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 والیة ماین
  محكمة المقاطعة

     الموقع
   رقم الدعوى في جدول الدعاوى

ُ  َّ   الم د عي:           
 بالنیابة عن: و     ً  فردی ا  

         
 أمر قضائي مؤقت من أجل          

 الحمایة                    بالنیابة عن: 
   من اإلساءة                 
 من التحرش                 

 وإخطار لجلسة االستماع            ضد
ُ  َّ        الم د عى علیھ: ُ   َّ    من تشریعات والیة ماین الم عد لة ( A-19(الباب                                           M.R.S 4006.) القسم( 

ُ   َّ    من تشریعات والیة ماین الم عد لة ( 5الباب رقم (      بالنیابة عن:                         M.R.S 4651.) القسم( 
 

ُ  َّ      بعد النظر في شكوى الم د عي وطلبھ الستصدار أمر قضائي مؤقت، وبناء  على االستنتاج الذي خلصت إلیھ المحكمة بأنھ یحق للم د عي الح                                                  ً                                      َّ  ُ صول على                     
 بموجبھ بما یلي: أمرناأمر قضائي مؤقت للحمایة، فقد 

 
ُ  َّ                                منع الم د عى علیھ من أي اتصال مع الم د عي، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر .1                            َّ  ُ  ؛      
ُ  َّ                          منع الم د عى علیھ من فرض أي قیود على شخص الم د عي (أو الم د عین) أو حریتھ (أو حریتھم)؛ .2            َّ  ُ                                  َّ  ُ        
ُ  َّ                           منع الم د عى علیھ من تھدید الم د عي (أو الم د عین) أو االعتداء علیھ أو مضا .3            َّ  ُ                    َّ  ُ  یقتھ أو التحرش بھ أو إزعاج راحتھ؛      
ُ  َّ                                                                           منع الم د عى علیھ من التواجد في محیط منزل الم د عي أو مدرستھ أو عملھ التجاري أو مكان عملھ، أو تتبعھ بشكل متكرر ودون سبب وجی .4                                     َّ  ُ  ھ؛      
ح بھ لصور خاصة معینة حسبما ھو محظ .5   ُ  َّ                                    َّ                                 منع الم د عى علیھ من التورط في النشر غیر المصر   ؛A-511، القسم A-17      ً        ور وفق ا للباب       
ُ  َّ                                       �    منع الم د عى علیھ من دخول مسكن عائلة الم د عي أو محل اإلقامة المنفصلة للم د عي الكائن في (یرجى ذكره، إال إذا كان سری ا):  .6                               َّ  ُ                              َّ  ُ          

         
ٌ               منع الم د عى علیھ من أخذ أي ممتلكات قد یكون للم د عي حق  قانوني فیھا،  .7       َّ  ُ                                     َّ  ُ  أو تحویلھا أو إتالفھا؛      
ُ  َّ             منع الم د عى علیھ من إتالف جواز سفر الم د عي أو وثائق الھجرة األخرى الخاصة بالم د عى الموجودة في حوزة الم د عى علیھ، أو ن .8                         َّ  ُ                                    َّ  ُ                            َّ  ُ قل ھذه       

 الوثائق أو العبث بھا؛
 

 الحمایة من حاالت التحرش فقط:
ٌ                            إخطار  بالكف عن ممارسات المضایقة  . 9   ُ   َّ    من تشریعات والیة ماین الم عد لة ( A-17بموجب الباب                             M.R.S 506.) القسم-A   تم إصداره

 تم إسقاطھ لسبب وجیھ و/ أو ألنھ غیر مطلوب بسبب طبیعة السلوك المزعوم. 
 

 الحمایة من حاالت اإلساءة فقط:
ُ  َّ                                                     منح الم د عي الحقوق والمسؤولیات األبویة المنفردة المؤقتة الخاصة  .10  بالطفل القاصر اآلتي ذكره (أو األطفال القصر اآلتي ذكرھم) الذي یقیم       

     (أو الذین یقیمون) في منزل األسرة (اذكر األسماء وتواریخ المیالد):
             
              

ُ  َّ                    منع الم د عى علیھ من إصابة أو   .11  رھا أو یحتفظ بھا أو في حیازة أي من الطرفین أو الحیوانات التالیة التي یمتلكھا أو یؤج -التھدید بإصابة  -      
ٌ                                                       طفل  قاصر یقیم في منزل األسرة (یرجى ذكر اسم/وصف الحیوانات):          

             
              

 
  

 أمر بحظر حیازة األسلحة الناریة وغیرھا من األسلحة واإللزام بتسلیمھا  : .12 
 

ُ  َّ                 ی حظ ر على الم د عى علیھ حیازة ما  .1          َ َ           یلي وی ؤم ر بتسلیمھ: ُ   ُ       
ُ   َّ    من تشریعات والیة ماین الم عد لة ( A-17جمیع األسلحة الناریة المبینة في الباب                          M.R.S القسم (.(12-A)2 ؛ جمیع األسلحة الناریة

 A-17باب       ُ  َّ                                                                                                 التي ت لق م من فوھتھا، واألقواس العادیة، واألقواس ذات النشابات، وجمیع األسلحة الخطیرة األخرى كما ھو موصوف في ال
ُ   َّ    من تشریعات والیة ماین الم عد لة (                        M.R.S () ؛2)9القسم 
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                أسلحة ناریة أخرى: 
. 

