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الحكم القضائي

الطعن

الحكم

محاكمة شفاهية

 االعترافات: المشتكي، المشتكى
ضده، الشفود

 التقارير: المبية أو المبيب
الشرعي، المبيب/ة النهساني، الخ

 أدلة أطرى: الواتساب، الرسائل
النصية، التسجيالت..

التحقيق
األدلة:

•

•
•
•

 تدابير بطصوص االبناء و البنات
القاصرات

منع االقتراب
منع التواصل

االيداع بالسجن

أمر بالحماية

محكمة         
الحراسة

2
1

محكمة العنف                   
ضد النساء

مركز الشرطة
إرتشانتشا أو الشرطة 

التابعة للبلدية 

شكاية

القانون
محامي/ محامية            

مجاني
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   يمكنك تقديم الشكاية:
    - لدى مركز شرمة االرتشانتشا أو الشرمة المحلية للمقامعة 

- لدى المحكمة
لديك الحق قبل اإلبالغ، ملب التحدث إلى محام أو محامية. 
 هذا المحامي أو المحامية مجاني. سيبلغك ويقدم لك االستشارة أثناء تقديم الشكاية 

وأيًضا
 من المفم أن تطبري بكل ما حدث لك، وليا فقم آطر اعتداء بدني، نهسي 

)اإلهانات، التفديدات، اإلذالل، إلخ( أو االعتداءات الجنسية التي تعرضت لفا.
يمكن االستعانة بورقة مكتوب فيفا كل الوقائع التي تريدين تقديم شكاية من أجلفا. 
 ال تغهلي عن التصريح ما إذا تعرض ابنائك و بناتك للعنف، أو كانوا حاضرين أو 

استمعوا لكل ما حدث لك
من المفم أن تشيري إلى ما إذا كان هناك أشطاص شفدوا األحداث

 يمكنك ملب إبقاء عنوانك الجديد ورقم هاتهك و بيانات أطرى في سرية إذا كان 
المتفم ال يعرففا.

 أثناء المسار الذي ستبدئي في المحكمة. 
 يمكنك ملب أمر بالحماية عند تقديم شكايتك، سواء بالنسبة لك أو لبناتك و أوالدك أو 

أفراد العائلة اآلطرين.
لك حق في ملب مترجم أو مترجمة سواء للغة اإلشارة كما للغات أطرى. 

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

إقرئي شكايتك قبل التوقيع عليها من أجل التأكد
 أنها تضمنت كل ما صرحتي به. إذا كان لديك أي

 التباس ال تترددي في االستفسار

الشكاية
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ماذا يقع بعد تقديم الشكاية؟

 ستطبرك الشرمة باليوم و الساعة التي يجب عليك الحضور للمحكمة من أجل 
التصريح أمام القاضي أو القاضية.

 اذا طلبت امر بالحماية، يجب عليك التصريح أمام المحكمة في أجل اقصاه 3 ايام و 
لكن المعتاد هو أنه يجب عليك أن تذهبي في اليوم الموالي لتقديم الشكاية.

 إذا لم تطلبي أمر بالحماية و الشرمة لم تسلم لك الموعد للحضور للمحكمة، يجب 
عليك االنتظار حتى تستدعيك المحكمة

يمكنك أن تكوني مرفوقة من مرف الشطص الذي تريدينه. 

 سيكون معك في المحكمة المحامي أو المحامية الذي كان معك في قسم الشرمة. إذا لم 
يكن لديك محام أو محامية عند تقديم الشكاية، أملب من المحكمة أن يملبوا حضور محام/ة.

لديك الحق في ملب عدم إجراء أي اتصال داطل المحكمة مع الشطص المشتكى ضده. 

 لديك الحق في ملب إرسال أي من القرارات التي يتطذها القاضي أو القاضية إلى 
 بريدك اإللكتروني أو عنوانك )ملف الشكاية، الحكم، سجن الشطص المشتكى ضده، الطروج

من السجن .....(

  لديك الحق في ملب تغيير القهل في منزلك ألسباب أمنية. هذا التغيير في القهل إذا 
وافق عليه القاضي أو القاضية سيكون مجانًيا بالنسبة لك.

يمكنك أن تكوني مرفوقة من طرف الشخص الذي تريدينه.

المسار القضائي

 

•

•

•

•

•

•

•

•
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ماذا سيحدث في المحكمة؟

سوف يسألونك عن األحداث التي وقعت. 

 في حاالت معينة يمكنك رفض التصريح أمام القاضي أو القاضية. سيطبرك محاميك 
أو محاميتك بفذا الحق أي رفض التصريح .

 إذا لم تقومي بالتصريح، من الممكن أن ال تستمر الشكاية و لكن، بناًءا على األحداث 
 التي أبلغت عنفا و الوقائع األطرى )اإلصابات، الشفود، إلخ ...(، على الرغم أنك لم تصرحي،

 يمكن أن يقرر القاضي أو القاضية مواصلة التحقيق فيفا. و يثم صدور من بعد الحكم في
الشكاية.

