
 

 2من  1صفحة 

cibarA 80/11 .veR ,810-Ac 

 

 والية ماين

 محكمة المقاطعة 

 لمكان ___________________ا

 ________________ القضية رقم:

 

 المدعي:___________________________

 بالنيابة عن:وباألصالة عن نفسه  

_______________________________ 

 بالنيابة عن: 

_______________________________ 

 

 

 ضد..

 المدعى عليه:________________________

 بالنيابة عن: 

_______________________________ 

 

ج ألغراض مرجعية فقط. الرجاء تعبئة النسخة هذا النموذ تنويه:

اإلنجليزية من هذا النموذج باللغة اإلنجليزية. إذا احتجت إلى المساعدة 

 .فاذهب إلى مكتب الكاتب وهناك سيتم طلب خدمة ترجمة فورية لك

 

 أمر الحماية  يدمدتل ىدعو

من تشريعات والية ماين المعدلة والمشروحة  91)المادة  

"M.R.S.A ،" (6)4006و 6004القسمين) 

من تشريعات والية ماين المعدلة والمشروحة  5)المادة 

"M.R.S.A (2)4655و 6455"، القسمين) 

 المرفق()واإلقرار الخطي 

 

 بتاريخ __________. ألمروسينتهي سريان هذا ا المدعى عليه من هذه المحكمة. ضد قد حصل المدعي على أمر بالحمايةل

يطلب عليه، بناًء صر. وا( القأطفاله )أوطفله فترة أمر الحماية من أجل حماية المدعي و/أو  يدمدتيرى المدعي ضرورة  

انتهاء قبل  لهذا الطلبإذا لم يكن ممكناً عقد جلسة المطلوبة(.  يدمدت)فترة ال ___________أمر الحماية لمدة ___ يدمدتالمدعي 

 االجلسة الخاصة بهذ عقد إلى حينأمر الحماية  يدمدتبجانب ال أحاديطلب الحماية، فإن المدعي يطلب من المحكمة إصدار  أمرسريان 

لألسباب التالية:  يدمدتقر بضرورة الأ، الجانب أحاديفي حالة طلب إصدار أمر . طلبال

 __________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________  :  ___________________________التاريخ

 المدعي                                 

وكذلك أعاله،  المذكورين اإلقرار الخطيو الطلب ورة فيوأقسم بصحة اإلفادات المذك لقد حضر المدعي المسمى أعاله شخصياً ووقع

 وذلك أمامي، أي ملحقات أخرى،

 

 __________________________________   التاريخ:______________________________

 الكاتب)الشرطي( 

********************************************************************************************************* 

 إخطار الجلسة
_________ في ____________ستنعقد ألجل ______ المتعلقة بهذه الدعوىأن الجلسة الخصمين بتم إخطار 

 في:واقعة ______)ص( )م( بالمحكمة الالساعة 

_______________________ 

 )الشرطي( الكاتب

********************************************************************************************************* 

 مر الحمايةأحادي الجانب لمد أطلب 

الخاصة بالمدعي  طلبجلسة العقد لحين ___ ____________المحكمة أمر الحماية الصادر بتاريخ ______ دتمد

قضائية في مكان السلطة ال ذاتالقانون  سلطة إنفاذيجب أن يقوم الكاتب بإمداد لحماية سارياً حتى تاريخ الجلسة. . سيبقى أمر ايدمدتلل

 :بواسطةبإعالن المدعى عليه بنسخة من هذا األمر  ويؤمر. بنسخ من هذا األمر إقامة المدعي

________________ _________ 

 (القانون إنفاذ سلطة)                                                                              

 _______________________________   ________التاريخ: _______________

 القاضي، محكمة المقاطعة          

 



 

 2من  2صفحة 

cibarA 80/11 .veR ,810-Ac 

 إعالن المدعى عليه
 تحديداً._____________________،         

 

أمر  يدمدتبإعالن المدعى عليه بطلب  قمتإنه في تاريخ __________________، في الساعة ____________ )ص( )م(، 

 ______________________________________ المدعى عليه فيإلى يد بالبتسليم نسخة  ، وذلكيدمدتالحماية/طلب ال

___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                

___________________ 

 الضابط المختص


