
كلمة التھنئة رئیس المحكمة بیرزین بریك 

أیھا السایات و السادة المحترمین 

علیھا.كل المعلومات الضروریة التي ترغبون في الحصول الصفحات التالیةفي  أمل أن تجدواویسعدني إھتمامكم بمحكمتنا 

للوصول إلینا لیتسنى لكم اإلتصال بنا و إیجاد الطریق أكبر عدد ممكن من التوجیھات العملیة سعینا جاھدین إلى توفیرلقد 
بسھولة.

و إللقاء أیضا نظرة بشأن تاریخ محكمتنا لرسم صورة حول مؤسستنا و حول العمل و فرصة تیح لكم ود أن نوفي الوقت نفسھ ن
.القدیم و الخالبالدیر التعرف على المبنى 

مع أطیب التحیات 

أولیفار شبورو

رئیس المحكمة 

اوقات العمل:

و من الساعة 12.30إلى الساعة 9.00ا من یوم اإلثنین إلى یوم الخمیس مابین الساعة المحكمة بیرزین بریكأوقات العمل في 
.12.30إلى الساعة   9.00ساعة أیام العطلة من قبل  والجمعة  في و كذلك 15.30إلى الساعة 14.00

سیرورة العمل.ضمان وذلك ل سبقمُ في حالة إتفاق ال یتم إال خارج أوقات العمل الرجاءأن تتفھموا بأن تحدید المواعید 

كما أنھ سیُحدد موعد مناسب بحسب اإلتفاق.

أیام العطلة قبل و كذلك في  الجمعة و12.30إلى الساعة  9.00من یوم اإلثنین إلى یوم الخمیس مابین الساعة أوقات الخزینة 
11.30إلى الساعة   9.00من ساعة 

وصف الطریق المؤدي إلى المحكمة اإلبتدائیة بیرزین بریك 

ستجدنا من خالل

وسائل النقل العمومیة:

ویاھیم إنطالقا منشمال القادم من الو إنطالقا من محطة القطار أوسنابریك القطار نورد فیست القادم من الجنوب بإستعمال 
شتیفتس ھوف، ثم یكون اإلتجاه من محطة القطار بیرزین بریك إلى دقائق سیرا على األقدام  10فقط ھافین عبر أولدین بورغ. 

إتجاهبعد ذلك فينحو الیسار في إتجاه وسط المدینة و یكون اإلتجاهمن ھناك ثم یانھوف حتى شارع برامشار، من خالل شارع 
المحكمة  مبنى أمامشتیفتس ھوفشول یقع شارع نھایة شارعنحو الیمین  حیث یوجد شارع شول. في ذي یلیھ الشارع ال
.اإلبتدائیة

من خالل السیارة: 
شارع أنكومار في إتجاه وسط المدینة حتى مغادرة بیرزین بریك عبر 68من الشمال (من إتجاه كلوبین بورغ) عبر الطریق  ب 



تحویل و الشارع الثالث حتى  أوسنابریك ثم اإلتجاهه شارع برامشار المؤدي إلى الیمین في إتجا ثم على 2حتى إشارة المرور 
أن دیر بالیشو یقع شارع شتیفتس ھوف أمام مبنى المحكمة نھایة شارعفي في شارع "أن دیر بالیشو". الیسار اإلتجاه إلى 

فس إتجاه بیرزین بریك. ثم من 214من مكان الخروج ھولدورف غبر ب (من برمین) 1أ ن الشمال عن طریقم  .اإلبتدائیة
تغییر اإلتجاه نحو الیسار في إتجاه أوسنابریك ثم بعد ذلك عبر شارع برامشار ثم  إشارة المرورعبر شارع غیردار حتى ھناك 

كما ھو مبین أعاله.

بیرزین بریك عبر شارع حتى مغادرة 68نورد عبر الطریق ب –اوسنابریك من مكان الخروج1أ ن الجنوب عن طریقم 
.كما ھو موضح أعالهو متابعة الطریق الیمین ثم تغییر اإلتجاه نحو.2إشارة المرور أنكومار في إتجاه وسط المدینة حتى 

اإلتجاه نحو الیمین و ثم تغییر .2حتى إشارة المرور و شارع أنكومار 214عبر الطریق  ب (من مدینة لینغین)من الغرب
.كما ھو موضح أعالهمتابعة الطریق

و سارحتى إشارة المرور. ثم تغییر اإلتجاه نحو الیغیردارو شارع 214) عبر الطریق  ب دیب ھولتس(من مدینة شرق من ال
.كما ھو موضح أعالهمتابعة الطریق

ھناك أماكن لركن السیارات أمام مبني المحكمة.

