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  تعليمات

 الحبس التكديري عقوبة تنفيذ تجنب كيفية حول

 ةيالمجتمع خدمةال خالل من

 

ت نيابة أمر لذلك ؛للتحذير أيضا تستجب لمو الغرامة، تدفع لمفي السابق الحكم عليك بغرامة مالية، لكنك  تملقد 

( الجنائية اإلجراءات قانون من 1الفقرة  459e المادة)في حقك  التكديري الحبس عقوبة بتنفيذ هامبوررج العامة

 .واستدعتك لدخول السجن

يوم  تجنب يتمو. األجر مدفوعة غير مجتمعية بخدمة للقيام التطوع طريق عن السجن تجنب يمكنك ،ذلك ومع

 في( حاالت العمل الشاق في ساعات ثالث) ساعات خمس لمدةفي حالة العمل  التكديري الحبس عقوبة من

 .يةالمجتمع خدمةال

 تسهل أن يمكنو. للربح الهادفة غير والمؤسسات العامة المؤسسات في ،المثال سبيل على، بالعمل القيام يمكن

 لفرص الخاصة اقتراحاتك تؤخذ.      شرط ا ال يعد هذا ولكنالوساطة لدى أحد مواقع العمل،  السابقة المهنية الخبرة

 .لحالتك        مناسب ا المطلوب العمل موقع كان إذا بما يتعلق فيما فحصها ويتم ،االعتبار في العمل

فيجب عليك  التكديري، السجن عقوبة تنفيذ لتجنب استخدامه في ترغب كنت إذا. واحدة مرةل      ي قدم عرضال هذا

 :التواصل مع المكتب المختص التالي أسبوع غضون في      حتم ا
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 العمل:  مواعيد

 إمكانية التواصل بالتواجد الشخصي أو عبر الهاتف      18:00 -15:00ثنين: من الساعة أيام اال

 إمكانية التواصل عبر الهاتف فقط      12:00 -09:00الثالثاء: من الساعة  أيام

 التواصل بالتواجد الشخصي أو عبر الهاتف إمكانية  12:00 -09:00من األربعاء حتى الجمعة: من الساعة 

 

 سيقوم.         طواعية   به القيام يتعين الذي العمل ومراقبة بتنظيم المختص المكتب النيابة العامة تكلف وقد

 .التفاصيل من المزيد وتتعرف من خالله على ،معك لقاء بترتيب يةالمجتمع خدمةال قسم من /موظفةموظف

 :عند الحضور في الموعد المحدد التالية الوثائق إحضارا           عليك حتم   يجب
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  النشرة هذه  -

 بالخدمة المجتمعية. العمل على العامة النيابة موافقة أو العقوبة فيذلبدء تن استدعاء -

 الشأن هذا في دفع إيصال -

 (التأمين األساسي للمعيشة أو البطالة إفادة عن مثل) دخلكل الحالي وضعال إفادات حديثة عن -

 

 الموعد في متوقع غير بشكل الحضور من تتمكن لم إذاو. الفترة هذه خالل أمر تنفيذ الحبس النيابة صدر     ن ت  ل

 عليه المتفق المجيء في الموعد في فشلت إذاو. الفور على جديد تحديد موعد طلب عليك فيجب، عليه المتفق

 نتهيست التنفيذ تأجيلمهلة  فإن، مسؤوليتها أنت تتحمل ألسباب في موقع عمل كتعيين ر     تعذ   إذا أو ،عذر دون

 أو ،        طواعية   السجن عقوبةتنفيذ في  الفور على تبدأ في حالة أنك لم حبسك، توقعأن ت عندئذ عليكو ،الفور على

 .(المتبقية) الغرامة لم تدفع أنك

 

 