 إذا غيرت رأيك فيما بعد، يمكنك الذهاب إلى المحكمة و التأكيد على أنك تريد 
التصريح.

لن يكون الشطص الذي تم تقديم الشكاية ضده حاضرا نهائيا بينما تقومين بالتصريح. 

فقم سيكون موجود أثناء تصريحك: 
القاضي أو القاضية

مدعي الحق العام
المحامي أو المحامية

محامية أو محامية الشطص المدعي عليه

 يمكنك االبالغ إذا كان هناك أشطاص شفود على ما حدث و تقديم األدلة التي تتوفري 
عليفا )رسائل هاتهية، صور فوتوغرافية، تسجيالت(

 يمكن أن يهحصك مبيب أو مبيبة شرعية إذا كانت لديك إصابات جسدية و تمت 
إحالتك الى ذلك.

  بعد تصريحك، سيقوم القاضي أو القاضية باستنماق المدعى عليه. لن تكون حاضرة 
بينما يقوم هو بالتصريح.

 

•

•

•

•

•

•
-
-
-
-

•

•

•
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في هذ المكان أين ستقومين باإلدالء بتصريحك:

 بعد االستماع إليك واالستماع إلى الشطص المدعي عليه، إذا ملبت أمر بالحماية، أو 
يملبه مدعي الحق العام، فسيكون القاضي أو القاضية هو الذي سيقرر منحه لك.

 إذا لم يتم منحك أمر بالحماية، ففذا ال يعني أنك لست على حق أو أنه لن يستمر 
التحقيق في الشكاية.

 تذكري: لن يكون الشخص الذي تم تقديم الشكاية ضده حاضرا أبدا أثناء
االدالء بشهادتك.

المدعي

محاميك أو 
محاميتك

محامي أو 
محامية 

المدعى عليه

موظف أو موظهة 
المحكمة )سيدون 

شكايتك(

قاضي أو قاضية

المدعي العام

•

•
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ماذا يعني االمر بالحماية؟

 إنه أمر قضائي يضمن سالمتك، وسالمة بناتك و أبنائك و حتى األشخاص المعالين 
تحت مسؤوليتك. فقم يمكن أن يمنحفا قاضي أو قاضية.

 يمكنك ملبفا عند تقديم الشكاية لدى مركز الشرمة أو في المحكمة عند اإلدالء 
بتصريحك.

 باإلضافة إلى ذلك، يمكن لمدعي الحق العام أن يملبفا أو حتى يمكن أن يمنحك إياها 
القاضي أو القاضية دون أن يملبفا أحد.

- حظر االقتراب
- حظر التواصل

- حظر امتالك األسلحة
- السجن

- أطرى: الحارا الشطصي، أساور المراقبة

- استعمال المسكن
- نظام حضانة االبناء و البنات القاصرات

- نظام زيارات االبناء و البنات القاصرات:
* تعليق أو تقييد زيارات المعتدي

* تعليق أو تقييد زيارات من مرف التقنيين 
- منحة الغداء

- حكم قمعي
- حهظ الشكاية

المضمون

المضمون

المدة

المدة

العقوبات

المدنية

أمر
بالحماية

- قابلة للتمديد لمدة 30 يوًما إذا تم تقديم ملب 
مسار عائلة

•

•

•
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في األمر بالحماية يمكن للقاضي أو القاضية:

منع الشطص الذي أبلغت عنه من االقتراب منك أو من أبنائك وبناتك أو من أشطاص آطرين 
في عائلتك.

منع الشطص الذي أبلغت عنه من االقتراب من عملك أو منزلك أو األماكن التي تتعاقبي عليفا 
أنت أو أبناؤك و بناتك أو أفراد العائلة اآلطرون.

منع الشطص الذي أبلغت عنه من االتصال بك أو بأبنائك وبناتك أو أفراد العائلة اآلطرين 
)الفاتف ، البريد اإللكتروني ، رسائل الواتساب..(

أمر باإليداع بالسجن المؤقت

تجريده من األسلحة النارية إذا كان يمتلكفا

أمر شرمة االرتشانتشا من حمايتك من طالل حارا شطصي أو وسائل أطرى إذا كان هناك 
طمر.

أمر شرمة االرتشانتشا من مرافقتك، إذا لزم األمر ذلك، إلى مقر السكن حتى تتمكن من جمع 
أغراضك.

أمر شرمة االرتشانتشا مرافقة الشطص الذي أبلغت عنه الى مقر السكن من أجل جمع أمتعه.

اإلذن لك بتغيير قهل منزلك.

