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تعبئة استامرة طلب منع االقرتاب

ُيطلب منع االقرتاب من املحكمة االبتدائية بالطلب املوجود عىل صفحات
اإلنرتنت  .oikeus.fi -من املهم تعبئة الطلب بعناية وحرص .من املمكن
طلب املساعدة من مساعد التداول القضايئ أو من مناوبة الطوارئ لضحايا
الجرائم التي من املمكن الحصول منها عىل مساعدة مجانية من ناحية
إعداد الطلب وبخصوص حضور الشخص الداعم ليكون حارضا ً أثناء التداول
القضايئ للقضية يف املحكمة.
من الجيد ذكر األمور التالية عىل األقل يف الطلب:
• ما الذي حدث ،وما هو الطرف الذي تشعر بالتهديد أو باملضايقة أو باإلزعاج من
ناحيته؟
• وصف عن التهديد أو املضايقة أو اإلزعاج املوجودة ووصف عن مضمون التواصل
واالتصاالت.
• مدى تكرار املضايقة أو اإلزعاج أو املتابعة واملراقبة أو العنف والفرتة التي
استغرقتها؟
• هل تم تقديم بالغ بشأن الجرمية أو التواصل بخالف ذلك مع الرشطة؟
• هل تم الذهاب إىل الطبيب؟
• هل تم القيام بفعاليات أخرى إليقاف اإلزعاج أو املضايقة أو التهديد؟
• هل رأى أي شخص تلك الحالة ُ
املشار إليها يف الطلب؟
• هل كان هناك أطفال قارصين ضمن تلك الحاالت؟
• التصور بشأن استمرار املضايقة أو اإلزعاج أو تهديد الجرمية مستقبالً.
• كيف يؤثر الوضع عىل الحياة العادية  -الخوف وحالة الرفاهية العامة وسري الحياة
اليومية؟
• عند طلب منع االقرتاب بالصيغة املوسعة ،يتوجب اإلبالغ عن األماكن التي هناك
شعور فيها بعدم األمان.
• هل ُتطلب الحامية للشخص نفسه أم ألطفاله القارصين ً
أيضا؟
من الجديد ذكر األدلة يف الطلب ،والتي من املمكن أن تكون:
• شهادات بتقارير الطبيب أو ُنسخ عن التدوينات عن حالة املريض
• تدوينات سلطات الخدمات االجتامعية أو البيت اآلمن
• الرسائل العادية أو رسائل الربيد اإللكرتوين أو رسائل الهاتف الجوال أو رسائل أخرى
• االتصاالت الهاتفية املدونة ومحاوالت االتصال :عدد املرات واملواعيد واملضامني
• ما رآه وما سمعه الشهود عن تلك الحاالت ،كالجريان واألصدقاء وزمالء العمل

من املمكن أن يتقدم بطلب منع االقرتاب كل شخص يحتاج إىل
حامية نفسه أو لحامية صحته أو حريته أو ملنع املضايقة .منع
االقرتاب مينع الشخص الذي ُفرض عليه من التواصل أو االقرتاب
من األشخاص الذين يحميهم املنع بأي شكل من األشكال.
ال ُمينع من خالل املنع ،التواصل الذي يحدث ألسباب جدية مالمئةُ .يسمح
بالتواصل عىل الرغم من املنع عىل سبيل املثال يف حالة املرض املفاجئ
للطفل املشرتك .منع االقرتاب يكون ساري املفعول كحد أقىص ملدة سنة
واحدة ،ومنع االقرتاب داخل العائلة يكون ساري املفعول كحد أقىص ملدة
ثالث أشهر .من املمكن عند اللزوم متديدها.

تكاليف التقدم بطلب منع االقرتاب
رسوم طلب منع االقرتاب  260يورو (الوضع سنة  )2019يف تلك الحالة
التي ال ُيفرض فيها منع االقرتاب .ال ُتجبى الرسوم من الشخص الذي يحصل
عىل مساعدة قانونية عامة.
بإمكان مقدم الطلب أن يستخدم كمساعد له محامي أو مساعد للتداول
القضايئ حاصل عىل ترخيص أو مساعد قضايئ عام .مقدم الطلب مسؤول
فقط عن تكاليف مساعد التداول القضايئ الخاص به .من املمكن استيضاح
إمكانية الحصول عىل مساعدة قانونية عامة من مكتب املساعدة القانونية،
حيث أن الدخل واملمتلكات تؤثر يف ذلك والوضع يف تلك اللحظة.