  
ُ  َّ                                                                         ی ؤم ر الم د عى علیھ بتسلیم جمیع األسلحة المذكورة أعاله طوال مدة سریان ھذا األمر القضائي: .2      َ  ُ  

                  ً                   فور التبلیغ رسمی ا بھذا األمر القضائي    في غضون _______ ساعة؛   ساعة؛ 24في غضون  
 ؛                        إلى وكالة إنفاذ للقانون، واسمھا بالتحدید 
 .             إلى فرد آخر، واسمھ بالتحدید 

  
ُ  َّ        إذا تم تسلیم األسلحة الناریة و/أو األسلحة األخرى المذكورة أعاله إلى فرد آخر غیر موظف إنفاذ القانون، یجب على الم د عى علیھ  .3  24في غضون  -                                                                                                          

      المحكمة أو  تعبئة بیانات اإلخطار المذكور أدناه وتقدیمھ  -ساعة من تسلیم األسلحة 
 (وكالة إنفاذ القانون المحلیة).

 
             ً                                                                            وسوف یظل نافذ ا وساري المفعول إلى أن یتم إنھاؤه بموجب تبلیغ رسمي بأمر حمایة نھائي أو صدور  على الفورسري مفعول ھذا األمر القضائي ی

ُ   َّ                                                                                                      أمر قضائي مؤقت م عد ل وتسجیلھ في السجالت الرسمیة للمحكمة أو بصدور بأمر قضائي یبطل األمر القضائي المؤقت الماثل وتسجیلھ في الس ت جال               
 الرسمیة للمحكمة.

 
ّ       ً           تحذیر للم د عى علیھ:  إن خرق ھذا األمر القضائي ی عد  جریمة  من الفئة "  ُ                                   َّ  ُ         D ویجب علیك االمتثال لھذا األمر القضائي طالما كان ساری ا.  وال یمكن  ."            ً                                                      

ُ  َّ        حتى ولو كان الم د عي نفسھ  -ألي أحد   .إعطاؤك اإلذن النتھاك أحكام ھذا األمر القضائي -              
 
 
 

ُ  َّ                  بخصوص شكوى الم د عي في تمام الساعة  جلسة استماع     ُ  َ  سوف ت عق د  ً          صباحا /مساء  في تاریخ                     ً        
  

            في محكمة المقاطعة الكائنة في العنوان:
 
 

 یجب أن یكون الطرفان في ذلك الوقت قد انتھیا من تجھیز الشھود واألدلة األخرى.
 

ُ  َّ                          إذا رغب الم د عى علیھ في إلغاء أو تعدیل  ُ  َّ                                           األمر القضائي المؤقت المذكور أعاله، یجب على الم د عى علیھ تقدیم بطلب بذلك إلى المحكمة.  وإال،                                                        
    ُ                                                        فست عقد جلسة استماع نھائیة في التاریخ والوقت المذكورین أعاله.

 
ا من ً     یقدم كاتب المحكمة إلى وكالة إنفاذ القانون صاحبة الوالیة واالختصاص في مكان إقامة الم د عي نسخ       َّ  ُ ھذا األمر القضائي.  وتأمر المحكمة بتسلیم                                                                                  

ً       ً                         نسخة من ھذا األمر القضائي والشكوى واالستدعاءات تسلیم ا رسمی ا إلى المدعى علیھ بواسطة                                                                         
 (وكالة إنفاذ القانون)        أو وكالة أخرى مفوضة بإنفاذ القانون.

 
               التاریخ:

 (القاضي)          
 

َ  ِّ        نسخة طبق األصل، ی ص د  ق علیھا: ُ                      
 كاتب المحكمة       
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 األسلحة اإلخطار بتسلیم
ُ  َّ       ت مأل بیاناتھ بواسطة الم د عى علیھ                     ُ  

 
ٌ                                                                                                   إذا صدر أمر  قضائي لك بتسلیم أسلحة إلى شخص ما غیر موظف إنفاذ القانون، یجب علیك ملء بیانات ھذا النموذج وتقدیمھ.            

 
 .لیس لدي أي أسلحة ناریة أو أسلحة خطیرة في حوزتي أو تحت سیطرتي                

 
ُ                                                                                      لقد سلمت  السالح (األسلحة) و/أو السالح الخطیر (األسلحة الخطیرة) المذكور  إلى فرد اسمھ وعنوانھ كما             

              یلي:
                 

(األسلحة الخطیرة) الذي سلمتھ إلى الفرد المذكور أعاله ھو: (اذكر جمیع األسلحة الناریة أو األسلحة األخرى التي تم السالح الناري (األسلحة الناریة) أو السالح الخطیر 
                  ً                                          تسلیمھا، وقدم وصف ا لھا. وأرفق مستندات منفصلة إذا لزم األمر).

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
  

 ساعة من تسلیم السالح (األسلحة). 24وكالة إنفاذ القانون المسماة في األمر القضائي، في غضون  المحكمة    تم تقدیم ھذا اإلخطار إلى 
 

 مالحظة ھامة

لم أنھا غیر قد تعتمد المحكمة أو مسؤولو إنفاذ القانون على ھذا اإلخطار.  ونخطرك بموجب ھذه الوثیقة بأن اإلدالء ببیانات كتابیة كاذبة/خاطئة تع 
من  A-17                                            ُ        ً                                                ً        بقصد خداع موظف عمومي في أداء مھامھ الرسمیة ی عد جریمة  سواء في وثیقة محكمة أو في وثیقة عامة أخرى.  طبق ا للباب -صحیحة 

ُ   َّ    تشریعات والیة ماین الم عد لة (                     M.R.S 453.) القسم. 

 
               التاریخ: 

ُ  َّ       الم د عى علیھ             
 


