
CASE NUMBER___________________ 
رقم القضیة 

FENCE DISPUTE 
COMPLAINT

 سیاج أو شكوى متعلقة بخالف على
 سور

STATE OF NEBRASKA FORM

 CC3:13 01/2020 Rev.
Sec. 34-112.02(3) 

IN THE COUNTY COURT OF______________________________COUNTY, NEBRASKA 

__________________________
 Plaintiff 

FENCE DISPUTE 
COMPLAINT 

VS. 

____________________________ 
       Defendant 

في والیة نبراسكا__________________, في مقاطعة ___________________  مقاطعة في محكمة

شكوى متعلقة بخالف _________________________ 
سورعلى سیاج أو     المدعي

ضد

_________________________
 المدعى علیھ

Plaintiff states that defendant(s) owe(s) and should be ordered to pay to me the sum of 
$____________ and costs of this action for construction, repair or maintenance of a division fence 
between adjoining properties. Plaintiff states the Court has jurisdiction in that the complaint has been 
filed in the county where land is located. 

قانونیاً  ) أو ُ یأمروا(و یتوجب أن ُ یأمر ,  دینب) أو مطالبون(مطالب ) أو علیھم(إن المدعي یصرح بأن المدعى علیھ 
, جراء عملیة البناء أو التصلیح أو الصیانة على السیاج الفاصل بین عقارین متجاورین  _________$ _بالدفع إلي مبلغ 

ألن الدعوى قد ُ سجلت في المقاطعة التي تقع  لھذه المحكمة االختصاصإن المدعي یصرح بأن  .الدعوى باإلضافة إلى تكالیف ھذه
 .بھا األرض

Plaintiff further states that written notice of division fence construction, repair or maintenance 
needs and costs was given to the defendant, his agent or the occupant of the land, at least 30 days 
but less than 1 year prior to filing this complaint. 

Plaintiff declares that the defendant(s) is (are) not a “person in the military service of the 
United States” as defined in Sec. 101 of the Soldiers Relief Act, 1940. 
إن المدعي یصرح أیضا ً بأن التكالیف و المستلزمات لبناء , أو إصالح  , أو صیانة السیاج الفاصل , قد تم إعطاؤھا في 

صیغة إعالن مكتوب إلى المدعى علیھ أو وكیلھ أو أحد الساكنین على األرض/العقار في خالل مدة زمنیة تتراوح بین 30 أیام و 
. عوىالسنة من تاریخ تسجیل ھذه الد

من ) أو أفراداً (فرداً  ) أو لیسوا(لیس ) أو علیھم(إن المدعي یعلن أن المدعى علیھ 
من قانون  101 الجزءفي  معّرفات المتحدة األمریكیة كما ھو القوات المسلحة في الوالیأفراد 
. 1940, الجنود  إعانة

To the best of my knowledge and belief, the defendant(s) may be served at 
the following address: 

) أو علیھم(للمدعى علیھ  األوراق القضائیة یمكن تسلیمھاأعتقد بأن فإني  على حد علمي واعتقادي
 :في العنوان التالي

My printed name and address are as follows: 



 :إن إسمي و عنواني ھما كما یلي                                                                                      
 

______________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
I elect to have the complaint served upon the defendant(s) by: 

 :عن طریق) أو علیھم(إلى المدعى علیھ  الشكوىإني أختار تسلیم                                                  
 

 sheriff/constable  certified mail  process server 
 ضابط شرطة/المأمورُمحضر المحكمة     البرید الموثق                                   

 
 
DATE:                                            PLAINTIFF’S SIGNATURE: ________________________                                                    

 توقیع المدعي                                                               التاریخ                                                 
 
 
DATE:                                        SIGNED IN MY PRESENCE:                                          (Seal) 

 موقعة في حضوري                                                   التاریخ)                                             الختم(
 
 

SUMMONS TO DEFENDANT 
 أمر حضور إلى الُمدعى علیھ

 
You have been sued by the above-named plaintiff for amounts due for the construction, repair or 
maintenance of a division fence between your properties. Trial on this action shall be heard in the 
county court of this county on______________________,_________ ,_________ at 
_____________________ 
                          (location) 

 
 أو صیانة إصالح , بناء  جراء عملیة بسبب مبالغ مستحقة من, من ِ قبل المدعي المذكور أعاله , رفع دعوى قضائیة ضدك  تم لقد

في محكمة المقاطعة لھذه المقاطعة في  تتمھذه الدعوى  سوف المحاكمة المحددة لسماع إن . مافاصل بین العقارین التابعین لك لسور
 ______________في ________ ______________________,_تاریخ 

 )المكان(                                                                                                                                 
 

If you do not appear, a judgment may be entered against 
you for the amount due, together with costs of this action. 
 

باإلضافة إلى تكالیف ھذه  , یمكن أن یصدر حكم غیابي ضدك بالمبلغ المستحق, في حال عدم حضورك إلى الجلسة  
  .ةالدعوى القضائی

 
 Mediation for this dispute is available. Information regarding mediation is enclosed. If both 
parties consent to mediation, or if settlement is reached before your court date, provide written notice 
to the court prior to the hearing scheduled above. If you have any questions about this or any other 
legal procedure, you should contact an attorney for legal advice. 

 
قبل موعد , علیك إخطار المحكمة كتابةً  . ملحقة مع ھذه الوثیقة الوساطةالمعلومات عن . متوفرة كخیار لھذا النزاع الوساطةإن 

أسئلة حول  ةإذا كان عندك أی. الخالفتسویة التوصل إلى أو في حال  الوساطةفي حال اإلتفاق على وذلك ,  المحاكمة المسجل أعاله
 .القانونیة لالستشارة علیك اإلتصال بمحاٍمف,  من اإلجراءات اإلجراء القانوني أو غیره اھذ

 
 
 
DATE:                             BY THE COURT:                              (Seal) 
                                                                   Clerk Magistrate 

 الختم        الموظف القضائي           من ِ قبل المحكمة                               التاریخ                                            


