخ:___________________

AOPC 25-05

_________________________________
Signature/التوقيع

