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  .التىضيحي المنشىر هذا إلى استنادا   بحقىق الُمطالبة يمكن ال ُمبسظ شزح تقذيم إلى المسعى هذا وبسبب

  
 

 لقد جرى إبالغك بقرار صادر من محكمة
 

 
لقد قام الُمحضر القانونً للتو بتسلٌمك قرار صادر من محكمة. وبذلك فقد قام الُمحضر القانونً "بإبالغك" بقرار 

المحكمة. لقد حكم القاضً علٌك فً القرار بأن تقوم بالدفع. من المحتمل أن ٌكون القاضً قد فرض علٌك التزامات أو 
بتسلٌم القرار إلٌك هو بتبلٌغك بقرار المحكمة والحكم المذكور فٌه.  موانع أخرى أٌضاً. إن هدف قٌام المحضر القانونً

 وإلى جانب ذلك ٌقوم المحضر القانونً بدعوتك )ٌقوم "بأمرك"( إلى تنفٌذ قرار المحكمة. 
فً حالة عدم قٌامك طوعٌاً بتنفٌذ الحكم الذي أصدره القاضً واألمر الصادر عن المحضر القانونً، ٌوفر القانون 

ب بالدٌن إمكانٌة إرغام المدٌن على تنفٌذ الحكم. فإذا كان األمر ٌتعلق بدٌن مالً فمن الممكن على سبٌل المثال للمطال
فرض حجز على دخلك أو ممتلكاتك. ومن الممكن أن ال تكون موافقاً على الحكم. إال إن ذلك ٌعتمد على ما إذا كنت قد 

 أن تقوم بتقدٌم اعتراض أو استئناف أعلى ضد الحكم. حضرت جلسة المحكمة أو ما إذا كان من الممكن لك 
 
: إذا لم تكن قد حضرت جلسة المحكمة شخصٌاً فسوف ٌكون الحكم فً تلك الحالة حكماً غٌابٌاً. االعتراض .1

ٌمكنك أن تعترض فً حاالت معٌنة على هذا الحكم. ٌجب علٌك فً هذه الحالة أن تقوم برفع دعوى ضد الُمدعً. لٌس 
ل رفع دعوى ولذلك فإنه من األفضل أن تطلب الحصول على مساعدة قانونٌة. أنتبه إلى أن الفترة الزمنٌة من السه

التً ٌمكن أن تقوم خاللها بتقدٌم اعتراض تبلغ مبدئٌاً أربعة أسابٌع من بعد استالمك للحكم أو من بعد أن بٌنت بأنك قد 
 تظر لفترة طوٌلة. أصبحت على علم بالحكم أو بإجراء ٌنجم عنه. أي ال تن

أنتبه: فً حالة تعلق األمر بأكثر من ُمدعى علٌه فً نفس القضٌة وكان أحدهم حاضراً خالل جلسة المحكمة، ال ٌعتبر 
ً الحكم حكماً غٌابٌاً بل حكماً   )أنظر فً أسفله(. حضورٌا

ٌُعتبر الحكم الصادر استئناف أعلى .2 ٌُطلق علٌه : إذا كنت قد حضرت جلسة المحكمة شخصٌاً فسوف  عندها ما 
ً حكماً   .حضورٌا

ضده فً حالة كون المبلغ الذي طالب به الُمطالب بالدٌن )أي  استئناف أعلىٌمكنك تحت ظروف معٌنة أن تقوم بتقدٌم 
ٌورو. ٌجب علٌك االستعانة  10,1511لٌس بالضرورة المبلغ الذي حكم به القاضً فً نهاٌة المطاف( أكثر من 

 استئناف أعلى.  بمحامً من أجل تقدٌم
 

من بعد الٌوم الذي صدر فٌه الحكم عن  ثالثة أشهرتبلغ الفترة الزمنٌة التً ٌمكنك أن تقوم خاللها بتقدٌم استئناف أعلى 
 القاضً. 

 
أنتبه: ٌقوم القضاة بإصدار أغلب األحكام وتكون خاضعة "للتنفٌذ الُمعجل". ٌعنً ذلك بأنه حتى لو قمت بتقدٌم 

اف أعلى  ضد الحكم، ٌمكن للمُدعً أن ٌقوم بتنفٌذ الحكم من خالل، على سبٌل المثال، فرض حجز. اعتراض أو استئن
إن الُمدعً غٌر مضطر إلى انتظار نتٌجة االعتراض أو االستئناف األعلى الذي كنت قد قدمته. إال إنه بالطبع فً حالة 

اضً بالطعن فً القرار، فسوف ٌمكنك أن ُتطالب اعتبار اعتراضك أو استئنافك األعلى الحقاً مبرراً وأن ٌقوم الق
 الُمدعً باسترداد ما دفعته له.

 
( het Juridisch Loketٌُنصح بالحصول على نصٌحة قانونٌة من )المكتب القانونً( )

(www.juridischloket.nl .أو من محامً أو مستشار قانونً آخر ،) 
 ٌمكنك االتصال بالمحضر القانونً من أجل الحصول على توضٌحات بخصوص حقوقك وواجباتك.

 
 الُمحضر القانونً

  
   
  

 
 

www.juridischloket.nl