ملب اتطاذ تدابير أخرى لسالمة بناتك وأبنائك )منحك استعمال المنزل، أو تعليق أو تقييد نظام 
زيارات المعتدي ألبنائك وبناتك، جعل هذه الزيارات تطضع إلشراف مفنيين، منحة الغداء..(

إذا لم يلتزم المشتكى ضده قرار 
األمر بالحماية، فيجب عليك إطبار الشرمة

تذكري: بموجب أمر الحماية يتم ضمان سالمتك وسالمة بناتك وأبناؤك.

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•
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المحاكمة

 إذا كان الشطص الذي قدمت الشكاية ضده قد أنكر الوقائع، فسيواصل القاضي أو 
 القاضية التحقيق للتحقق مما أبلغت عنه. يمكن ملب إجراء بعض التحريات )أقوال الشفود،
 فحص المبيب الشرعي، فحص الواتساب، رسائل الفاتف أو البريد اإللكتروني، تسجيالت

المحادثات...(

بعد بضعة أشفر، عندما ينتفي هذا التحقيق، ستجرى المحاكمة. 

في هذه الحالة سيكون عليك التصريح من جديد في تلك المحاكمة. 

 تجري المحاكمات في غرف تسمى »قاعات المحكمة« وسيكون حاضرا:

•

•

•

المتفم

محاميك أو 
محاميتك

محام
أو محامية 

الدفاع

المدعي العام القاضي أو 
القاضية

التحقيق

الحصول على االدلة انطالقا:
االعترافات: المشتكي، المشتكى ضده، الشفود

التقارير: المبية أو المبيب الشرعي، المبيب/ة النهساني، الخ
أدلة أطرى: الواتساب، الرسائل النصية، التسجيالت..
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سيبقى طارج هذه القاعة حتى تقومي باإلدالء بتصريحك. 

 أوال سيستجوبك المدعي العام، ثم محاميك أو محاميتك، وأطيًرا محامي الدفاع. 

 يمكنك أن تملب عدم رؤية الشطص المبلغ عنه أثناء اإلجابة على األسئلة التي 
سيمرحونفا عليك. لفذا يمكنك ملب التصريح عن مريق الهيديو.

 في هذه الحالة سيقرر القاضي أو القاضية ما إذا كنت ستصرحين عن مريق الهيديو 
)من مكان آطر داطل المحكمة.(

لك الحق في أن يعاملك باحترام جميع المفنيين و المفنيات المتدطلين في المحاكمة. 

 قبل عقد المحاكمة، قد يتعرف المتفم بالوقائع التي بلغت من أجلفا و يملب التوصل 
إلى اتهاق بشأن العقوبة مع مكتب المدعي العام ومع محاميك و محاميتك.

 في هذه الحالة، يجب على محاميك أو محاميتك إطبارك مسبًقا بمحتوى هذا االتهاق 
لمعرفة ما إذا كنت موافقة.

 إذا تم التوصل إلى اتهاق )مكتب المدعي العام، أنت والشطص المتفم(، إذن لن تتم 
 المحاكمة عندما يعترف المتفم بالوقائع ويصدر القاضي أو القاضية حكم باإلدانة سيكون هو

االتهاق الذي تم التوصل إليه.

 تذكري: يمكنك أن تطلب عدم رؤية الشخص الذي قدمتي الشكاية ضده
بينما تقومي بالتصريح في المحاكمة

•

•

•

•

•

•

•

•
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الحكم

  بعد عقد المحاكمة، في غضون بضعة أسابيع، سيصدر القاضي أو القاضية حكما يمكن أن
يكون:

 اإلدانة: سيتم فرض عقوبة عليه وأيًضا حظر االقتراب منك و / أو من أبناءك وبناتك، 
 من منزلك ومكان عملك لهترة من الوقت. عالوة على ذلك، لن يتمكن من التواصل معك طالل

تلك الهترة

  السراح: لن يدان الشطص الذي قدمتي الشكاية ضده. هذا ال يشير إلى أن تصريحك 
كاذب ولكن ال توجد أدلة كافية.

هذا الحكم يمكن أن يستأنهه 
المدعي العام 
محاميك أو محاميتك إذا كنت ال توافقي على هذا الحكم 
محامي أو محامية المدعى عليه 

 أثناء القيام بإجراءات االستئناف، إذا كان هناك أمر سابق بالحماية في صالحك، فسيستمر
تمبيقه.

 إذ كان الحكم يقضي بالعقوبة السجنية، فلديك الحق في معرفة متى يدطل السجن وأيًضا عندما
يكون لديه تصاريح مؤقتة لمغادرة السجن وكذلك عندما يتم منحه اإلفراج النفائي.

 تذكري: إن الحكم بالسراح ال يكون بسبب أن شكايتك باطلة ولكن ألنه ال
يوجد دليل كاف إلدانة الشخص المبلغ عنه.

  

•

•

•
-
-
-

•

•
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