لقد تم تبليغك بأمر قضائي بإخالء مسكنك
لقد جرى تكلٌف المُحضر القانونً بإخالء مسكنك .تضم الوثٌقة التً قام المحضر القانونً بتقدٌمها إلٌك التارٌخ الذي
سٌجري فٌه هذا اإلخالء.
إن الهدف من إخالء مسكن ما هو أن ٌعود المسكن إلى صاحبه بحٌث ٌستطٌع التصرف به من جدٌدٌ .عنً ذلك بأنه
ٌجب إخراجك وإخراج ممتلكاتك من المسكن.
ٌقوم المُحضر القانونً بإخراج أمتعتك من المسكن وبذلك تكون مهمته قد انتهت .أنك أنت المسؤول عن رفع أمتعتك
من الشارع .لٌكن من الواضح بالنسبة إلٌك بأن وجود أمتعتك فً الشارع ٌمكن أن ٌنطوي على احتمال كبٌر إلى
تعرضها للضرر و/أو السرقة.
وفً حالة عدم قٌامك بنفسك برفع أمتعتك من الشارع ،فمن المحتمل أن تقوم البلدٌة بإزالة أمتعتك ،إال إنه من المحتمل
أٌضا ً أن ٌقوم المُطالب بالدٌن (بتكلٌف من البلدٌة أو بدون ذلك) بذلك .تختلف اإلجراءات فً هذا المجال بشكل كبٌر
من بلدٌة إلى أخرى.
ولذلك فإنه من األفضل أن تقوم أنت بإخالء المسكن وبأن تقوم بذلك قبل التارٌخ الذي أعلن المُحضر القانونً بأنه
علٌك فً مثل تلك الحالة بأن تقوم بتسلٌم مفاتٌح المسكن إلى المحضر القانونً.
سٌقوم فٌه بتنفٌذ اإلخالءٌ .جب
َ
من المحتمل أن تستطٌع تجنب حدوث اإلخالء من خالل تسدٌد مبلغ الدٌن المطلوب .إال إنه لٌس من المؤكد ما إذا كان
صاحب الدٌن مستعداً ألن ٌسمح لك باالستمرار فً السكن فً المسكن.
بإمكان المُحضر القانونً أن ٌقوم بإخبارك ما إذا كان صاحب الدٌن مستعداً للتنازل عن اإلخالء مقابل دفع مبلغ الدٌن
المطلوب .قم لذلك باالتصال فً وقت مبكر بالمحضر القانونً .وال تؤجل خطواتك حتى وقت قرٌب قبل تارٌخ
اإلخالء الموعود! إذ إن ذلك لن ٌؤدي إلى زٌادة احتمال أن تستطٌع االستمرار فً السكن ،كما إنه من المحتمل أن
ٌزداد المبلغ المطلوب تسدٌده بسبب تكالٌف اإلخالء.
ٌمكنك االتصال بالمُحضر القانونً من أجل الحصول على توضٌحات بخصوص حقوقك وواجباتك.
المُحضر القانونً

انتبه :تم إعذاد هذا المنشىر التىضيحي من ِقبل المنظمة المهنية الملكية للمحضزين القانىنيين وتهذف إلى تقذيم شزح مبسظ للخطىط العزيضة للىثيقة التي تم إعالمك بها.
وبسبب هذا المسعى إلى تقذيم شزح ُمبسظ ال يمكن ال ُمطالبة بحقىق استنادا إلى هذا المنشىر التىضيحي.

