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 قانون
 العنف قانون الحما�ة من

جسد بالللحما�ة من جميع اإلصابات المتعمدة وغ�ي القانون�ة  ةيوفر قانون الحما�ة من العنف خ�ارات مدن�
ي إطار األ�ة أمح��ة شخص آخر، بغض النظر عما إذا كانت األفعال تحدث بصحة أو بالأو 

. ا خارجه ��
عندما يتعلق األمر بالتهد�دات  واضحالنف�ي أ�ًضا: �شكل  العنَف  �شمل قانون الحما�ة من العنِف 

ر  المعقولةوالمضا�قات غ�ي    ة. جسد�الأو  ةفس�للصحة الن ، �شكل غ�ي مبا�� إذا أدى إ� ��
 الطلبات

ي �مكنك الطلباتما �ي 
 ؟تقد�مها  الي�

اب ، حظر االتصاللع� سب�ل المثا  واالق��
ي تتواجد فيها أن ُ�ْمَنع�مكنك أن تطلب  اب منك أو الذهاب إ� األما�ن الى� الشخص العن�ف من االق��

ة والفا�س والوسائط الرقم�ة.   بانتظام أو االتصال بك. ينطبق هذا أ�ًضا ع� الهاتف والرسائل القص�ي
 السكن تخل�ةأو 

ي سكن منفردً �مكنك 
تقدم بطلب حظر االتصال ذلك،باإلضافة إ�  ا. تقد�م طلب بأنك قادر ع� اإلقامة ��

اب ي  واالق��
ي  اإل�جار، عقد من شقتك. إذا كان الشخص العن�ف موجوًدا أ�ًضا ��

حالة حدوثف�مكنك ��
خطواتك  الستب�انالوقت  و�ــهذا �كون لد�ك. بحد أق� أشهر  6 ا حى� منفردً استخدام الشقة إ�ذاء جسدي 

ي 
 . راحة وأمانالتال�ة ��

 التكال�ف
 تكال�ف لإلجراءات القانون�ة. قد تكون هناك 

ي • 
إلجراءات التقا��

ي  لوك�لك• 
القانوي�

ي  للوك�ل• 
شخص العن�فعن الالقانوي�

 نص�حة
ي المشورة و / أو 

ي  معونةهناك إمكان�ة لتل��
 . مالك قل�ال إذا كان  التقا��

ي لطلب 
تحتاج:  معونة التقا��

،إعانة البطالة من الن�ع  الدخل،إثبات دخلك: شهادة •  ي
إلخ.  الثاي�

،وتكال�ف  اإل�جار،إثبات نفقاتك: •  � ف�هوم�وفات  ديون،وأي  التأمني وما إ� ذلك.  ،ال��

 بهذا الخصوص.  مشفوعة بالقسمف�جب عل�ك تقد�م إفادة  خاص،إذا لم �كن لد�ك دخل 
 االبتدائ�ة المحا�م

 أين �مكنك تقد�م الطلبات؟
 أي محكمة مختصة؟

ي 
 غروس غراو: ��

� إ� الجمعة من الساعة  12إ� الساعة  9من االثنني
ي 

 روس�ل ها�م: ��
� للجمعة من الساعة  . 12إ� الساعة  08:30من االثنني

ي أي محكمة 
: �مكنك أن تقدم الطلب �� ي نطاقها ما ��ي

 وقع ��
 ارتكاب الفعل•
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تقدم بطلب حظر االتصال ذلك،باإلضافة إ�  ا. تقد�م طلب بأنك قادر ع� اإلقامة ��

اب ي  واالق��
ي  اإل�جار، عقد من شقتك. إذا كان الشخص العن�ف موجوًدا أ�ًضا ��

حالة حدوثف�مكنك ��
خطواتك  الستب�انالوقت  و�ــهذا �كون لد�ك. بحد أق� أشهر  6 ا حى� منفردً استخدام الشقة إ�ذاء جسدي 

ي 
 . راحة وأمانالتال�ة ��

 التكال�ف
 تكال�ف لإلجراءات القانون�ة. قد تكون هناك 

ي • 
إلجراءات التقا��

ي  لوك�لك• 
القانوي�

ي  للوك�ل• 
شخص العن�فعن الالقانوي�

 نص�حة
ي المشورة و / أو 

ي  معونةهناك إمكان�ة لتل��
 . مالك قل�ال إذا كان  التقا��

ي لطلب 
تحتاج:  معونة التقا��

،إعانة البطالة من الن�ع  الدخل،إثبات دخلك: شهادة •  ي
إلخ.  الثاي�

،وتكال�ف  اإل�جار،إثبات نفقاتك: •  � ف�هوم�وفات  ديون،وأي  التأمني وما إ� ذلك.  ،ال��

 بهذا الخصوص.  مشفوعة بالقسمف�جب عل�ك تقد�م إفادة  خاص،إذا لم �كن لد�ك دخل 
 االبتدائ�ة المحا�م

 أين �مكنك تقد�م الطلبات؟
 أي محكمة مختصة؟

ي 
 غروس غراو: ��

� إ� الجمعة من الساعة  12إ� الساعة  9من االثنني
ي 

 روس�ل ها�م: ��
� للجمعة من الساعة  . 12إ� الساعة  08:30من االثنني

ي أي محكمة 
: �مكنك أن تقدم الطلب �� ي نطاقها ما ��ي

 وقع ��
 ارتكاب الفعل•

 قانون
 العنف قانون الحما�ة من

جسد بالللحما�ة من جميع اإلصابات المتعمدة وغ�ي القانون�ة  ةيوفر قانون الحما�ة من العنف خ�ارات مدن�
ي إطار األ�ة أمح��ة شخص آخر، بغض النظر عما إذا كانت األفعال تحدث بصحة أو بالأو 

