
منع اإلقتراب وطلبه 
RIKU: riku.fi/oppaat نشرات مناوبة الطوارئ لضحايا الجرائم. ● 6 )تم التحدیث في 10.3.2022(  کتیبات إرشادیة ونشرات

يجوز ألي شخص يحتاج إلى الحماية، لحماية الحياة أو 
الصحة أو الحرية أو لمنع المضايقة، التقدم بطلب للحصول 
على منع اإلقتراب. يحظر منع اإلقتراب الشخص المحدد من 

االتصال أو االقتراب من الشخص المحمي بموجب الحظر 
بأي شكل من األشكال.

ال یمنع الحظر االتصاالت ألسباب موضوعیة.  ُیسمح باالتصال 
على الرغم من الحظر، على سبیل المثال في حالة المرض المفاجئ 

للطفل المشترك. منع اإلقتراب ساري لمدة عام واحد كحد أقصى 
ومنع اإلقتراب داخل األسرة لمدة أقصاها ثالثة أشهر.  یمكن 

تمدیدها إذا لزم األمر.

تکاليف التقدم بطلب منع اإلقتراب  
رسوم طلب منع االقتراب 260 یورو)الوضع في عام 2022( في 
تلك الحالة التي ال یفرض فیها منع اإلقتراب. ال تجبى الرسوم من 

الشخص الذي یحصل على مساعدة قانونیة عامة. 

بإمكان مقدم الطلب أن یستخدم كمساعد له محامي أو مساعد 
للتداول القضائي حاصل على ترخیص أو مساعد قضائي عام. مقدم 
الطلب مسؤول فقط عن تكالیف مساعد التداول القضائي الخاص به. 

من الممكن استیضاح إمكانیة الحصول على مساعدة قانونیة عامة 
من مكتب المساعدة القانونیة، حیث أن الدخل والممتلكات تؤثر في 

ذلك والوضع في تلك اللحظة. 

طلب منع اإلقتراب 
عادة ما یتم طلب منع االقتراب من المحكمة اإلبتدائیة ویتم التعامل 

معه عادة في غضون أسابیع قلیلة. إذا لزم األمر، یجوز للشرطة 
أن تأمر بأمر منع االقتراب المؤقت والفوري، وهو ساري المفعول 

حتى تنظر المحكمة اإلبتدائیة في القضیة.

یمكن تطبیق أمر منع االقتراب األساسي أو الموسع أو داخل 
األسرة. 

ال یجوز للشخص الخاضع ألمر منع االقتراب األساسي اإللتقاء   •
أو االتصال أو محاولة االتصال بالشخص المحمي بالمنع. یجب 

أیًضا عدم مراقبة الشخص المحمي أو مراقبته.  

یعني أمر منع االقتراب الموسع أیًضا حظر البقاء بالقرب من   •
عنوان معین، مثل منزل أو مكان عمل الشخص المحمي.  یجب 

النظر بعنایة في التقدم بطلب للحصول على منع االقتراب 
الموسع إذا كان لمقدم الطلب عنوان سري.   

یجب على الشخص الخاضع ألمر منع االقتراب داخل األسرة   •
مغادرة المنزل المشترك، بغض النظر عن المنزل المؤجر أو 

المملوك. قد یتم فرض أمر منع االقتراب داخل األسرة لمكافحة 
جریمة أو تهدید علی الحیاة أو الصحة أو الحریة، ولكن لیس 

بسبب التحرش.
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إستکمال طلب منع االقتراب  
ُیطلب أمر منع اإلقتراب من المحکمة اإلبتدائیة بطلب متاح على 

موقع الویب OIKEUS.FI.  من المهم أن تمأل الطلب بعنایة. 
یمكن طلب المساعدة من المساعدة القانونیة أو خدمة دعم ضحایا 

الجرائم، حیث یمكنك الحصول على مساعدة مجانیة في تقدیم الطلب 
والحصول علی الشخص المؤازر في المحاكمة.

