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ما الذي يجب عليك مراعاة  من أجل سالمتك؟

إذا كنت يف موقف خطري، أتصل برقم الطوارئ بالرشطة 133

التقط صوًرا ألي إصابات و وثق الحادث )وأي اعتداءات سابقة(

استشري الطبيب/ الطبيبة إذا كنت مصابًا

اكتب أسامء و عناوين الشهود

كيف ميكن ملركز الحامية من العنف أن يقدم الدعم؟

إيجاد طرق إليقاف العنف

الدعم النفيس

التدخل يف األزمات

إعداد تقييامت املخاطر وخطط السالمة الشخصية

االستشارة القانونية

دعم األطفال املترضرين

طلب اصدار Einstweilige Verfügung )حكم مؤقت(

تقديم الشكوى

التواصل مع الدوائر الحكومية 

دعم اإلجراءات النفسية و االجتامعية و القانونية لضحايا جرائم 

العنف

جميع العروض رسية و مجانية!

 Gewaltschutzzentrum Niederösterreich يف 

 )مركز النمسا السفىل للحامية من العنف(،

 ستتلقى استشارة شاملة و مجانية. سوف تتلقى دعاًم نفسيًا، اجتامعيًا و 

استشارة قانونية.

مراكُز الحامية من العنف مرافٌق لحامية الضحايا؛ حيث تدعم األشخاص 

الذين يتعرضون للعنف املنزيل أو جسدي أو املتأثرين باملطاردة.

 Gewaltschutzzentrum Niederösterreich
مركز النمسا السفىل للحامية من العنف

مركز حامية ضحايا العنف
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ملف حظر الدخول و االقرتاب:

Betretungs- und Annäherungsverbot
حامية الرشطة من العنف وفًقا للامدة 38أ من قانون رشطة األمن

ماذا أفعل إذا تعرضت للعنف؟ 

ال يبدأ العنف بالتعرض للرضب.

يف حالة الطوارئ، اتصل عىل الفور برقم الطوارئ 133 الخاص بالرشطة.

مركز الحامية من العنف موجود لدعمك أنت وأطفالك. ال ترتدد و دعنا 

ننصحك.

متى يحدث حظر الدخول و االقرتاب؟

إذا تعرضت للرضب أو شعرت بالتهديد أو كان الهجوم و شيًكا، ميكن 

للرشطة فرض حظر الدخول و االقرتاب عىل الشخص العنيف، فال ميكنه 

دخول املنزل الذي تعيش فية. ال يهم من ميلك الشقة أو املنزل، ينطبق 

حظر االقرتاب عىل األشخاص املعرضني للحظر الذين حددتهم الرشطة و 

كذلك يف محيط قدره ١٠٠ مرت.

ما مدة الحامية التي يوفرها حظر الدخول و االقرتاب؟

حظر الدخول و االقرتاب يستمر مدة أسبوعني تأخد الرشطة مفاتيح 

الشقة من الشخص العنيف. يسمح له/لها بأخذ أشياء لالستخدام 

الشخيص فقط معه )مثل النقود و الوثائق الشخصية و املالبس 

ومعدات العمل، ...(

ام يعد مسموًحا للشخص الذي أُْجِل بالعودة إىل الشقة أو املنزل دون 

أن ترافقة الرشطة، وال حتى مبوافقتك.

ما العمل إذا تجاهل مرتكب العنف حظر الدخول و االقرتاب؟

اتصل بالرشطة عىل الفور! يجب عىل الرشطة مرة أخرى العمل 

عىل إجالء الشخص العنيف وميكن أن تفرض عليه غرامة. إذا انتُِهك 

الحظر عدة مرات. فيمكن أيضاً اعتقاله. 

ماهي نتائج فرض حظر الدخول و االقرتاب؟ 

حظر الدخول و االقرتاب هو حظر من الرشظة. هذا ال يعني أن 

األشخاص الذين أُجلُو لديهم سجل إجرامي. ومع ذلك، إذا تعرضت 

ح ذلك. أنت و /أو اطفالك لإلصابة أو التهديد، فسيُوضَّ

 Gewaltschutzzentrum NÖ أُبلِغ 

)مركز النمسا السفىل للحامية من العنف( بفرض حظر عىل دخول 

املنطقة واالقرتاب منها، من أجل تقديم الدعم واملشورة مجانًا. إذا 

كان األطفال يعيشون يف املنزل، تُبلِغ الرشطة أيًضا خدمة رعاية 

األطفال والشباب. إذا كان األطفال أو املراهقون ممنوعني أيًضا من 

الدخول أو االقرتاب، فستُبلِغ الرشطة أيًضا األشخاص الذين يكون 

األطفال يف رعايتهم بانتظام )مثل مربية األطفال(.

هل من املمكن متديد الحامية؟

 Einstweilige Verfügung مت طلبًا للحصول عىل  إذا قدَّ

)حكم ابتدايئ( إىل املحكمة االبتدائية خالل فرتة الحامية التي تبلغ 

د الحظر املفروض عىل الدخول واالقرتاب إىل 4  أسبوعني، فسيُمدَّ

أسابيع كحد أقىص.

ما هو حكم مؤقت

الحامية القضائية من العنف 

وفًقا للامدة 382 ب، ج من قانون التنفيذ

ما Einstweilige Verfügung )حكم مؤقت(؟

ميكن للمحكمة أن تقرر أن الشخص العنيف غري مسموح له بدخول 

الشقة أو املنزل مدًة تصل إىل ستة أشهر. ميكن أن ُتنع من اإلتصال 

بك مدًة تصل إىل عام. و أيضاً من الدخول مكان عملك و / أو مدرسة 

األطفال.

 متى ميكن تطبيق Einstweilige Verfügung )حكم مؤقت(؟

إذا مل يكن من املقبول أن تعيشا مًعا أو تتعامل مع الشخص العنيف، 

عىل سبيل املثال بسبب التهديدات السابقة أو العنف الجسدي. الرشط 

األسايس هو حاجتك امللحة إىل العيش يف الشقة. حالة امللكية ال تهم. 

من أجل التقدم بطلب للحصول عىل Einstweilige Verfügung )حكم 

ابتدايئ(، يجب أال يكون هناك تدخل من الرشطة مسبًقا. يجب أال يكون 

هناك حظر عىل الدخول واالقرتاب.

 Einstweilige Verfügung أين و كيف تتقدم بطلب للحصول عىل

)حكم مؤقت(؟

يجب تقديم الطلب إىل املحكمة املحلية يف مكان إقامتك. سيدعمك 

املوظفون يف مركز الحامية من العنف يف تقديم الطلب. ميكنك أيًضا 

تقديم الطلب بنفسك أو مبساعدة محاٍم.

وسائل التصديق املطلوبة لتقديم الطلب، عىل سبيل املثال: شهادتك، 

شهود، محارض الرشطة، التقارير الطبية، الصور،.... التوثيق حول الهجامت 

السابقة مهم أيًضا. أحرض هذه املستندات معك عند تقديم الطلب. يجب 

أن تقرر املحكمة يف طلبك يف أرسع وقت ممك. يُتَخذ القرار بصدور 

حكم.

Einstweilige Verfügung


