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  والیة ماین 
 محكمة المقاطعة 

  __________________________ الموقع
  __________________ رقم جدول الدعاوى

 الُمدَّعي _____________________________ 
 ضد

 الُمدَّعى علیھ __________________________ 

 
 أمر قضائي یسبق المحاكمة في الشؤون األسریة

 )ب(أ 16قوانین والیة ماین لإلجراءات المدنیة 
 
 _______________ الوصي:_______________  الُمدَّعى علیھ:______________ _: الُمدَّعياألطراف: محامي لـ:  .1

 

 النََّسب  دعوى بخصوص الحقوق األبویة   الطالق    نوع جلسة االستماع: .2
 استدعاء لغرض التعدیل  بسبب ازدراء المحكمة/ استدعاء لغرض اإلنفاذ  غیر ذلك ______  

 

 اإلنفاذ  الممتلكات   الحقوق األبویة    المسائل: .3
 مقر اإلقامة األساسي   ُلكیَّة شخصیةم   أتعاب المحامي 
 االتصال  التقاعد/ المعاش   الدَّین 
 إعالة الطفل  إعالة زوجیة  إثبات صحة الوصیة: _______________  
 غیر ذلك: __________________________________________________________________  

 

  __________________________________________________ : سأحضر في ال،  . نعم  حضرت الوساطة: .4
 

 .ُمنَِح، انظر أمر التعیین . ُرفِضَ  نعم، والطلب . ال  الوصي: ُطِلَب: .5
 مھتقر   ______________________________________________________________ :یر الوصي سیُقدِّ

 

  ______________________________________________________________ ) تاریخ(یجب إكمالھ بحلول  الكشف .6
 

 الشھود والمستندات: .7
 ___________________الُمدَّعى علیھ_______________ الُمدَّعي: العدد الُمحتََمل للشھود

  أیام من المحاكمة 10یجب تقدیم قائمة بالشھود والمستندات وتبادل ھذه القائمة بین األطراف قبل 
 یجب تعیین الشھود الخبراء من قِبل : _____________________________________________________  
 یجب تبادل التقاریر عن طریق: _________________________________________________________  
  یجب تبادل المعلومات عن طریق 26قوانین والیة ماین لإلجراءات المدنیة : _____________________________  
  بدالً من شھادة ھذا الشخص ______________________________ تطلب المحكمة تقدیم تقریر مكتوب عن

 .متاحاً من أجل استجواب المحكمة) األشخاص(جب أن یكون ھذا الشخص وی. المباشرة) األشخاص(
 

  ______________________________________________________________________________  غیر ذلك: .8
 

ل_________________؛ جاھز بحلول______________________المدة   المحاكمة: .9  ال نعم  : ؛ ستُسجَّ
  والُمدَّعى علیھ ُمقیَّد بـ ) ساعات( ساعة_________________ لغرض االستجواب المباشر أثناء المحاكمة، الُمدَّعي ُمقیَّد بـ

 ). ساعات(ساعة _________________ 
  __________________________________________________________ تاریخ اجتماع التسویة اإللزامیة:

  _________________________________________________ تحدد إدراج القضیة في جدول الدعاوى بتاریخ:
 سجل تسلسل النظر في الدعاوى __________________________________________ ستُعقد المحاكمة في (شھر)

 

 أو سیُعتَبَر أنھ تم التنازل عن ھذا الحق. أیام 10یجب تقدیم االعتراضات على ھذا األمر القضائي خالل 
 

وفي حال عدم ). المحاكمة واالستماع واالجتماع والوساطة(لك الحق في حضور كل الجلسات القضائیة واستماع المحكمة إلفادتك  تحذیر مھم:
وھذا یعني أن المحكمة قد تُصدر . یابكمثولك في أي من الجلسات القضائیة بدون سبب وجیھ، قد یُتََّخذ القرار بخصوص قضیتك بالرغم من غ

 ً مؤقتاً في غیابك أو تعقد جلسة استماع نھائیة وتُصدر أمراً أو حكماً غیابیاً نھائیاً بخصوص مسألة واحدة أو كل المسائل في / أمراً انتقالیا
الوصایة والسكن واالتصال (ویة تجاه األطفال قضیتك، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر األبوة أو النََّسب، والحقوق والمسؤولیات األب

الدین والعقار (النفقة، وأتعاب المحامي، وتقسیم األمالك الزوجیة وغیر الزوجیة / ، وإعالة الطفل، واإلعالة الزوجیة)والزیارة وغیرھا
. ُمرافعة قدمتھا في حال عدم حضوركوللمحكمة أیضاً خیار رفض أي ). والمركبات والممتلكات الشخصیة وحسابات المعاش والتقاعد وغیرھا

وأي تغییر في العنوان یجب أن یكون كتابیاً ویُسلَّم لمكتب الكاتب بالید أو باستخدام . وتقع علیك كامل مسؤولیة تزوید المحكمة بعنوانك الصحیح
 . البرید العادي

 .79 المدنیة ب.این لإلجراءات یجب إدراج ھذا األمر القضائي في جدول الدعاوى باإلحالة بموجب قوانین والیة م
 

 _______________________   ____________________________________________  
 قاضي الصلح األسري  / القاضي  التاریخ  

 البشریة)إدارة الصحة والخدمات / الوصي / الُمدَّعى علیھ / الُمدَّعي (أُعطیت لألطراف بالید   :نَُسخ من ھذا األمر القضائي
 )إدارة الصحة والخدمات البشریة/ الوصي / الُمدَّعى علیھ / الُمدَّعي (أرسلھ الكاتب عبر البرید  