ْل ذكر ما یلي على األقل في الطلب:   ُیَفضَّ
ْن تشعر بالتهدید أو المضایقة؟  ما الذي حدث وِممَّ  •

وصف لطبیعة التهدید أو المضایقة ولمحتوى االتصاالت.   •
كم مرة ومتى حدثت المضایقات أو المتابعة/ المراقبة أو العنف؟  •

هل تم القیام ببالغ جنائي أو هل إتصلت بالشرطة؟  •
هل راجعت الطبیب؟   •

هل تم اتخاذ أي خطوات أخرى إلنهاء المضایقات أو التهدیدات؟   •
هل شاهد أي شخص الحاالت المشار إلیها في الطلب؟   •

هل کان األطفال القصر معك في المواقف؟   •
رأیك حول إستمرار المضایقات أو التهدید بارتكاب جریمة في   •

المستقبل. 
کیف یؤثر الوضع علی الحیاة الطبیعیة - الخوف والرفاهیة العامة   •

وعلی سیر الحیاة الیومیة؟ 
عند القدم بطلب للحصول على أمر منع االقتراب الموسع، یتوجب   •

اإلبالغ عن األماكن التي هناك شعور فیها بعدم األمان.
هل یتعلق الطلب بالشخص نفسه أم باألطفال القاصرین أیًضا؟   •

يجب أن يکون الطلب مصحوًبا بأدلة، والتي قد تشمل:  
الشهادة الطبیة أو نسخ من تقریر الحالة المرضیة   •

سجالت سلطات الخدمات اإلجتماعیة و الملجأ   •
رسائل، أو برید إلكتروني أو رسائل نصیة أو رسائل أخرى  •

المكالمات المستلمة المسجلة ومحاوالت االتصال: األرقام واألوقات   •
والمحتویات 

الحاالت التي شهدها وسمعها الشهود المسجلون في إستمارة االتصال،   •
مثل الجیران واألصدقاء والزمالء

منع االقتراب في المحکمة اإلبتدائية  
سیتم التعامل مع قضیة منع االقتراب في المحاكمة، والتي سیتم فیها 

مداولة العوامل التي أدت إلى منع االقتراب وسیتم اإلستماع إلى 
األطراف المعنیة والشهود الحاضرین. 

قد تكون أسباب فرض المنع هي الظروف أو الجرائم أو المضایقات 
التي حدثت بالفعل واحتمال استمرارها في المستقبل. ومع ذلك، فإن 

العنف الذي وقع لیس شرطا مسبقا للمنع. یجوز فرض أمر منع 
االقتراب حتى لو لم یحضر الشخص المطلوب منعه من االقتراب 

إلى المحکمة. 

یسري مفعول أمر منع االقتراب بمجرد أن یتم فرضه.  ومع ذلك، 
ال یمكن معاقبة انتهاك المنع حتى یتم إخطار السلطات بأمر منع 

االقتراب. وال یجب على الشخص المحمي بموجب المنع االتصال 
بالشخص الخاضع ألمر المنع. ال یمكن للطرفین االتفاق على إنهاء 

المنع، بل أنه یجب طلب اإللغاء من المحكمة اإلبتدائیة.  

إنتهاك أمر منع االقتراب  
في حالة انتهاك أمر منع االقتراب، یتوجب إبالغ الشرطة عن ذلك. 

إذا تم إستدعاء الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، فهناك داٍع 
لإلبالغ عن أمر منع االقتراب. یمكن للشرطة إذا لزم األمر، إبعاد 

الشخص الخاضع للمنع من المنطقة المجاورة للشخص المحمي 
بالمنع. یعتبر انتهاك أمر منع االقتراب جریمة جنائیة ُیعاقب علیها 

بغرامة أو بالسجن لمدة أقصاه عام واحد.  
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مناوبة الطواریء لضحايا الجرائم
إستشارة هاتفیة للمحامي  

116 006

 RIKUchat )riku.fi/chat(

  )RIKU مناوبة الطوارئ لضحایا الجرائم )ریكو
تقدم خدماتها في كل أنحاء البلد – علی شبکة 

اإلنترنیت، هاتفیآ في 7 مكاتب إقلیمیة و 31 مرکز 
خدمة. 

riku.fi :جمیع الخدمات وبیانات االتصال

riku.fi

األنشطة مدعومة من قبل وزارة العدل.
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