وفق!فر مُ نتمني لكم س  

اإلتصال

أمور عامة:
.في الرسائل الكتابیة الرسمیة –المذكور الرجاء إستعمال العنوان البریدي 

عنوان البرید:
Amtsgericht Bersenbrück

Postfach 1129
49587 Bersenbrück

عنوان المبنى 
Amtsgericht Bersenbrück

Stiftshof 8
49593 Bersenbrück

الھاتف:
05439 608 -0 (تحویل المكالمات)

الفاكس:
05439 608 -200

:حساب بنكي
DE61250500000106024458 :رقم الحساب البنكي الدولي

NOLADE2HXXX :الرمز التجاري

:كاجراء احترازي نشیر إلى ما یلي

ال سیما إذا البرید اإللكترونيمن خاللذات الصة و الرسائل و التقاریر الطلبات الیُسمح بإرسالإداریة وتقنیة قانونیة وألسباب 
رید وذلك من خالل البیرجى تقدیم ھذه البیانات فقط بالوسائل التقلیدیةلذا السریة.كانت تكتسي طابعا قانونین و تتضمن 



.لكتروني أو الفاكساإل
و شأنھ أن یترتب علیھ تأخیر  وقد ال یصل من  أن تلقي رسائل البرید اإللكترونيحیطكم علما بسبیل االحتیاط یجب أن نوعلى 

.إداریةوألسباب تقنیة ذلك 

تعلیمات بالنسبة للشھود 

فغالبا لإلدالء بالشھادة أمام المحكمة اإلبتدائیة بیرزین بریك إذا توصلتم بإستدعاء   
و حول األمور التي ینبغي اإللتزام بھا. قانونيحول واجبكم الما تطروحنا أسئلة 

یجب أن أحضر إلى المحكمة؟. ھل 
. ھل یجب أن أدلي بشھادتي؟

. ھل یجب علي أن أقدم إثباتان في حالة التعذر عن المجيء؟
؟في المحكمةترعى مصلحتي  ضمانات أمنیة وجد ل ھ.  

غیابي عن العمل؟ات عن المصاریف التي دفعتھا للمجيء و حصول على تعویضیمكنني ال ل. ھ

.اإلستدعاءالتطرق إلیھا في التعلیمات الُمرفقة في یتم كل ھذه األسئلة لھا ربما أجوبة ُمقنعة 

بشؤون الشھود في و اللجوء إلى الموظف المختص أثناء ساعات العملطرح ھذه األسئلة على الھاتف  یمكنكم بخالف ذلك
.05439-153608التاليالمحكمة اإلبتدائیة بیرزین بریك وذلك باإلتصال على الرقم 

بالمحكمة اإلبتدائیة بیرزین بریك اإلدارة المختصة بالشؤون القانونیة 

باألمور المرتبطة بطرق –إلى حد ما -و استقبال وتسجیل الطلباتبھو القسم المختص اإلدارة المختصة بالشؤون القانونیة
المدنیة و األسرویة.شؤون الالطعن القانونیة و 
یمكن إیجادھا في 

05439-608-216الھاتف: 116قسم شؤون األسرة في القاعة ).1
05439-608-256الھاتف:  101في القاعة المدنیة شؤونالقسم .   )  2

الدالئل بالنسبة للطلبات وصیاغةالعلى فھي تُساعد فقط مشورة قانونیةأیة المختصة بالشؤون القانونیةاإلدارةفي حین ال تقدم
من  من قبل المحامین المرخص لھم.اإلقانونیةالمشورة البالمقابل فال تُقدم طرق الطعن القانونیة.التي یجب أن تُقدم في 

.متعددةالمتخصصین في مجاالت على قائمة المحامین نقابة المحامینالممكن أن أتحصل  من 