التقدم بطلب منع االقرتاب

منع االقرتاب يف املحكمة االبتدائية

ُيطلب منع االقرتاب يف العادة من املحكمة االبتدائية ،وعادة ما يتم تداوله
خالل بضعة أسابيع .تقوم الرشطة أحياناً باستجواب مقدم الطلب الستيضاح
أسباب فرض منع االقرتاب قبل التداول القضايئ للقضية .بإمكان الرشطة
عند اللزوم فرض منع اقرتاب مؤقت وساري املفعول بشكل فوري ،ويكون
ساري املفعول إىل أن تقوم املحكمة االبتدائية بتداول القضية بشكل أكرث
دقة وشموالً.

يتم تداول طلب منع االقرتاب أثناء جلسة التداول القضايئ ،حيث يتم
خاللها مراجعة األمور التي أثرت يف الطلب ويتم كذلك االستامع إىل أقوال
الطرفني والشهود.

من املمكن طلب منع االقرتاب بالصيغة األساسية أو الصيغة املوسعة أو
داخل العائلة.
• الشخص املفروض عليه منع االقرتاب بالصيغة األساسية ال يحق له
مقابلة الشخص املحمي وال أن يتواصل معه بخالف ذلك وال أن يحاول
القيام بذلك .ال يجوز أيضاً متابعة أو مراقبة الشخص املحمي.
• منع االقرتاب بالصيغة املوسعة يعني أيضاً املنع من املكوث بالقرب من
عنوان معني ،عىل سبيل املثال بيت أو مكان عمل الشخص املحمي.
يتوجب التمعن والنظر بدقة عند التقدم بطلب منع االقرتاب املوسع
رسي.
إذا كان مقدم الطلب لديه عنوان ّ
• الشخص املفروض عليه منع االقرتاب داخل العائلة يتوجب عليه أن
يغادر املسكن املشرتك ،بعض النظر عن صلته بإيجار أو متلك املسكن.
من املمكن فرض منع االقرتاب داخل العائلة ملنع حدوث الجرمية التي
تستهدف النفس أو الصحة أو الحرية أو ملنع تهديدها ،ولكن ليس
بخصوص املضايقة أو اإلزعاج.

أسباب فرض املنع هي الشعور الشخيص بالتهديد واألدلة املكتوبة املحتملة
وأقوال الشهود .العنف الذي حدث ال ُيعترب سبب لفرض املنع .كام أن
املضايقة أو اإلزعاج أو التهديد من املمكن أن تكون سبباً كافياً لفرض
املنع .من املمكن فرض منع االقرتاب عىل الرغم من عدم مجيء الشخص
املطلوب فرض املنع بحقه إىل املحكمة.
منع االقرتاب ُيصبح ساري املفعول حاالً عندما يتم فرضه .ليس من املمكن
عىل كل حال فرض العقوبة بشأن اإلخالل باملنع قبل أن ُتبلغ السلطات منع
االقرتاب إىل الشخص الذي تم فرض املنع عليه .كام أنه ال يجوز للشخص
املحمي أن يتواصل مع الشخص املفروض عليه املنع .ليس بإمكان أطراف
القضية االتفاق فيام بينهم بشأن انتهاء املنع ،وإمنا يتوجب طلب إلغائه من
املحكمة االبتدائية.

اإلخالل مبنع االقرتاب
تدون يف سجل األفراد للرشطة .إذا تم
مرات منع االقرتاب التي تم فرضها ُ ّ
اإلخالل مبنع االقرتاب ،فيتوجب اإلبالغ عن ذلك إىل الرشطة .إذا تم استدعاء
داع لإلبالغ عن عدم االقرتاب .بإمكان
الرشطة إىل املكان حاالً ،فهناك ٍ
الرشطة عند اللزوم إبعاد الشخص الذي تم فرض املنع عليه من املحيط
القريب من الشخص املحمي .اإلخالل مبنع االقرتاب ُيعترب جرمية ،ومن
املمكن فرض العقوبة بشأنها بالغرامة أو بالسجن ملدة سنة واحدة كحد
أقىص.