. ا خارجه ��
عندما يتعلق األمر بالتهد�دات  واضحالنف�ي أ�ًضا: �شكل  العنَف  �شمل قانون الحما�ة من العنِف 

ر  المعقولةوالمضا�قات غ�ي    ة. جسد�الأو  ةفس�للصحة الن ، �شكل غ�ي مبا�� إذا أدى إ� ��
 الطلبات

ي �مكنك الطلباتما �ي 
 ؟تقد�مها  الي�

اب ، حظر االتصاللع� سب�ل المثا  واالق��
ي تتواجد فيها أن ُ�ْمَنع�مكنك أن تطلب  اب منك أو الذهاب إ� األما�ن الى� الشخص العن�ف من االق��
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اع �� � ي ال��
ك لطر��  �قع السكن المش��

ي نطاقها. أو �ق�م المد�ي عل�ه / المدع�ة  •
 عليها ��

 المستندات
م الطلبات؟ دِّ

َ
ق

ُ
 ك�ف ت

وك�ل لهذا الغرض إ�  ، وال تحتاجع� قانون الحما�ة من العنف طلبات بناءً �مكنك أن تقدم بنفسك 
، إال أن االستعانة بمحام قد  ي

ي  �ساعد. قانوي�
ي أ�ع وقت ممكن. ينب��

 عل�ك تقد�م الطلبات ��
ي المحكمة لتقد�مها لقاض / قاض�ة األ�ة. �جب أن تعد  ةالقضائ� الموظفة/  الموظفيتل�� 

طلبك ��
�شكل ج�د فمن المهم أن تصف ما حدث بدقة وتقد�م أدلة قدر اإلمكان (ع� سب�ل المثال:  تقد�م الطلب

ي هذە 
ي تتواجد فيها، إذ �مكنك أن تطلب منع التواصل أو التقارب �� صور وتقار�ر طب�ة)، وسجل األما�ن الى�

 األما�ن. 
ي ما الذي 

ە معك بخصوص  ينب��  الحما�ة من العنف؟ طلباتأن تح��
 إثبات الشخص�ة •
طة تف�د بتقد�م •   إن وجدت شكوى،شهادة من ال��
طة  شهادة من•   الشقة�خالء بال��
 إلصاباتباشهادة طب�ة • 
 الخط�ة إذا أمكن عناو�ن و�فادات الشهود • 
 عقد اإل�جار عند تخص�ص الشقة• 
 ف�ه الشخص العن�ف يتواجد العنوان الذي • 

 عنوان تقد�م الطلبات: 
  أن ندعكم�سعدنا 

 من خالل
ي 
 الحكم القضائئ

 ماذا �حدث بعد تقد�م الطلب؟
ي 

 : ات التخاذ قرار �إمكان األ�ة ثالث قاض�ة / أمام قا��
 

ي نفس اليوم أو • 
ي األ�ة �شأن طلبك ع� الفور. ستتل�� القرار ��

�د  من خالل �صلكس�قرر قا�� بعد ال��
 . االبتدائ�ة. يتم إبالغ الشخص العن�ف بالقرار من قبل المحكمة بضعة أ�ام

 
ي  �طلع• 

 أوًال  الشخص العن�ف ع� أقوال األ�ة قاض�ة  / قا��
ً
�د و�قرر بعد بضعة من خالل كتابة ال��

 أ�ام. 
 

ي األ�ة موعًدا بعد • 
ي  العن�ف ور�ما الشهود  أنت والشخصيتم استدعاؤك أسابيع. س 4-2�حدد قا��

��
ي المحكمة مع �صلك االستدعاء  . سوفحال توفرهم

ك �� �د. إذا كان هناك موعد مش�� عن ط��ق ال��
 . من �مثلك قانون�ا  معكأن �كون  ينصحالشخص العن�ف، ف

 القرار
 إخراج الشخص العن�ف من الشقة بعد صدور أمر من المحكمة.  لمأمور التنف�ذ �مكن 

ي نطاقها •
اع �� � ي ال��

ك لطر��  �قع السكن المش��
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 ف�ه الشخص العن�ف يتواجد العنوان الذي • 

 عنوان تقد�م الطلبات: 
  أن ندعكم�سعدنا 

 من خالل
ي 
 الحكم القضائئ

 ماذا �حدث بعد تقد�م الطلب؟
ي 

 : ات التخاذ قرار �إمكان األ�ة ثالث قاض�ة / أمام قا��
 

ي نفس اليوم أو • 
ي األ�ة �شأن طلبك ع� الفور. ستتل�� القرار ��

�د  من خالل �صلكس�قرر قا�� بعد ال��
 . االبتدائ�ة. يتم إبالغ الشخص العن�ف بالقرار من قبل المحكمة بضعة أ�ام

 
ي  �طلع• 

 أوًال  الشخص العن�ف ع� أقوال األ�ة قاض�ة  / قا��
ً
�د و�قرر بعد بضعة من خالل كتابة ال��

 أ�ام. 
 

