الستخدام المحكمة فقط – دعوى رقم

استدعاء حجب معلومات وشهادة مشفوعة بالقسم
القانون العام ،الفصل  8 ،209Aأو القانون العام الفصل 10،258E

محكمة ماساشوسيتس االبتدائية
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بموجب الفصل  8 ، 209Aمن القانون العام أو الفصل  10 ،258Eمن القانون العام ،فإن عناوٌن مكان سكنك وعملك:
 سٌتم حجبها تلقائٌا ً عن الجمهور.
 سٌتم حجبها تلقائٌا ً عن المدعى علٌه/علٌها ومحامٌهم ،إال إذا ظهرت تلك العناوٌن على أمر المحكمة ألنك كنت قد طلبت أن تأمر المحكمة المدعى علٌه/علٌها باالبتعاد
عن مكان سكنك أو عملك.
 ستكون متاحة لك ولمحامٌك ولكل شخص مخول باالطالع علٌها ،وألشخاص معٌنٌن ٌكون اطالعهم علٌها ضرورٌا ً ألداء واجباتهم المدعون العامون ،وضباط إنفاذ
القانون ،ومحامو الضحٌة-الشاهد ،ومرشدو االعتداء الجنسً ،فً قضاٌا الفصل  209Aمن القانون العام ،ومرشدو العنف المنزلً).
إن كان لدٌك أسباب مقنعة تبرر ضرورة عدم اإلفصاح عن عناوٌنك أو أٌة معلومات سرٌة أخرى ألشخاص قد ٌتسنى لهم االطالع علٌها أثناء تأدٌة واجباتهمٌ ،مكنك تقدٌم هذا
االستدعاء لدى المحكمة لتطلب من القاضً إصدار أمر حجب معلومات بموجب القاعدة الثامنة من قانون المحكمة االبتدائٌة المتعلقة بإجراء الحجب .وإن كان لدٌك مبررات
مقنعةٌ ،مكنك أٌضا ً الطلب من القاضً حجب معلومات أخرى فً هذه القضٌة عن الفحص العام .وعلٌك تفسٌر وجود مبرر مقنع للقٌام بهذا .فً العادة ،ال ٌأخذ القاضً بمبرر
الخصوصٌة وحده لحجب سجالت المحكمة عن الفحص العام .إن كنت تطلب/تطلبٌن إصدار أمر حجب دون إشعار المدعى علٌه/علٌها وأي أشخاص معنٌٌن آخرٌن مسبقا ً بذلك،
ٌجب علٌك تفسٌر تسبب إشعارهم بذلك بضرر حتمً وفوري علٌك.
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 .1بموجب القاعدة الثامنة من قانون المحكمة االبتدائٌة ،ألتمس من المحكمة أن تأمر:
□ بأن ٌتم حجب معلومات عناوٌن سكنً و/أو عملً و/أو مدرستً وأرقام هواتفً عن األشخاص الذٌن قد ٌتسنى لهم االطالع علٌها أثناء تأدٌة واجباتهم.
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 □بأن ٌتم حجب المعلومات التالٌة الواردة فً سجل القضٌة عن الفحص العام:
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 □كما ألتمس من المحكمة أن تأمر بأن ٌكون هذا الحجب دون إشعار مسبق به للمدعى علٌه/علٌها وألي أشخاص معنٌٌن آخرٌن ،حٌث أن إشعارهم به قد ٌتسبب فً ضرر
حتمً وفوري لً.
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ٌ .2ستند هذا الطلب على___________________________________________________________________________________ :

إن احتجت إلى مساحة إضافٌة ،أرفق/ي صفحات إضافٌة وحدد/ي هذا المربع

أقرّ تحت طائلة عقوبة الحنث بالٌمٌن أن جمٌع اإلفادات المقدمة أعاله ،وفً أٌة صفحات إضافٌة مرفقة ،هً صحٌحة.
توقٌع المدعً/المدعٌة

x

تارٌخ التوقٌع (الشهر/الٌوم/السنة)

أمر القاضي بشأن استدعاء حجب المعلومات

 □االستدعاء مقبول بشكل فوري من جانب واحد استناداً إلى تقدٌم مبرر مقنع بإمكانٌة وقوع ضرر حتمً وفوري قبل سماع دفاع المدعى علٌه/عٌها أو أي
طرف آخر ذي عالقة.

