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محكمة الدعاوى العامة
بمقاطعة

 ،أوهايو

الملتمس

 :رقم القضية

تاريخ الميالد:

/

 :القاضي

/

:
ضد

تسجيل ُحكم على طلب بتعديل أو إنهاء
أمر حماية مدني أو اتفاق موافقة

( :المادة )3113.31
:
المستجيب
:
تاريخ الميالد:
بنا ًء على طلب
أمام المحكمة

/

/

المستجيب ،بعد عرض هذا األمر في جلسة استماع في __________________
الملتمس
إلنهاء األمر التالي:
لتعديل

أمر الحماية المدني ضد العنف العائلي الممنوح في ____________
أمر الحماية المدني ضد العنف في عالقة المواعدة الممنوح في
اتفاق الموافقة ألمر الحماية المدني ضد العنف العائلي الذي تم إقراره في ________________
اتفاق الموافقة ألمر الحماية المدني ضد العنف في عالقة المواعدة الذي تم إقراره في ______
الملتمس

لم يحضر ،ولكنه تلقى إشعارا ً وفرصة معقولة لسماع أقواله.

حضر

المستجيب

حضر

لم يحضر ،ولكنه تلقى إشعارا ً وفرصة معقولة لسماع أقواله.

أخذت المحكمة في االعتبار العوامل التالية:
 .1الملتمس

يوافق على

 .2الملتمس

مازال يخاف

ال يوافق على

تعديل

إنهاء أمر الحماية المدني أو اتفاق الموافقة.

ال يخاف من المستجيب.

 .3طبيعة العالقة الحالية بين الملتمس والمستجيب هي كما يلي:

 .4التقارب النسبي بين مكان عمل ومحل إقامة ك ٍل من الملتمس والمستجيب.
 .5الملتمس والمستجيب
 .6المستجيب

امتثل

لديهما

صر معاً.
ليس لديهما أطفال ق ّ

أخفق في االمتثال ألحكام وشروط أمر الحماية المدني أو اتفاق الموافقة األصليين.
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 .7المستجيب

متورط

 .8المستجيب

تمت

غير متورط في المخدرات غير المشروعة أو

الكحول.

لم تتم إدانته أو لم يعترف بالذنب في جريمة عنف منذ إصدار أمر الحماية أو التصديق على اتفاق الموافقة.

قد صدرت
 .9هناك أوامر حماية أخرى ،اتفاقات موافقة ،أوامر تقييد ،أو أوامر عدم اتصال
 3113.31أو  ،2919.26أو أية أحكام أخرى لقانون الوالية ،أو قوانين أية واليات أخرى.

لم تصدر ضد المستجيب وفقا ً للمادة

 .10المستجيب
الموافقة.

اشترك

لم يشترك في العالج ،أو برنامج التدخل ،أو أي مشورة أخرى كما هو منصوص عليه في أمر المحكمة أو اتفاق

 .11المستجيب
الموافقة.

استكمل

لم يستكمل العالج ،أو برنامج التدخل ،أو أي مشورة أخرى كما هو منصوص عليه في أمر المحكمة أو اتفاق

.12

(مدة زمنية) مضت منذ صدور أمر الحماية أو التصديق على اتفاق الموافقة.

 .13سن وصحة المستجيب كما يلي:

 .14آخر حادث انتهاك ،تهديد بإيذاء ،أو ارتكاب جريمة ذات طابع جنسي وقع في:

 .15معلومات أخرى أخذت في االعتبار بشأن سالمة وحماية الملتمس أو األطراف المحمية األخرى:

بنا ًء على كافة العوامل ذات الصلة ،بما في ذلك المنصوص عليها في المادة ) ،3113.31(E)(8فقد رأت المحكمة أن:
أمر الحماية المدني المعدل ضد العنف
يتم تعديله بموجب
األمر الصادر في __________
العائلي (النموذج )M-10.01

أمر الحماية المدني المعدل ضد العنف في عالقة المواعدة (النموذج .)T-10.01

يتم إنهاء األمر .أمر الحماية المدني أو اتفاق الموافقة لم يعد مطلوباً .يجوز للمستجيب استعادة أي أسلحة قاتلة تحتفظ بها أجهزة إنفاذ
القانون في الحجز الوقائي بموجب هذا األمر إال إذا كان المستجيب غير مؤهل لسبب آخر بعد مراجعة ملف أوامر الحماية بالمركز الوطني
لمعلومات الجريمة (.)NCIC
يتم رفض الطلب .يظل أمر الحماية المدني أو اتفاق الموافقة ساري المفعول وبكامل صالحياته.
أعدت المحكمة إخطار بأمر الحماية للمركز الوطني لمعلومات الجريمة ( NCICنموذج  )A-10لبيان تعديل أو اإلنهاء المبكر لألمر أو االتفاق
السابق.
كما أمرت المحكمة أال يتحمل الملتمس أية نفقات أو مصاريف أو رسوم مقابل تقديم ،إصدار ،تسجيل ،تعديل ،إنفاذ ،إسقاط ،سحب ،إبالغ،
استدعاء الشهود ،أو الحصول على نسخة معتمدة من هذا األمر .يتم منح هذا األمر بدون كفالة.
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تكاليف اإلجراءات

يتحملها المستجيب

ُمعفاة.

إذا تم إحالة الجلسة الكاملة إلى مسؤول قضائي ،تكون المحكمة قد راجعت قرار المسؤول القضائي بمنح أو رفض تعديل أو إنهاء هذا األمر
وترى أنه ال يوجد خطأ قانوني أو أي خلَل ظاهر على هيئة األمر كما هو منصوص عليه في المادة  .65.1وبنا ًء عليه ،تعتمد المحكمة قرار
المسؤول القضائي بمنح أو رفض تعديل أو إنهاء هذا األمر.
بهذا أمرت المحكمة.

القاضي

المسؤول القضائي
إخطار باألمر النهائي القابل لالستئناف
تم تسليم نسخ من هذا األمر ،وهو أمر نهائي قابل لالستئناف،
أو إبالغ األطراف المحددة أعاله وفقا ً للمادة  )B(5و
) ،65.1(C)(4بما في ذلك بالبريد العادي ،في
من

بيد:
كاتب المحكمة

.20

إلى كاتب المحكمة:
يتم إرسال نسخ مِ ن هذا األمر إلى المستجيب بموجب المادة ).65.1(C)(3
يتم تسليم نسخ من هذا األمر إلى:
الملتمس
محامي الملتمس
محامي المستجيب
برنامج المشورة:
هيئة إنفاذ القانون لمحل إقامة الملتمس:
هيئة إنفاذ القانون لمحل عمل الملتمس:
وكالة إنفاذ نفقة األطفال
أخرى:
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