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مصدق عليه من المكتب اإلداري لمحكمة الوالية

األصل  -المحكمة
النسخة األولى  -الهيئة المعنية بتنفيذ القانون (الملف) (باللون األخضر)
النسخة الثانية  -المطعون ضده (باللون األزرق)

والية ميشيغان
الدائرة القضائية
المقاطعة

رقم الدعوى:

أمر حماية شخصية
(اعتداء جنسي غير منزلي)
من طرف واحد

رقم هاتف المحكمة:

عنوان المحكمة:
ORI
MIاسم مقدم االلتماس

اسم المطعون ضده وعنوانه ورقم هاتفه ورقم رخصة المتعامل الخاص به

ضد

عنوان ورقم الهاتف الذي من خالله يمكن للمحكمة الوصول إلى مقدم االلتماس

الطول

النسخة الثالثة  -مقدم االلتماس (باللون الزهري)
النسخة الرابعة  -إقرار (باللون األصفر)
النسخة الخامسة  -إقرار (باللون األصفر الذهبي)

الوزن

العِرق *

الجنس * تاريخ الميالد أو السن*

لون الشعر

لون العينين

معلومات تعريفية أخرى

* ُتعبأ هذه البنود حتى تدرجها الشرطة أو مأمور التنفيذ في ( LEINشبكة معلومات تنفيذ القانون) في حين أن البنود األخرى غير ضرورية ولكنها قد ُتفيد.

القاضي		:

			
التاريخ:
استماع.
 .1تم تقديم التماس يطلب إصدار أمر بموجب القوانين المدوَّ نة بوالية ميشيغان 600.2950أ(.)2
	.2طلب مقدم االلتماس الحصول على أمر من طرف واحد يتم تنفيذه دون إخطار نظرً ا الحتمال وقوع اإلصابة أو الخسارة أو الضرر غير القابل للجبر نتيجة التأخير في
تقديم اإلخطار أو أن اإلخطار ذاته سوف يؤدي إلى تصرف عكسي قبل صدور األمر.
		 تمت إدانة المطعون ضده باالعتداء الجنسي على مقدم االلتماس على النحو التالي:
.3
		مقدم االلتماس قاصر والمطعون ضده مُدان بعرض مشاهد إباحية أمام مقدم االلتماس بما يخالف القوانين المدوَّ نة بوالية ميشيغان  750.142أو أي قانون مماثل
معمول به في أي منطقة اختصاص أخرى على النحو التالي:
		 لدى مقدم االلتماس مخاوف منطقية من االعتداء الجنسي ألن المطعون ضده سبق له االعتداء الجنسي على مقدم االلتماس أو تهديده بذلك.
		 مقدم االلتماس قاصر وقد قام المطعون ضده بعرض مشاهد إباحية أمام مقدم االلتماس.
		
يُحظر عليه
							
.4
		 دخول العقار حيث يقيم مقدم االلتماس.
.
		 دخول العقار في
		 التهديد باالعتداء الجنسي على مقدم االلتماس أو قتله أو إيذئه جسديًا أو أي شخص آخر.
		 شراء أو حيازة سالح ناري.
		 التعرض لمقدم االلتماس أثناء نقل أطفاله أو ممتلكاته الشخصية من العقار المملوك للمطعون ضده أو الذي يستأجره وحده.
		 التعرض لمقدم االلتماس في مكان عمله أو دراسته أو القيام بتصرفات تضر بعالقات أو بيئة عمله أو دراسته.
		 مالحقة مقدم االلتماس أو الظهور على مرأى منه.
		 االقتراب من مقدم االلتماس أو مواجهته في مكان عام أو داخل ملكية خاصة.
		 الظهور في مكان عمل مقدم االلتماس أو محل إقامته.
		 دخول أي عقار مملوك لمقدم االلتماس أو مؤجر له أو يشغله أو البقاء داخله.
		 االتصال بمقدم االلتماس عبر الهاتف.
		 إرسال بريد أو غيره من المراسالت اإللكترونية إلى مقدم االلتماس.
		 وضع أي غرض أو إرساله إلى العقار المملوك لمقدم االلتماس أو المؤجر له أو الذي يشغله.
		 نشر رسالة إلكترونية الهدف منها حث اآلخرين على االتصال بمقدم االلتماس بطريقة تجعله يشعر باإلرهاب أو الخوف أو الرعب أو التهديد أو المضايقة أو التحرش.
		 القيام بأي تصرف آخر يضيّق على الحرية الشخصية لمقدم االلتماس أو يولد لديه مخاوف منطقية من التعرض للعنف أو االعتداء الجنسي على النحو اآلتي:
	.5مخالفة هذا األمر يعرض المطعون ضده إلى االعتقال الفوري وإلى التهمة الجنائية والمدنية بازدراء أوامر المحكمة .وفي حالة ثبوب التهمة ،يُسجن المطعون ضده
لمدة ال تزيد عن  93يومًا ويجوز فرض غرامة عليه قدرها  500,00من الدوالرات األمريكية.
.
		