ي األ�ة موعًدا بعد • 
ي  العن�ف ور�ما الشهود  أنت والشخصيتم استدعاؤك أسابيع. س 4-2�حدد قا��

��
ي المحكمة مع �صلك االستدعاء  . سوفحال توفرهم

ك �� �د. إذا كان هناك موعد مش�� عن ط��ق ال��
 . من �مثلك قانون�ا  معكأن �كون  ينصحالشخص العن�ف، ف

 القرار
 إخراج الشخص العن�ف من الشقة بعد صدور أمر من المحكمة.  لمأمور التنف�ذ �مكن 

ي نطاقها •
اع �� � ي ال��

ك لطر��  �قع السكن المش��
ي نطاقها. أو �ق�م المد�ي عل�ه / المدع�ة  •

 عليها ��
 المستندات

م الطلبات؟ دِّ
َ
ق

ُ
 ك�ف ت

وك�ل لهذا الغرض إ�  ، وال تحتاجع� قانون الحما�ة من العنف طلبات بناءً �مكنك أن تقدم بنفسك 
، إال أن االستعانة بمحام قد  ي

ي  �ساعد. قانوي�
ي أ�ع وقت ممكن. ينب��

 عل�ك تقد�م الطلبات ��
ي المحكمة لتقد�مها لقاض / قاض�ة األ�ة. �جب أن تعد  ةالقضائ� الموظفة/  الموظفيتل�� 

طلبك ��
�شكل ج�د فمن المهم أن تصف ما حدث بدقة وتقد�م أدلة قدر اإلمكان (ع� سب�ل المثال:  تقد�م الطلب

ي هذە 
ي تتواجد فيها، إذ �مكنك أن تطلب منع التواصل أو التقارب �� صور وتقار�ر طب�ة)، وسجل األما�ن الى�

 األما�ن. 
ي ما الذي 
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 أوًال  الشخص العن�ف ع� أقوال األ�ة قاض�ة  / قا��
ً
�د و�قرر بعد بضعة من خالل كتابة ال��
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ي األ�ة موعًدا بعد • 
ي  العن�ف ور�ما الشهود  أنت والشخصيتم استدعاؤك أسابيع. س 4-2�حدد قا��
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ي المحكمة مع �صلك االستدعاء  . سوفحال توفرهم

ك �� �د. إذا كان هناك موعد مش�� عن ط��ق ال��
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 القرار
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االتصال  تحصل ع� ب�انات. هناك توز�ــــع مأموري التنف�ذ عن نقطة  االبتدائ�ةاسأل عند بوابة المحكمة 
 محل إقامتك.  بمأمور التنف�ذ المختص بمنطقةالخاصة 

 مهم
طة تمد�د  بعد،إذا كنت قد قدمت طلًبا إ� المحكمة ولم �صدر قرار من المحكمة   مر الحا�ي األ ف�مكن لل��

ل �  يوًما أخرى.  14لمدة  للطرد من الم��
ي للقرارات؟

ماذا �مكنك أن تفعل إذا لم �متثل الجاي�
م بحظر متفق عل�ه ع� االتصال أو القرب.  �عرض نفسه للمساءلة القانون�ةالشخص العن�ف  �  إذا لم �ل��

ي أي وقت من النهار أو الل�ل. �جب عل�ك أ�ًضا
طة و / أو تقد�م شكوى جنائ�ة �� �مكنك االتصال بال��

ي أصدرت األمر بموجب قانون الحما�ة من العنف. �مكنك التقدم بطلب للحصول ع�  إبالغ المحكمة الى�
ي محكمة األ�ة. 

غرامة أو أمر حضانة ��
األطفال 

ماذا عن أطفالك؟ 
ي قانون الحما�ة من العنف ال تنظم الحضانة أو حقوق 

. �شكلرؤ�ة الطفلالتداب�ي المنصوص عليها ��
ا ع� األطفال. و�نطبق هذا أ�ًضا إذا لم يتعرض األطفال أنفسهم التعرض للعنف دا ً خل األ�ة ضغًطا كب�ي

ب، ي لذلك،هدوا عنًفا ضد أحد والديهم. اول�نهم ش لل��
ير�� طلب المشورة والدعم لنفسك وألطفالك ��

 مرحلة مبكرة. 

�

ة و لألزواج  استشارات ت����
مكتب تقد�م المشورة للوالدين، ولألطفال وللشباب اإلرشاد 

ال���وي، و�رشاد الشباب والمشورة ي� حاالت المخدرات 
المشورة 

أين تجد المشورة والدعم؟ 
تقدم مرا�ز االستشارة:  

ي طلبات الحما�ة من العنف• 
المعلومات والمساعدة ��

 والحضانة، حق اإلقامة، إلخ.) رؤ�ة الطفلحقوق  الجنائ�ة،معلومات عن مسائل قانون�ة أخرى (التهم • 
 • �  عناو�ن المحامني

ي مرا�ز المشورة�دعمك 
  تطور و  مررت بهتعامل �شكل أفضل مع ما تل العاملون ��

ً
. سنعملجد�دةً  ا آفاق

يتم اإلفصاح ن ول. االستشارة مجان�ة، مجددا  معك للنظر ف�ما �مكنك الق�ام به لحما�ة نفسك من العنف
جٍم  وعند اللزوم �مكن. عن اله��ة واالسم إذا أردت  . فوري�  استدعاء م��

 جهات االتصال

ي لمرا�ز تقد�م المشورة للنساء والرجال الذين
وي� �د اإلل��� األسماء والعناو�ن وأرقام الهواتف وعناو�ن ال��

روا من العنف أو الذين �مارسون العنف.  ت��
 ةوقائ�

 مركز تقد�م المشورة للنساء / ب�ت النساء
 تقد�م المشورة للرجال
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 مهم
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ي أي وقت من النهار أو الل�ل. �جب عل�ك أ�ًضا
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. �شكلرؤ�ة الطفلالتداب�ي المنصوص عليها ��
ا ع� األطفال. و�نطبق هذا أ�ًضا إذا لم يتعرض األطفال أنفسهم التعرض للعنف دا ً خل األ�ة ضغًطا كب�ي

ب، ي لذلك،هدوا عنًفا ضد أحد والديهم. اول�نهم ش لل��
ير�� طلب المشورة والدعم لنفسك وألطفالك ��

 مرحلة مبكرة. 
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ة و لألزواج  استشارات ت����
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ً
. سنعملجد�دةً  ا آفاق
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ُ
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 عل�ك تقد�م الطلبات ��
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طلبك ��
�شكل ج�د فمن المهم أن تصف ما حدث بدقة وتقد�م أدلة قدر اإلمكان (ع� سب�ل المثال:  تقد�م الطلب

ي هذە 
ي تتواجد فيها، إذ �مكنك أن تطلب منع التواصل أو التقارب �� صور وتقار�ر طب�ة)، وسجل األما�ن الى�
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. �شكلرؤ�ة الطفلالتداب�ي المنصوص عليها ��
ا ع� األطفال. و�نطبق هذا أ�ًضا إذا لم يتعرض األطفال أنفسهم التعرض للعنف دا ً خل األ�ة ضغًطا كب�ي

ب، ي لذلك،هدوا عنًفا ضد أحد والديهم. اول�نهم ش لل��
ير�� طلب المشورة والدعم لنفسك وألطفالك ��

 مرحلة مبكرة. 

�

ة و لألزواج  استشارات ت����
مكتب تقد�م المشورة للوالدين، ولألطفال وللشباب اإلرشاد 

ال���وي، و�رشاد الشباب والمشورة ي� حاالت المخدرات 
المشورة 

أين تجد المشورة والدعم؟ 
تقدم مرا�ز االستشارة:  

ي طلبات الحما�ة من العنف• 
المعلومات والمساعدة ��

 والحضانة، حق اإلقامة، إلخ.) رؤ�ة الطفلحقوق  الجنائ�ة،معلومات عن مسائل قانون�ة أخرى (التهم • 
 • �  عناو�ن المحامني

ي مرا�ز المشورة�دعمك 
  تطور و  مررت بهتعامل �شكل أفضل مع ما تل العاملون ��

ً
. سنعملجد�دةً  ا آفاق

يتم اإلفصاح ن ول. االستشارة مجان�ة، مجددا  معك للنظر ف�ما �مكنك الق�ام به لحما�ة نفسك من العنف
جٍم  وعند اللزوم �مكن. عن اله��ة واالسم إذا أردت  . فوري�  استدعاء م��

 جهات االتصال

ي لمرا�ز تقد�م المشورة للنساء والرجال الذين
وي� �د اإلل��� األسماء والعناو�ن وأرقام الهواتف وعناو�ن ال��

روا من العنف أو الذين �مارسون العنف.  ت��
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 مركز تقد�م المشورة للنساء / ب�ت النساء
 تقد�م المشورة للرجال
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اع �� � ي ال��
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المشورة

االتصال  تحصل ع� ب�انات. هناك توز�ــــع مأموري التنف�ذ عن نقطة  االبتدائ�ةاسأل عند بوابة المحكمة 
 محل إقامتك.  بمأمور التنف�ذ المختص بمنطقةالخاصة 

 مهم
طة تمد�د  بعد،إذا كنت قد قدمت طلًبا إ� المحكمة ولم �صدر قرار من المحكمة   مر الحا�ي األ ف�مكن لل��

ل �  يوًما أخرى.  14لمدة  للطرد من الم��
ي للقرارات؟

 ماذا �مكنك أن تفعل إذا لم �متثل الجاي�
م بحظر متفق عل�ه ع� االتصال أو القرب.  �عرض نفسه للمساءلة القانون�ةالشخص العن�ف  �  إذا لم �ل��

ي أي وقت من النهار أو الل�ل. �جب عل�ك أ�ًضا 
طة و / أو تقد�م شكوى جنائ�ة �� �مكنك االتصال بال��

ي أصدرت األمر بموجب قانون الحما�ة من العنف. �مكنك التقدم بطلب للحصول ع�  إبالغ المحكمة الى�
ي م

 حكمة األ�ة. غرامة أو أمر حضانة ��
 األطفال

 ؟ماذا عن أطفالك
ي قانون الحما�ة من العنف ال تنظم الحضانة أو حقوق 

. �شكل رؤ�ة الطفلالتداب�ي المنصوص عليها ��
ا ع� األطفال. و�نطبق هذا أ�ًضا إذا لم يتعرض األطفال أنفسهم  ً التعرض للعنف داخل األ�ة ضغًطا كب�ي

ب، ير�� طلب المشورة والدعم لنفسك وألطفالك  لذلك،هدوا عنًفا ضد أحد والديهم. اول�نهم ش لل��
ي مرحلة مبكرة. 

�� 
 

 ألزواجلو  ت����ةاستشارات 
 بلشبالدين، ولألطفال ولمكتب تقد�م المشورة للوا

�وي،اإلرشاد  ي حاالت المخدرات ال��
 .. Erziehungs-, Jugendو�رشاد الشباب والمشورة ��

 المشورة
 والدعم؟ المشورةأين تجد 

 تقدم مرا�ز االستشارة: 
ي طلبات الحما�ة من العنف• 

 المعلومات والمساعدة ��
والحضانة، حق اإلقامة،  رؤ�ة الطفلحقوق  الجنائ�ة،معلومات عن مسائل قانون�ة أخرى (التهم • 

 إلخ.)
 • �  عناو�ن المحامني

ي مرا�ز المشورة�دعمك 
  تطور و  مررت بهتعامل �شكل أفضل مع ما تل العاملون ��

ً
. سنعمل جد�دةً  ا آفاق

يتم ن ول. االستشارة مجان�ة، مجددا  معك للنظر ف�ما �مكنك الق�ام به لحما�ة نفسك من العنف
جٍم  وعند اللزوم �مكن. اإلفصاح عن اله��ة واالسم إذا أردت  . فوري�  استدعاء م��

 
 Kontakte جهات االتصال

 
ي لمرا�ز تقد�م المشورة للنساء والرجال الذين األسماء 

وي� �د اإلل��� والعناو�ن وأرقام الهواتف وعناو�ن ال��
روا من العنف أو الذين �مارسون العنف.   ت��

 ةوقائ�
 مركز تقد�م المشورة للنساء / ب�ت النساء

االتصال  تحصل ع� ب�انات. هناك توز�ــــع مأموري التنف�ذ عن نقطة  االبتدائ�ةاسأل عند بوابة المحكمة 
 محل إقامتك.  بمأمور التنف�ذ المختص بمنطقةالخاصة 

 مهم
طة تمد�د  بعد،إذا كنت قد قدمت طلًبا إ� المحكمة ولم �صدر قرار من المحكمة   مر الحا�ي األ ف�مكن لل��

ل �  يوًما أخرى.  14لمدة  للطرد من الم��
ي للقرارات؟

 ماذا �مكنك أن تفعل إذا لم �متثل الجاي�
م بحظر متفق عل�ه ع� االتصال أو القرب.  �عرض نفسه للمساءلة القانون�ةالشخص العن�ف  �  إذا لم �ل��

ي أي وقت من النهار أو الل�ل. �جب عل�ك أ�ًضا 
طة و / أو تقد�م شكوى جنائ�ة �� �مكنك االتصال بال��

ي أصدرت األمر بموجب قانون الحما�ة من العنف. �مكنك التقدم بطلب للحصول ع�  إبالغ المحكمة الى�
ي م

 حكمة األ�ة. غرامة أو أمر حضانة ��
 األطفال

 ؟ماذا عن أطفالك
ي قانون الحما�ة من العنف ال تنظم الحضانة أو حقوق 

. �شكل رؤ�ة الطفلالتداب�ي المنصوص عليها ��
ا ع� األطفال. و�نطبق هذا أ�ًضا إذا لم يتعرض األطفال أنفسهم  ً التعرض للعنف داخل األ�ة ضغًطا كب�ي

ب، ير�� طلب المشورة والدعم لنفسك وألطفالك  لذلك،هدوا عنًفا ضد أحد والديهم. اول�نهم ش لل��
ي مرحلة مبكرة. 

�� 
 

 ألزواجلو  ت����ةاستشارات 
 بلشبالدين، ولألطفال ولمكتب تقد�م المشورة للوا

�وي،اإلرشاد  ي حاالت المخدرات ال��
 .. Erziehungs-, Jugendو�رشاد الشباب والمشورة ��

 المشورة
 والدعم؟ المشورةأين تجد 

 تقدم مرا�ز االستشارة: 
ي طلبات الحما�ة من العنف• 

 المعلومات والمساعدة ��
والحضانة، حق اإلقامة،  رؤ�ة الطفلحقوق  الجنائ�ة،معلومات عن مسائل قانون�ة أخرى (التهم • 

 إلخ.)
 • �  عناو�ن المحامني

ي مرا�ز المشورة�دعمك 
  تطور و  مررت بهتعامل �شكل أفضل مع ما تل العاملون ��

ً
. سنعمل جد�دةً  ا آفاق

يتم ن ول. االستشارة مجان�ة، مجددا  معك للنظر ف�ما �مكنك الق�ام به لحما�ة نفسك من العنف
جٍم  وعند اللزوم �مكن. اإلفصاح عن اله��ة واالسم إذا أردت  . فوري�  استدعاء م��

 
 Kontakte جهات االتصال

 
ي لمرا�ز تقد�م المشورة للنساء والرجال الذين األسماء 

وي� �د اإلل��� والعناو�ن وأرقام الهواتف وعناو�ن ال��
روا من العنف أو الذين �مارسون العنف.   ت��

 ةوقائ�
 مركز تقد�م المشورة للنساء / ب�ت النساء

االتصال  تحصل ع� ب�انات. هناك توز�ــــع مأموري التنف�ذ عن نقطة  االبتدائ�ةاسأل عند بوابة المحكمة 
 محل إقامتك.  بمأمور التنف�ذ المختص بمنطقةالخاصة 

 مهم
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ي للقرارات؟

 ماذا �مكنك أن تفعل إذا لم �متثل الجاي�
م بحظر متفق عل�ه ع� االتصال أو القرب.  �عرض نفسه للمساءلة القانون�ةالشخص العن�ف  �  إذا لم �ل��

ي أي وقت من النهار أو الل�ل. �جب عل�ك أ�ًضا 
طة و / أو تقد�م شكوى جنائ�ة �� �مكنك االتصال بال��

ي أصدرت األمر بموجب قانون الحما�ة من العنف. �مكنك التقدم بطلب للحصول ع�  إبالغ المحكمة الى�
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 األطفال

 ؟ماذا عن أطفالك
ي قانون الحما�ة من العنف ال تنظم الحضانة أو حقوق 

. �شكل رؤ�ة الطفلالتداب�ي المنصوص عليها ��
ا ع� األطفال. و�نطبق هذا أ�ًضا إذا لم يتعرض األطفال أنفسهم  ً التعرض للعنف داخل األ�ة ضغًطا كب�ي

ب، ير�� طلب المشورة والدعم لنفسك وألطفالك  لذلك،هدوا عنًفا ضد أحد والديهم. اول�نهم ش لل��
ي مرحلة مبكرة. 
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 Kontakte جهات االتصال

 
ي لمرا�ز تقد�م المشورة للنساء والرجال الذين األسماء 
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جٍم  وعند اللزوم �مكن. اإلفصاح عن اله��ة واالسم إذا أردت  . فوري�  استدعاء م��

 
 Kontakte جهات االتصال

 
ي لمرا�ز تقد�م المشورة للنساء والرجال الذين األسماء 

وي� �د اإلل��� والعناو�ن وأرقام الهواتف وعناو�ن ال��
روا من العنف أو الذين �مارسون العنف.   ت��

 ةوقائ�
 مركز تقد�م المشورة للنساء / ب�ت النساء

 تقد�م المشورة للرجال
ي حاالت العنف ضد المرأة 

 Hilfetelefonتل�فون المساعدة ��
�د المساعدة عن ط��ق  ون�ة والرسائل ال��عة ال��  اإلل���

ي حاالت ال
 طلبات المستعجلة حسب قانون الحما�ة من العنفدل�لك ��

 او االبتدائ�ة�ي غ-روسغمحكمة  *
 ها�م االبتدائ�ة* محكمة روس�لس

 

 تقد�م المشورة للرجال
ي حاالت العنف ضد المرأة 

 Hilfetelefonتل�فون المساعدة ��
�د المساعدة عن ط��ق  ون�ة والرسائل ال��عة ال��  اإلل���

ي حاالت ال
 طلبات المستعجلة حسب قانون الحما�ة من العنفدل�لك ��

 او االبتدائ�ة�ي غ-روسغمحكمة  *
 ها�م االبتدائ�ة* محكمة روس�لس

 

 تقد�م المشورة للرجال
ي حاالت العنف ضد المرأة 

 Hilfetelefonتل�فون المساعدة ��
�د المساعدة عن ط��ق  ون�ة والرسائل ال��عة ال��  اإلل���

ي حاالت ال
 طلبات المستعجلة حسب قانون الحما�ة من العنفدل�لك ��

 او االبتدائ�ة�ي غ-روسغمحكمة  *
 ها�م االبتدائ�ة* محكمة روس�لس

 

االتصال  تحصل ع� ب�انات. هناك توز�ــــع مأموري التنف�ذ عن نقطة  االبتدائ�ةاسأل عند بوابة المحكمة 
 محل إقامتك.  بمأمور التنف�ذ المختص بمنطقةالخاصة 

 مهم
طة تمد�د  بعد،إذا كنت قد قدمت طلًبا إ� المحكمة ولم �صدر قرار من المحكمة   مر الحا�ي األ ف�مكن لل��

ل �  يوًما أخرى.  14لمدة  للطرد من الم��
ي للقرارات؟

ماذا �مكنك أن تفعل إذا لم �متثل الجاي�
م بحظر متفق عل�ه ع� االتصال أو القرب.  �عرض نفسه للمساءلة القانون�ةالشخص العن�ف  �  إذا لم �ل��

ي أي وقت من النهار أو الل�ل. �جب عل�ك أ�ًضا
طة و / أو تقد�م شكوى جنائ�ة �� �مكنك االتصال بال��

ي أصدرت األمر بموجب قانون الحما�ة من العنف. �مكنك التقدم بطلب للحصول ع�  إبالغ المحكمة الى�
ي محكمة األ�ة. 

غرامة أو أمر حضانة ��
األطفال 

ماذا عن أطفالك؟ 
ي قانون الحما�ة من العنف ال تنظم الحضانة أو حقوق 

. �شكلرؤ�ة الطفلالتداب�ي المنصوص عليها ��
ا ع� األطفال. و�نطبق هذا أ�ًضا إذا لم يتعرض األطفال أنفسهم التعرض للعنف دا ً خل األ�ة ضغًطا كب�ي

ب، ي لذلك،هدوا عنًفا ضد أحد والديهم. اول�نهم ش لل��
ير�� طلب المشورة والدعم لنفسك وألطفالك ��

 مرحلة مبكرة. 

�

ة و لألزواج  استشارات ت����
مكتب تقد�م المشورة للوالدين، ولألطفال وللشباب اإلرشاد 

ال���وي، و�رشاد الشباب والمشورة ي� حاالت المخدرات 
المشورة 

أين تجد المشورة والدعم؟ 
تقدم مرا�ز االستشارة:  

ي طلبات الحما�ة من العنف• 
المعلومات والمساعدة ��

 والحضانة، حق اإلقامة، إلخ.) رؤ�ة الطفلحقوق  الجنائ�ة،معلومات عن مسائل قانون�ة أخرى (التهم • 
 • �  عناو�ن المحامني

ي مرا�ز المشورة�دعمك 
  تطور و  مررت بهتعامل �شكل أفضل مع ما تل العاملون ��

ً
. سنعملجد�دةً  ا آفاق

يتم اإلفصاح ن ول. االستشارة مجان�ة، مجددا  معك للنظر ف�ما �مكنك الق�ام به لحما�ة نفسك من العنف
جٍم  وعند اللزوم �مكن. عن اله��ة واالسم إذا أردت  . فوري�  استدعاء م��

 جهات االتصال

ي لمرا�ز تقد�م المشورة للنساء والرجال الذين
وي� �د اإلل��� األسماء والعناو�ن وأرقام الهواتف وعناو�ن ال��

روا من العنف أو الذين �مارسون العنف.  ت��
 ةوقائ�

 مركز تقد�م المشورة للنساء / ب�ت النساء
 تقد�م المشورة للرجال

االتصال  تحصل ع� ب�انات. هناك توز�ــــع مأموري التنف�ذ عن نقطة  االبتدائ�ةاسأل عند بوابة المحكمة 
 محل إقامتك.  بمأمور التنف�ذ المختص بمنطقةالخاصة 

 مهم
طة تمد�د  بعد،إذا كنت قد قدمت طلًبا إ� المحكمة ولم �صدر قرار من المحكمة   مر الحا�ي األ ف�مكن لل��

ل �  يوًما أخرى.  14لمدة  للطرد من الم��
ي للقرارات؟

ماذا �مكنك أن تفعل إذا لم �متثل الجاي�
م بحظر متفق عل�ه ع� االتصال أو القرب.  �عرض نفسه للمساءلة القانون�ةالشخص العن�ف  �  إذا لم �ل��

ي أي وقت من النهار أو الل�ل. �جب عل�ك أ�ًضا
طة و / أو تقد�م شكوى جنائ�ة �� �مكنك االتصال بال��

ي أصدرت األمر بموجب قانون الحما�ة من العنف. �مكنك التقدم بطلب للحصول ع�  إبالغ المحكمة الى�
ي محكمة األ�ة. 

