
 

 

 

 وکالتنامھ
 

----------------------------------------------- 

   How to prepare a Power of Attorney and Inheritance Certificate 

  

ھای خویش را ترتیب وغرض    وکالتنامھ با استفاده از معلومات اتی میتوانند وثیقھ حصروراثت و----------------------  و -ھالند -یونان -ھموطنان مقیم دربلجیم

  .ندبلجیم ارائھ نمای افغانستان د ر  وتصدیق بھ سفا رت کبری    تکمیل

  

ستان دربلجیم دفتر قونسلی سفارتکبری افغان ویا از   و از ویب سایت سفارت   دربلجیم تھیھ گرد یده فورمھ حصروراثت ووکالتنامھ از طرف سفارت کبری افغانستان

 . بدست اورده میتوانند

  

دونفرشاھد وموجودیت موکل ویا ) اقرارکننده گان غیرازورثھ متوفی) نفر مقرون   و وکا لتنا مھ حضور سھ   وثیقھ حصروراثت   برا ی ترتیب و تصد یق  :   شرا یط

اصل قبالھ ، نوع ملکیت ،حدود اربعھ ، ( ثبوت جایداد  بھ   د مکمل د ر رابطھھمچنان ارایھ اسنا    .با دوقطعھ فوتو بھ سفارت حتمی است  ( صاحب جایداد(موکلین

 . پنداشتھ میشود الزمی) مساحت و موقعیت جایداد 

 . مبلغ دوصد ایرو میشود) وثیقھ حصروراثت ووکالتنامھ ( کھ جمعأ فیس ھردو سند میباشد) منی اردر( وصد ورھرسند مبلغ یکصد ایرو بھ  فیس تصد یق

  

 ھ حصروراثتوثیق

-------------------------- 

میراثی خویش )جایداد ھای ( ترتیب نموده ،متعاقبأ در رابطھ بھ جایداد وثیقھ حصروراثت را  صورتیکھ جایداد یا ملکیت بھ میراث رسیده باشد ،ابتدا ورثھ متوفی در

 .میدھند وکالتنامھ ترتیب

  

 .دمیگرد موضوع وکالتنامھ بھ شکل اتی تحریر

  

 موضوع وکالتنامھ

---------------------- 

بدون جبر و اکراه    حقوق شرعی و مدنی خویش میباشم کھ شھرت من در وثیقھ ھذا درج است درحالیکھ متصرف بھ----- ) بنت ( ولد  ----- موکل  من

 ----- مورخ------- رج قبالھ شرعی شمارهمند -------------- را در رابطھ بھ جایداد من واقع   -----بنت(ولد ----- ) محترمھ(محترم

 . بھ حیث وکیل ووکیل بالتوکیل تعین ومقرر نمودم برایم بمیراث رسیده------- اگر جایداد میراثی باشد در مورد جایداد میراثی کھ از مرحوم

 رفع تامین ) ملکیتھا (    ، قبض ملکیت   ، اخذ مثنی قبالھ)   ه کھوتر تقسیم   درصورت کھ جایداد میراثی باشد در موارد ترتیب سند حصر وراثت( مذکوردرموارد وکیل

 ثالثھ ، ترمیم وسرپرستی ، فروش بھ بیع قطعی   دعوی الی محاکم   ،اجاره وگروی عقد کرایھ ، صلح وابرأ،درصورت دعوی صالحیت دعوی ودفع خالصی از کرایھ

 . میباشم حقیقی وحکمی بصورت عام وتام دارامیباشد دراقرارخویش صا د قحسابات را با ا شخا ص  وتصفیھ کلیھ) عرفی ( بیع جا یزی 

  

 . صالحیت ھای فوق الذکررا بھ وکیل خویش اعطا مینمایند   تمام موکل و یا موکلین مطابق خواست خویش یکی یا : نوت

ضرورت وکیل دیگری راجھت پیشبرد  درصورت  ھ موصوفدر صورتیکھ موکل خواستھ باشد کھ بھ وکیل تعین شده خویش صالحیت دھد ک : وکیل بالتوکیل *

 .بالتوکیل خطاب میگرد بھ وکیل مذکور وکیل جایداد شان تعین نماید

 


