
 التدابير القضائية قانون الحماية من العنف           
للحماية من العنف واالضطهاد   

ةالمشتركالحياة منزل  ترك  اإلجراءات البوليسية 

 
 

قانون الحماية من  إن. شأناً خاصاً ليس  منزليالعنف ال
أكثر  10/10/2112تاريخ الذي وضع قيد التنفيذ بالعنف 

ضحايا العنف ل قانونيةية الالحما فعالية بكثير في تحقيق
 .أفعالهم على وفي محاسبة الجناة المنزلي

 
 

 يمكن للضحايا 
إلجراءات القانونية الخاصة ا اتخاذطلب ب تقدموايأن  -

 لحماية من العنف واالضطهادبا
 المتعلق بإلزاماإلجراء تنفيذ المحكمة  يطلبوا منأن  -

  .ةالمشتركالحياة منزل مغادرة  علىالجاني 
 

األشخاص الذين يعيشون حياة القانون على هذا  ينطبق
وغيرها من أشكال الحياة أ، مشتركة زوجية أو غير زوجية

العنف المنزلي من أيضاً على ضحايا  نطبق، ويالمشتركة
ألن غالبية العنف المنزلي مصدره . النساء والرجال

 . ال الجانيات الجناة ، فإّن النص التالي يتحدث عنالرجال
إلبتدائية عن طريق لدى المحكمة ام طلب كم تقدييمكن

 الحماية للحصول علىاً شخصيتقديمه محامي أو  محامية أو
الحياة منزل مغادرة على الجاني  لزامإأو / و القانونية
 كم الحصوليمكن. الالزمة وغيرها من التدابير ةالمشترك

 ةنفقات المحامي دعم القانوني لتغطيةشروط محددة على الب
 أو اكم من قبلهإذا تم تمثيلكم وتقديم المشورة إلي المحامي أو

، محامي أوة في تعيين محامي كن لديكم رغبةتإذا لم . قبله
عن طريق شخص أو ) شخصيتقديم طلب خطي أو  يمكنكم

تحديد ُينصح ب .في المحكمة لدى الجهة المسؤولة (آخر
. موعد لهذا الغرض والسؤال مسبقاً عن الوثائق المطلوبة

المحكمة اإلبتدائية المسؤولة في مكان ت المتعلقة بالمعلوما
موقع على المحلي أو  هاتفال في دليل تجدونهاإقامتكم 

 :  اإلنترنيت اآلتي
www.gewaltschutz.bayern.de 

 
 

 
 

زوجك أو شريك حياتك  لسوء المعاملة من تعرضت إذا
سوء المعاملة أو إلحاق مهددة بالتعرض لأو إذا كنت 

لدى المحكمة اإلبتدائية ـ  ك تقديم طلب، يمكناألذى بك
تدابير الحماية الالزمة  وفيرلكي يتم تـ  األسرة محكمة

 .لك
 
 
 

 يمكن للمحكمة 
 :على وجه الخصوصأن تمنع الجاني 

 
 ،الدخول إلى منزلكمن  -
 ،ضمنها منزلكالتواجد في دائرة معينة يقع من  -
الضحية تتواجد فيها التي زيارة بعض األماكن من  -

مثل أماكن العمل ورياض األطفال )ُمنتظم بشكل 
 (الخ..والمدارس 

بك سواء عبر الهاتف أو البريد  اإلتصالمن  -
 الخ،..أو الرسائل الهاتفية الفاكساإللكتروني أو 

إال إذا كان  ،معك لقاء مشتركمحاوالت عقد من  -
 .ضرورياً ومرتبطاً بمصالح مشروعة اللقاءهذا 

 
 
 

من الممكن و مؤقتة، هي إجراءاتالحماية  إجراءات
قضائي  أي تدبيرانتهاك  ُيعتبر. اتخاذ قرارات عاجلة

لذا ُينصح . القانونعليها يعاقب ساري المفعول جناية 
في بتقديم شكوى رسمية لدى البوليس أو النيابة العامة 

 .  حاالت الخرق القانوني
 
 

 
 

 ةالمشتركالحياة منزل الشروط المتعلقة بمغادرة  أما
 .يلهافقد تم تسه

 
 

 ألحد الزوجينالمنزل  ترك
 

تقديم طلب لدى المحكمة اإلبتدائية المسؤولة يمكنك 
إلزام  من أجلـ  ألسرةمحكمة اـ في مكان إقامتك 

