
ARABIC :    13المادة  للنتهاك   قابلة غير الشقة الساسي القانون .
في               بما ، ألمانيا كلشخصيعيشفي على الشقة حرمة في الساسي الحق مثل        ينطبق جماعي لكفيسكن بالنسبة ذلك

Nostorf-Horst.   التي الغرف "           تعتبر تعيش    " كنتل لو حتى ، اللمانية المحاكم قبل من شقق كغرفخاصة وحدك  تستخدمها

         . ل     التي الغرف تحسب ل ، أخرى ناحية من أشخاصآخرين مع ولكن " (  فيها غرفطعام     " مساكن كـ خصوصيتك تعيشفيها

 .( أي      إلخ ، غرفجماعية ، .         كبيرة يكون    /     أن يجب إذن دون هذا يفعل من إذنك إلى يحتاج غرفتك شقتك لديه  شخصيدخل

          .  " حياة"  على خطر وهي ، للغاية ملحة أسباب استدعاء أو لذلك تفتيش الناس   أمر وأطراف .
 . يسمح:          للمساعدة ببا وإضراباتوصرخاتطل بعا نزا غرفة من المن يسمع الشخص      مثال ومساعدة الغرفة بدخول لهم .

الهجرة:     وسلطات الشرطة تدخل الترحيل

لدخولهم            سبب أي عادة التنفيذيون المسؤولون يعطي ل ، الترحيل حالت .        في قرار  ليسلديهم ، الحالت معظم في شقة

عليهم       يجب ما وهو ، القاضي .       من الشقة  حرمة في حقك ينتهك هذا فعله .
أي            يشكلون ل أنهم طالما ترحيلهم في الدولة مصلحة الساسية حقوقهم .        تفوق قد  الذين هم ألمانيا في القضاة فقط خطر

على    المفروضة القيود الهجرة            يقررون وليسعلىسلطات الشرطة رجال وليسعلى ، الساسية الحقوق .

     . غرفتهم:      بدخول القانون لهم يسمح حورية السيدة إبعاد الشرطة تريد .    مثال يكن        لم إذا القاضي من قرار لديهم كان إذا فقط

تمنعهم     فقد ، واحدة غرفتها       لديهم إلى الوصول من حورية السيدة .
فبراير     في حكم .     2019لذلك تلتزم     ل ، الحظ لسوء هامبورغ في محكمة القانون     أيضا بهذا عادة السلطات .

رقم       القانون ينطبق ، هامبورغ 23في  HmbVwVG  ، .Mecklenburg-Vorpommern  §59 SOG-MV في
 

   : الجتماعيين  الخصائيين تدخل ضوابطغرفة

السكن              موظفو يدخل أن المنزل قواعد في يكون ، اللجئين ملجئ من العديد .     في تحتوي   التي المنزل قواعد غرفتك إلى

قانونية     غير الجملة هذه .على
به    القيام يمكنك :ما

•    . نوصي        توصية كقراءة بك الخاصة القامة إلىمشغلي هذا إلى .XX أشر
•.  . في    المشغلين عملء مع هو  Sternbuchholz و Nostorf-Horst اتفق .    هذا في     المدن في الداخلية للدارة الولية مكتب

هي-    ، بوميرانيا غرب المسؤولة     مكلنبورغ الجتماعية الرعاية مكاتب .
البعض    • بعضكم مع التحدث

 
حقوقي؟      انتهاك تم إذا أفعل ماذا

في          اللجوء لطالبي الساسية للحقوق المستمرة النتهاكات تكون ما برا . ناد اللماني       الجمهور في بعا موضو اللجئين مخيمات

 . ل    بذلك أحد يعلم في              بالكاد عواقبسلبية يخشون أو ألمانيا في حقوقهم اللجوء طالبي من العديد اللجوء   يعرف إجراءات

ذلك   طلبوا .إذا
الغير               ممتلكات على التعدي عن إعلن تقديم في الحق لديك ، أيشخصآخر ) 123المادة (  مثل ضد    الجنائي القانون من

بدون      غرفتك إلى يدخلون الذين .             أولئك أو  الحكومية الوكالت في الموظفون يرغب ل ، الحالت من العديد في الشرطة  إذن

  . المفيد         من الساسية الهتمامات هذه مثل مع التعامل في الملجئ القيام         أو قبل بمحام التصال أو النصيحة طلب بما دائ

.بالبلغ
محليفي         دعم إلى بحاجة كنت إذا بنا !Mecklenburg-Vorpommern اتصل

PRO BLEIBERECHT         مكلنبورغ في اللجوء طالبي تدعم للعنصرية مناهضة شبكة .    هي المساواة  هو قلقنا فوربومرن

    . نشطاء  بمقابلة سعداء نحن للشعب ودعمك        الساسية العالم أنحاء جميع من النسان حقوق .
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