 .6يدخل هذا األمر حيز النفاذ بمجرد التوقيع عليه ويكون قابالً للنفاذ على الفور ويظل سار ًيا حتى
هذا األمر قابل للتنفيذ بأي مكان داخل الوالية من خالل أي هيئة معنية بتنفيذ القانون عند توقيع أحد القضاة عليه كما يجوز تنفيذه
في أي والية أخرى أو قبيلة أمريكية أصلية أو إقليم بالواليات المتحدة األمريكية عقب اإلعالن عنه .في حال خالف المطعون ضده
هذا األمر بأي سلطة اختصاص بخالف هذه الوالية ،يخضع المطعون ضده إلى اإلجراءات القسرية والعقوبات المطبقة في الوالية
أو القبيلة األمريكية األصلية أو أي إقليم بالواليات المتحدة األمريكية التي وقع في اختصاصها هذه المخالفة.
الذي سيعمل على إدخاله في شبكة معلومات تنفيذ القانون.
		
 .7يحفظ كاتب المحكمة هذا األمر مع
	.8وفيما يتعلق باألوامر الصادرة من طرف واحد ،يجوز للمطعون ضده تقديم التماس بتعديل هذا األمر أو إلغائه في غضون  14يومًا بعد تسلم اإلخطار الفعلي باألمر.
النماذج والتعليمات متاحة لدى كاتب المحكمة.
 .9يتم تقديم التماس لتمديد األمر خالل ثالثة أيام قبل تاريخ االنتهاء المحدد بالبند السادس ،أو يُقدَّم التماس جديد.
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أمر حماية شخصية (اعتداء جنسي غير منزلي)

دون جلسة استماع .

بعد جلسة

القاضي
رقم العضوية في نقابة المحامين
القوانين المدوَّ نة بوالية ميشيغان 600.2950أ ،القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان  ،3.705القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان ،3.706
 18محاكم الواليات المتحدة (922ز)(()8ج)

إثبات اإلعالن

أمر الحماية الشخصية
(اعتداء جنسي غير منزلي)
رقم الدعوى

إلى المحضر :عليك تقديم أمر الحماية الشخصية وإيداع إثبات اإلعالن لدى كاتب المحكمة .في حالة عدم التمكن من استكمال اإلعالن يجب إعادة هذا األصل وجميع النسخ إلى
كاتب المحكمة.
شهادة /إقرار باإلعالن /عدم اإلعالن
شهادة مأمور التنفيذ
أقر أنا مفوض األمن أومساعد مفوض األمن أو محضر المحكمة أو مأمور التنفيذ
المكلف أو محامي الطرف (القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان [2.104أ][)]2
(ال يُشترط التوثيق في الشهر العقاري)
بأن:

أو

إقرار المحضر
وبعد حلف اليمين القانونية حسب األصول ،أقر بأنني شخص بالغ وكامل األهلية
(يُشترط التوثيق في
القانونية ولست طر ًفا أو مسوؤالً عن طرف اعتباري وبأن:

الشهر العقاري)

أرسلت نسخة من أمر الحماية الشخصية عن طريق:
إعالن شخصي بريد مسجل ،واقتصار التسلم إلى المطعون ضده (إيصال اإلقرار مرفق)
بتاريخ
اسم المطعون ضده

العنوان المُرسَ ل إليه اإلعالن بالكامل

اليوم ،التاريخ ،الوقت

الهيئة المعنية بتنفيذ القانون

العنوان المُرسَ ل إليه اإلعالن بالكامل

اليوم ،التاريخ ،الوقت

لقد عملت جاه ًدا بنفسي على إرسال نسخة من أمر الحماية الشخصية إلى المطعون ضده التالي ولم أتمكن من استكمال اإلعالن.
اسم المطعون ضده

العنوان المُرسَ ل إليه اإلعالن بالكامل

أقر بأن العبارات المذكورة أعاله صحيحة على حد معرفتي ومعلوماتي واعتقادي.
رسوم اإلعالن

األميال المقطوعة

الرسوم المفروضة على كتابة
عنوان غير صحيح

األميال المقطوعة

$
$

االسم (كتابة أو طباعة)

الرسوم

$

الرسوم

إجمالي الرسوم

التوقيع

$

$

اللقب

				
تم التوقيع والقسم أمامي في

			
مقاطعة

التاريخ

التوقيع:

تنتهي صالحية تفويضي في تاريخ			:
التاريخ

 ،ميشيغان.

وكيل كاتب المحكمة /كاتب العدل

كاتب العدل ،والية ميشيغان ،مقاطعة

إقرار اإلعالن
أقر بأنني استلمت نسخة من أمر الحماية الشخصية بتاريخ

اليوم ،التاريخ ،الوقت

.

توقيع المطعون ضده
القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان (2.105أ)