□
□
توقٌع القاضً

االستدعاء مقبول استناداً إلى تقدٌم مبرر مقنع ،بعد جلسة استماع ٌتم إرسال إشعار بها إلى المدعى علٌه/علٌها وإلى أي طرف ذي عالقة آخر.
االستدعاء مرفوض.
تارٌخ التوقٌع (الشهر/الٌوم/السنة)

x
)FA/HA-8 (5/10) Motion for Impoundment & Affidavit – Arabic (06/14

مقتطفات مه قاوون حكم المحكمة الثامه
قواعد إجراء حجب المعلومات
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القاعدة  :1نطاق وتطبيق القواعد .تحكم هذه القواعد إجراء حجب المعلومات فً الدعاوى المدنٌة فً كل دائرة من دوائر المحكمة االبتدائٌة .وكما هً مستخدمة هنا ،فإن
"الحجب" ٌعنً إجراء ٌؤدي إلى إبقاء بعض أو جمٌع األوراق أو الوثائق أو المستندات أو أجزاء منها ،فً قضٌة منفصلة وغٌر متاحة للفحص العام .وتعتبر كذلك بأنها
تشمل إجراء إبقاء الدعاوى واللوائح وغٌرها من السجالت غٌر متاحة للفحص العام.
باستثناء ما هو منصوص علٌه فً القاعدة  ، 11ال تنطبق هذه القواعد على أوراق المحكمة ووثائقها ولوائحها ومستنداتها وغٌرها من السجالت التً تقتضً بأن ٌتم حجبها
بموجب القانون أو حكم محكمة أو أمر قائم.
القاعدة  :2استدعاء بحجب معلومات :هو طلب لحجب معلومات ٌُقدم خطٌا ً بحٌث ٌجب أن ٌنص على دواعً ذلك الحجب وٌجب أن ٌشمل إفادة خطٌة بأسباب تدعٌمٌة لذلك
الحجب .وٌجب أن ٌصف االستدعاء بالتفصٌل المادة التً ٌُرغب بحجبها والفترة الزمنٌة للحجب المطلوب.
ٌجب أن ٌقترن استدعاء الحجب شهادة مشفوعة بالقسم تدعٌما ً لذلك االستدعاء .إال إذا اشترط غٌر ذلك ،فإن القواعد الحاكمة لالستدعاءات والشهادات المشفوعة بالقسم فً
الدعاوى المدنٌة تنطبق على طلبات الحجب.
ٌمكن التماس أمر حجب قبل تحدٌد المادة المُراد حجبها.
القاعدة  :3حجب فوري من جانب واحدٌ :جوز للمحكمة منح حجب فوري من جانب واحد دون إشعار مسبق بذلك بنا ًء على استدعاء خطً تدعمه شهادة مشفوعة بالقسم على
النحو المنصوص علٌه فً القاعدة  2وبنا ًء على إثبات بإمكانٌة وقوع ضرر فوري وحتمً قبل االستماع لرد الطرف اآلخر .وٌنتهً مفعول الحجب الفوري من جانب
واحد وبنوده خالل فترة زمنٌة بعد إدخاله ،ال تتجاوز عشرة أٌام ،كما تحدده المحكمة ،إال إذا مددت المحكمة األمر.
إذا ما تم منح حجب فوري من جانب واحد دون إشعار مسبق به ،فإنه ٌتم تحدٌد جلسة استماع للمسألة فً أقرب وقت ممكن ،وفً أي حدث فً غضون عشرة أٌام .بموجب
إشعار لمدة ٌومٌن إلى الطرف الذي حصل على أمر الحجب دون إشعار مسبق أو بنا ًء على إشعار قصٌر من هذا القبٌل على النحو الذي قد تحدده المحكمةٌ ،مكن
لطرف من الطرفٌن أو طرف ثالث معنً أن ٌلتمس التعدٌل أو اإلنهاء.
ٌمكن التماس أمر حجب فوري من جانب واحد قبل تحدٌد المادة المُراد حجبها.
القاعدة ٌ :4جب تبلٌغ استدعاء حجب المعلومات والشهادة المشفوعة بالقسم إلى جمٌع األطراف بما ٌتوافق مع قواعد اإلجراءات المدنٌة لوالٌة ماساشوسٌتس.
ٌمكن للمحكمة ،قبل جلسة االستماع ،األمر بأن ٌتم تبلٌغ أطراف ثالثة ذات عالقة قد ال ٌكونون طرفا ً فً القضٌة ،بما ٌشمل أشخاص ذكرت أسماءهم فً المادة المراد حجبها.
وٌجب أن ٌتم تبلٌغ مثل هذه األطراف ذات العالقة على النحو الذي تحدده المحكمة.
القاعدة  :5نقض طلب الحجب :أي طرف أو طرف ثالث معنً تم تبلٌغه بما ٌتوافق مع القاعدة  4من هذه القواعد أن ٌقدم شهادات نقض مشفوعة بالقسم قبل ٌوم واحد على