غرامة أو أمر حضانة ��
األطفال 

ماذا عن أطفالك؟ 
ي قانون الحما�ة من العنف ال تنظم الحضانة أو حقوق 

. �شكلرؤ�ة الطفلالتداب�ي المنصوص عليها ��
ا ع� األطفال. و�نطبق هذا أ�ًضا إذا لم يتعرض األطفال أنفسهم التعرض للعنف دا ً خل األ�ة ضغًطا كب�ي

ب، ي لذلك،هدوا عنًفا ضد أحد والديهم. اول�نهم ش لل��
ير�� طلب المشورة والدعم لنفسك وألطفالك ��

 مرحلة مبكرة. 

�

ة و لألزواج  استشارات ت����
مكتب تقد�م المشورة للوالدين، ولألطفال وللشباب اإلرشاد 

ال���وي، و�رشاد الشباب والمشورة ي� حاالت المخدرات 
المشورة 

أين تجد المشورة والدعم؟ 
تقدم مرا�ز االستشارة:  

ي طلبات الحما�ة من العنف• 
المعلومات والمساعدة ��

 والحضانة، حق اإلقامة، إلخ.) رؤ�ة الطفلحقوق  الجنائ�ة،معلومات عن مسائل قانون�ة أخرى (التهم • 
 • �  عناو�ن المحامني

ي مرا�ز المشورة�دعمك 
  تطور و  مررت بهتعامل �شكل أفضل مع ما تل العاملون ��

ً
. سنعملجد�دةً  ا آفاق

يتم اإلفصاح ن ول. االستشارة مجان�ة، مجددا  معك للنظر ف�ما �مكنك الق�ام به لحما�ة نفسك من العنف
جٍم  وعند اللزوم �مكن. عن اله��ة واالسم إذا أردت  . فوري�  استدعاء م��

 جهات االتصال

ي لمرا�ز تقد�م المشورة للنساء والرجال الذين
وي� �د اإلل��� األسماء والعناو�ن وأرقام الهواتف وعناو�ن ال��

روا من العنف أو الذين �مارسون العنف.  ت��
 ةوقائ�

 مركز تقد�م المشورة للنساء / ب�ت النساء
 تقد�م المشورة للرجال

االتصال  تحصل ع� ب�انات. هناك توز�ــــع مأموري التنف�ذ عن نقطة  االبتدائ�ةاسأل عند بوابة المحكمة 
 محل إقامتك.  بمأمور التنف�ذ المختص بمنطقةالخاصة 

 مهم
طة تمد�د  بعد،إذا كنت قد قدمت طلًبا إ� المحكمة ولم �صدر قرار من المحكمة   مر الحا�ي األ ف�مكن لل��

ل �  يوًما أخرى.  14لمدة  للطرد من الم��
ي للقرارات؟

ماذا �مكنك أن تفعل إذا لم �متثل الجاي�
م بحظر متفق عل�ه ع� االتصال أو القرب.  �عرض نفسه للمساءلة القانون�ةالشخص العن�ف  �  إذا لم �ل��

ي أي وقت من النهار أو الل�ل. �جب عل�ك أ�ًضا
طة و / أو تقد�م شكوى جنائ�ة �� �مكنك االتصال بال��

ي أصدرت األمر بموجب قانون الحما�ة من العنف. �مكنك التقدم بطلب للحصول ع�  إبالغ المحكمة الى�
ي محكمة األ�ة. 

غرامة أو أمر حضانة ��
األطفال 

ماذا عن أطفالك؟ 
ي قانون الحما�ة من العنف ال تنظم الحضانة أو حقوق 

. �شكلرؤ�ة الطفلالتداب�ي المنصوص عليها ��
ا ع� األطفال. و�نطبق هذا أ�ًضا إذا لم يتعرض األطفال أنفسهم التعرض للعنف دا ً خل األ�ة ضغًطا كب�ي

ب، ي لذلك،هدوا عنًفا ضد أحد والديهم. اول�نهم ش لل��
ير�� طلب المشورة والدعم لنفسك وألطفالك ��

 مرحلة مبكرة. 

�

ة و لألزواج  استشارات ت����
مكتب تقد�م المشورة للوالدين، ولألطفال وللشباب اإلرشاد 

ال���وي، و�رشاد الشباب والمشورة ي� حاالت المخدرات 
المشورة 

أين تجد المشورة والدعم؟ 
تقدم مرا�ز االستشارة:  

ي طلبات الحما�ة من العنف• 
المعلومات والمساعدة ��

 والحضانة، حق اإلقامة، إلخ.) رؤ�ة الطفلحقوق  الجنائ�ة،معلومات عن مسائل قانون�ة أخرى (التهم • 
 • �  عناو�ن المحامني

ي مرا�ز المشورة�دعمك 
  تطور و  مررت بهتعامل �شكل أفضل مع ما تل العاملون ��

ً
. سنعملجد�دةً  ا آفاق

يتم اإلفصاح ن ول. االستشارة مجان�ة، مجددا  معك للنظر ف�ما �مكنك الق�ام به لحما�ة نفسك من العنف
جٍم  وعند اللزوم �مكن. عن اله��ة واالسم إذا أردت  . فوري�  استدعاء م��

 جهات االتصال

ي لمرا�ز تقد�م المشورة للنساء والرجال الذين
وي� �د اإلل��� األسماء والعناو�ن وأرقام الهواتف وعناو�ن ال��

روا من العنف أو الذين �مارسون العنف.  ت��
 ةوقائ�

 مركز تقد�م المشورة للنساء / ب�ت النساء
 تقد�م المشورة للرجال

االتصال  تحصل ع� ب�انات. هناك توز�ــــع مأموري التنف�ذ عن نقطة  االبتدائ�ةاسأل عند بوابة المحكمة 
 محل إقامتك.  بمأمور التنف�ذ المختص بمنطقةالخاصة 

 مهم
طة تمد�د  بعد،إذا كنت قد قدمت طلًبا إ� المحكمة ولم �صدر قرار من المحكمة   مر الحا�ي األ ف�مكن لل��

ل �  يوًما أخرى.  14لمدة  للطرد من الم��
ي للقرارات؟

ماذا �مكنك أن تفعل إذا لم �متثل الجاي�
م بحظر متفق عل�ه ع� االتصال أو القرب.  �عرض نفسه للمساءلة القانون�ةالشخص العن�ف  �  إذا لم �ل��

ي أي وقت من النهار أو الل�ل. �جب عل�ك أ�ًضا
طة و / أو تقد�م شكوى جنائ�ة �� �مكنك االتصال بال��

ي أصدرت األمر بموجب قانون الحما�ة من العنف. �مكنك التقدم بطلب للحصول ع�  إبالغ المحكمة الى�
ي محكمة األ�ة. 

غرامة أو أمر حضانة ��
األطفال 

ماذا عن أطفالك؟ 
ي قانون الحما�ة من العنف ال تنظم الحضانة أو حقوق 

. �شكلرؤ�ة الطفلالتداب�ي المنصوص عليها ��
ا ع� األطفال. و�نطبق هذا أ�ًضا إذا لم يتعرض األطفال أنفسهم التعرض للعنف دا ً خل األ�ة ضغًطا كب�ي

ب، ي لذلك،هدوا عنًفا ضد أحد والديهم. اول�نهم ش لل��
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ي قانون الحما�ة من العنف ال تنظم الحضانة أو حقوق 
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ي نطاقها •
اع �� � ي ال��

ك لطر��  �قع السكن المش��
ي نطاقها. أو �ق�م المد�ي عل�ه / المدع�ة  •

 عليها ��
 المستندات

م الطلبات؟ دِّ
َ
ق

ُ
 ك�ف ت

وك�ل لهذا الغرض إ�  ، وال تحتاجع� قانون الحما�ة من العنف طلبات بناءً �مكنك أن تقدم بنفسك 
، إال أن االستعانة بمحام قد  ي

ي  �ساعد. قانوي�
ي أ�ع وقت ممكن. ينب��

 عل�ك تقد�م الطلبات ��
ي المحكمة لتقد�مها لقاض / قاض�ة األ�ة. �جب أن تعد  ةالقضائ� الموظفة/  الموظفيتل�� 

طلبك ��
�شكل ج�د فمن المهم أن تصف ما حدث بدقة وتقد�م أدلة قدر اإلمكان (ع� سب�ل المثال:  تقد�م الطلب

ي 
ي تتواجد فيها، إذ �مكنك أن تطلب منع التواصل أو التقارب �� صور وتقار�ر طب�ة)، وسجل األما�ن الى�

 هذە األما�ن. 
ە معك بخصوص    الحما�ة من العنف؟ طلباتما الذي �جب أن تح��

 إثبات الشخص�ة •
طة تف�د بتقد�م •   إن وجدت شكوى،شهادة من ال��
طة  شهادة من•   الشقة�خالء بال��
 إلصاباتباشهادة طب�ة • 
 الخط�ة إذا أمكن عناو�ن و�فادات الشهود • 
 الشقةعقد اإل�جار عند تخص�ص • 
 ف�ه الشخص العن�ف يتواجد العنوان الذي • 

 عنوان تقد�م الطلبات: 
  أن ندعكم�سعدنا 

 من خالل
ي 
 الحكم القضائئ

 ماذا �حدث بعد تقد�م الطلب؟
ي 

 : ات التخاذ قرار �إمكان األ�ة ثالث قاض�ة / أمام قا��
 

ي نفس اليوم أو • 
ي األ�ة �شأن طلبك ع� الفور. ستتل�� القرار ��

�د  �صلك من خاللس�قرر قا�� ال��
 . االبتدائ�ة. يتم إبالغ الشخص العن�ف بالقرار من قبل المحكمة بعد بضعة أ�ام

 
ي  �طلع• 

 أوًال  الشخص العن�ف ع� أقوال األ�ة قاض�ة  / قا��
ً
�د و�قرر بعد بضعمن خالل كتابة ة ال��

 أ�ام. 
 

ي األ�ة موعًدا بعد • 
ي  أنت والشخص العن�ف ور�ما الشهود يتم استدعاؤك أسابيع. س 4-2�حدد قا��

��
ي المحكمة مع �صلك االستدعاء  . سوفحال توفرهم

ك �� �د. إذا كان هناك موعد مش�� عن ط��ق ال��
 . من �مثلك قانون�ا  معكأن �كون  ينصحالشخص العن�ف، ف

 القرار
 إخراج الشخص العن�ف من الشقة بعد صدور أمر من المحكمة.  التنف�ذ لمأمور �مكن 

بدعم كريم من