قام باإلساءة إذا  ةالمشتركالحياة منزل  تركالجاني ب
  . بتهديدكأو  إليك

 
 

 :في حاالت أخرى ةشتركمال الحياة منزلترك 
 

الذي حياتك  زوجة من شريكإذا كنت غير متحتى 
يمكنك تقديم طلب لدى المحكمة ، أساء إليك أو هددك

إقامتك ـ محكمة األسرة  اإلبتدائية المسؤولة في مكان
الحياة منزل ترك ـ يتضمن إلزام الجاني على 

أن تكون فترة مغادرة من الممكن أيضاً . ةالمشترك
، (فترة مؤقتة) فترة انتقاليةك ةالمشتركالحياة منزل 
  :وذلك

 ،كانت ملكية المنزل ملكية مشتركة إذا -
هو المالك الفعلي  الطرف اآلخر كان إذا -

 للمنزل،
 .عقد اإليجار تكوني طرفاً فيإذا لم  -

 
 

إذا كنت في خطر  كتقديم الحماية إلييمكن للبوليس 
 :وذلك بأشكال متعددةمباشر، 

من الدخول إلى لفترة زمنية معينة منع الجاني  -
تواجد في حرمانه من ال) ةالمشتركالحياة منزل 

 (مكان معين لفترة مؤقتة
 ،الجاني في الحاالت الخطيرة توقيف -
مثالً منع )اتخاذ تدابير أخرى تتعلق بحمايتك  -

، مهما بك اإلحتكاكبالقيام  من مؤقتةالجاني لفترة 
 (.كان شكل هذا االحتكاك

 
 

اتخاذ خطوات المذكورة أعاله خالل الفترة  يمكنك
تقديم طلب الحصول على تدابير قي الحماية، كلتل أخرى

 .مثالً  الحماية القضائية
 

وإجراء  الجنايات المرتكبة مالحقةيجب على البوليس 
 .المتوفرة األدلة تأمينو الالزمة التحقيقات

 
 

 لمزيد من المعلوماتل
 

يمكنك  ،ت العنف المنزليتدخل البوليس في حاالعن 
 كتّيب على قسم البوليس المحلي منالحصول 

 "م معلوماتـ البوليس ُيقدّ  العنف المنزلي" 
 (Häusliche Gewalt – Die Polizei informiert)، 
 :موقع اإلنترنيت اآلتي أو طلبه على 

www.gewaltschutz.bayern.de 
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، رة ا ه  ا   عا   

أ وادة  ات ا ا ه ان 
! 

 
 

  ا)Emilia Müller( ،  
 اب اا   ة)MdL( 

 وة اوز  
 
 

 

رة واا //وزارة ا    
   ك  اس
 

 أا ااء وارت، 

 
 لا   رة زا رة واا 

ا اآا :  
، ها )أً ارات) ()Frauenhäusern اء 

اارئ ا ء، ت ون  اء وال ى 
 وا ود ارا اآ ،ا)Ehe- und 

Familienberatungsstellen(تا اآ ، ا 
 ا)Allgemeinen Sozialdiensten( ر  ،

(، اآ ارات ا )Jugendämtern(اب 
Erziehungsberatungsstellen( لا  آ ،)

Kinderschutzbund( ءا ا ،)WEISSEN RING( ،
..ا. ا ا د  و لت ا  أو 

ا ا :  
www.gewaltschutz.bayern.de. 

 
 

  
  :  ت اارئةا

 
 لا 110 ا    ي أو

ا 
 
 

 
  

 
 

 
 

//وزارة ا    
   ك  اس

 
 
 
 
 
 
 

  ن 
ا  ا 

  
  

 أ   
ا ا  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

ر أن ا ا     ل اة 
ا  ، ار   ً ً م ك 

 ه  ا  ة، وو ه ا ا
وا.  

 
   ا2002 ن ا ا م 

   أ إ أّن وهك ر. ا  اة
"ه أن  ب ."  
  

  ةت اا    ةا ه  مُ
 ة ال اض أو ،ا  ن ا

 لا  .ا ا  ن إذا آ :  
، رة ا ه  ا   عا   

أ وادة  ات ا ا ه ان 
! 