األقل من جلسة االستماع ،إال إذا سمحت المحكمة بتقدٌمها فً أوقات أخرى.
القاعدة  :6سماع استدعاء من طرف ثالثٌ :مكن ألي شخص لم ٌتم تبلٌغه بما ٌتوافق مع القاعدة  4من هذه القواعد وٌرغب بعقد جلسة استماع له اللتماس أو نقض استدعاء
حجب أن ٌبلغ جمٌع األطراف باستدعاء خطً تدعمه شهادة مشفوعة بالقسم.
القاعدة  :7جلسة االستماعٌ :مكن للمحكمة إدخال أمر حجب معلومات ،بعد جلسة االستماع ،بناء على تقدٌم مبرر مقنع وبالتوافق مع القانون السائد .وفٌما ٌتعلق بتحدٌد المبرر
المقنع ،على المحكمة األخذ بجمٌع العوامل ذات العالقة ،وتشمل ،لكن ال تنحصر فً ،طبٌعة األطراف والخالف ،ونوع المعلومات ومصالح الخصوصٌة ،ومدى اهتمام
المجتمع ،وسبب (أسباب) الطلب.
اتفاق جمٌع األطراف أو أطراف ثالثة معنٌة على أمر حجب ال ٌشكل ،بحد ذاته ،مبرراً كافٌا ً إلصدار أمر حجب.
إذا ما كانت جلسة االستماع العلنٌة تهدد بكشف المعلومات المراد حجبهاٌ ،مكن للمحكمة أن تعقد جلسة استماع مغلقة أمام الجمهور .وإذا ما تم عقد جلسة استماع مغلقةٌ ،جب
االحتفاظ بسجل للوقائع عن طرٌق االختزال أو من خالل آلة تسجٌل .وٌجب القٌام باإلجراءات المناسبة لحماٌة سرٌة السجل.
القاعدة  :8أمر الحجب:أمر الحجب ،سواء كان فوري من جانب واحد أم بعد إرسال إشعار بهٌ ،صدر فقط استناداً إلى استنتاجات خطٌة .وٌجب أن ٌحدد أمر الحجب المادة
المراد حجبها ،و ،إن أمكن ذلك ،الطرٌقة التً سٌتم فٌها تنفٌذ الحجب .وٌجب أن ٌجٌر أمر الحجب بتارٌخ إصدار وأن ٌحدد مدة األمر.
فً األمر الذي تصدرهٌ ،مكن للمحكمة أن تسمح ألشخاص غٌر أولئك التً تذكرهم القاعدة  9من هذه القواعد أن ٌطلعوا على المادة المحجوبة ،وٌمكن أن تأمر بالقٌام بالحذف
أو التدوٌن المالئم فً الدعوى المدنٌة واللوائح المحفوظة لدى الكاتب.
القاعدة  :9واجبات الكاتب :عند إدخال أمر حجب ،على الكاتب أن ٌدون فً الدعوى المدنٌة مشٌراً إلى المادة التً تم حجبها .وٌجب أن تبقى جمٌع المواد المحجوبة محفوظة
بشكل منفصل عن أوراق القضٌة وأن ال تكون متاحة للفحص العام .وٌجب أن تكون مثل هذه المواد المحجوبة متاحة أمام المحكمة ومحامً السجل وأطراف القضٌة
وكاتب المحكمة ،إال إذا أمرت المحكمة بغٌر ذلك.
القاعدة  :01التعديل أو اإلنهاءٌ :حق ألي طرف من األطراف أو شخص ثالث معنً ،سواء تم إشعاره بموجب القاعدة  4من هذه القواعد أم ال ،أن ٌطلب تعدٌل أو إنهاء أمر
الحجب وذلك من خالل استدعاء مدعوم بشهادة مشفوعة بالقسم.
القاعدة  :00المواد المحجوبة بموجب القانون أو حكم المحكمة :تنطبق هذه القاعدة على طلبات اإلعفاء من الحجب فً القضاٌا التً تقتضً حجب المواد بموجب القانون أو
حكم المحكمة أو أمر قائم ،إال إذا تطلب إجراء مختلف غٌر ذلك.
ٌمكن طلب اإلعفاء من الحجب من خالل استدعاء مدعوم بشهادة مشفوعة بالقسم ،وٌجب أن تمنحه المحكمة فقط استناداً إلى استنتاجات خطٌة .وأي إجراء غٌر ذلك ٌتم وضعه
فً هذه القواعد ٌحكم طلبات اإلعفاء من الحجب فً حدود ما ٌمكن تنفٌذه.
القاعدة  :01المراجعةٌ :خضع أمر الحجب أو رفض حجب مواد للمراجعة من قبل قاضً منفرد فً محكمة استئناف بما ٌتوافق مع أحكام القانون واإلجراءات التً تنص علٌها
القاعدة  :1:1من قواعد المحكمة القضائٌة العلٌا.
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