
 
 

 معلومات نشرة
 الحماية من العنف

 

 المستعجل؟ القضائي األمر ما

في حاالت االعتداءات المنزلية أو ما يعرف بـ "المطاردة"، والتي يمكن عند  اإلجراءات القضائيةيعرف األمر القضائي المستعجل في جملة أمور من بينها  

 في المسكن الجماعي لفترة طويلة. وجودنجاحها حظر الخصم أو أي اتصال له بك أو طرده من ال

كن تغطيتها بشكٍل كامل في حالة حصولك والتي ال يم )تكاليف المحكمة والمحامي( في حالة الخسارة روفات المخاطرة بتحمل المصسيكون عليك ه علًما بأن

 على مساعدات من الدولة في هذا الشأن.

عن عدم  لا فض -، زادت احتمالية البت فيها بقرار إيجابي في فترة قصيرة المستندات المجدية ذات الصلة بالقضيةطلبك بالمزيد من  كلما استطعت إرفاق

 مر الذي من شأنه تعجيل اإلجراءات(.مرة أخرى )األ لا عادة وصف الموقف كامإلى إالحاجة 

 .من جلسة االستماع الشفهية تُحسم بعد أسابيعأما في حالة عدم توافر المستندات أو توافرها مع قلتها، فقد يجري البت في الطلب بالسلب أو أن 

 

 ما الذي يجب علّي مراعاته عند تقديم طلب بإجراءات أمر قضائي مستعجل

 لدى الدائرة القانونية؟
 
 :عند تقديم الطلب من المستندات التالية لألسباب المذكورة أعاله يجب جلب نسخ كثيرة قدر المستطاع

 
 روهشلا / عيباسألا / ةريخألا مايألا (ةرورضلا ةلاح يف ديلا طخب بتكي)  ًاينمز ًابيترت بترم ثادحألل قيقد فصو 

 
 (ًايلعف حورج دوجو لاح يف) اهب باصملا حورجلا نأشب  ةيبط ةداهش :ةيدسجلا تاءادتعالا ةلاح يف 

 
 رمألا مزل اذإ مدقملا غالبلاب ةداهش( ةطرشلا ىدل ةيضقلا مقر :ةيئانجلا ىوكشلا ةلاح يف( 

 
 (يلزنملا فنعلا ةلاح يف ،لثم) ةرورضلا دنع ةذختملا ةطرشلا تارجإب ةقلعتملا قئاثولا 

 
 (هعيقوتو + دهاشلا ناونع ىلإ ةفاضإلاب) اهب ةداهشلا نكمي يتلا ثادحألا لوح صخلم يباتك فصو :دوهش دوجو ةلاح يف 

 
 مصخلل (داتعملا ةماقإلا لحم) يلاحلا قيقدلا ناونعلا  

 
 بلطلا مدقمل يلاملا عضولا لوح تادنتسم ميدقت ةلاحلا هذه يف نيعتيف ،تاءارجإلا هذهل ةينوناق ةيلام ةدعاسم ىلع لوصحلل بلط ميدقت ةلاح يف 

 ).خلإ ،يفرصملا باسحلا فشك ،ةيعامتجالا تائيهلا نم تادافإ ،بتارلا نايب(
 

 

 مالحظة
 
 .لتجنب الصعوبات اللغوية ينصح الحضور برفقة شخص يستطيع فهم لغتك وتحدث اللغة األلمانية على حٍد سواء بشكٍل جيد
 