 
 

  ا)Emilia Müller( ،  
 اب اا   ة)MdL( 

 وة اوز  
 
 

 

رة واا //وزارة ا    
   ك  اس
 

 أا ااء وارت، 

 
 لا   رة زا رة واا 

ا اآا :  
، ها )أً ارات) ()Frauenhäusern اء 

اارئ ا ء، ت ون  اء وال ى 
 وا ود ارا اآ ،ا)Ehe- und 

Familienberatungsstellen(تا اآ ، ا 
 ا)Allgemeinen Sozialdiensten( ر  ،

(، اآ ارات ا )Jugendämtern(اب 
Erziehungsberatungsstellen( لا  آ ،)

Kinderschutzbund( ءا ا ،)WEISSEN RING( ،
..ا. ا ا د  و لت ا  أو 

ا ا :  
www.gewaltschutz.bayern.de. 

 
 

  
  :  ت اارئةا

 
 لا 110 ا    ي أو

ا 
 
 

 
  

 
 

 
 

//وزارة ا    
   ك  اس

 
 
 
 
 
 
 

  ن 
ا  ا 

  
  

 أ   
ا ا  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

ر أن ا ا     ل اة 
ا  ، ار   ً ً م ك 

 ه  ا  ة، وو ه ا ا
وا.  

 
   ا2002 ن ا ا م 

   أ إ أّن وهك ر. ا  اة
"ه أن  ب ."  
  

  ةت اا    ةا ه  مُ
 ة ال اض أو ،ا  ن ا

 لا  .ا ا  ن إذا آ :  
، رة ا ه  ا   عا   

أ وادة  ات ا ا ه ان 
! 

 
 

  ا)Emilia Müller( ،  
 اب اا   ة)MdL( 

 وة اوز  
 
 

 

    وزارة المستقبل// االستشارة والدعم
 ما يحرك مشاعر الناس
 

 أعزائي القراء والقارئات، 

 
 في صورة خاصةبالالزمين والدعم  ى المشورةالحصول عل

  :المراكز اآلتية
 هواتف، (استشاراتأيضاً ) (Frauenhäusern) مالجئ النساء

لدى  النساء واألطفالشؤون  مفوضات ، الخاصة بالنساء الطوارئ
 Ehe- und)لعائلي وا يرشاد الزوجمراكز اإل ،البوليس

Familienberatungsstellen)جتماعية ت اإل، مراكز الخدما
مكاتب رعاية ، (Allgemeinen Sozialdiensten) العامة

التربوية  الستشارات، مراكز ا(Jugendämtern)الشباب 
(Erziehungsberatungsstellen) ،مركز حماية األطفال 
(Kinderschutzbund)،  الحلقة البيضاء(WEISSEN 

RING) ،..المحلي تجدونها في دليل الهاتف  االتصالبيانات  .الخ
 :أو على موقع اإلنترنيت اآلتي

www.gewaltschutz.bayern.de. 
 
 

 
 :في حاالت الطوارئ لمساعدةا

 
أو بأي قسم للبوليس  001 هاتفال رقماالتصال ب

 المحلي
 
 

 
  

 
 

 
 

    وزارة المستقبل//
 ما يحرك مشاعر الناس

 
 
 
 
 
 
 

 قانون 
 الحماية من العنف

 
 

 حماية أفضل 
 زليلضحايا العنف المن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجال الحياة  فيفي معظمه  قعي العنف المنزلي رغم أن
عدم ترك ينبغي  اعتباره شأناً خاصاً بل ناال يمكنف، الشخصية
تواجه مصيرها وحيدة، ويجب على الجميع تحمل هذه الضحية 

 .المسؤولية
 

ضحايا العنف يحمي  2112لمنزلي لعام قانون العنف ا
 أنّ إلى تشير بشكل أفضل رسالة وهناك . من الجناة المنزلي

 ".أن يذهبعليه  من يضرب"
 
في  متوفرةهذه النشرة لمحة عامة عن اإلمكانيات ال مقدم لكتُ 

التي المساعدة  تستعرض أشكالقانون الحماية من العنف، و
 : م تعانون من العنف المنزليإذا كنت. يمكنكم الحصول عليها

الدفاع عن  معليكبل ، سلبيةهذه الحالة بصورة مع  ال تتعاملوا
 القانون وفرهاإلمكانيات المتاحة التي يواالستفادة من ا أنفسكم

 !لكم
 
 

 ، (Emilia Müller)اميليا ميللر 
 (MdL)عضوة في مجلس النواب اإلقليمي 

 وزيرة الدولة 
 
 

 


