
 

 

 األمر باالبتعاد أي منع االقتراب 

 من الزاوية اليمنى العلياكاملة يمكنكم طباعة هذه النشرة 

 
إلى تحقيق الوقاية المسبقة  -أي عدم االقتراب منه  -ما باالبتعاد عن شخص آخر الخاص بأمر شخص قانون يكمن القصد من ال

المختصة للسلطات يجوز  أنهاألمر باالبتعاد وتعني عبارة  .إمكانيات التدخل في حاالت المضايقة الجديةعزيز من الجريمة وت
 قصودالشخص الم ذلكحرية أو راحة  أو صحة أومن أجل حماية حياة بشخص آخر تصال من االما منع شخص إصدار أمر ب

 .كنين في نفس المسكناسان الشخصهذان حتى لو كان بالحماية 
 

 32/11/3113تحديث 
 وزارة العدل

 
 

 ؟مر بابإبتعادحق له طلب األمن هو الشخص الذي ي

التي قد يقترفها زوج يقات اإلزعاجات أو المضامن  بخصوصها األمر باالبتعادتتألف الحاالت النموذجية التي يمكن تطبيق قانون 
بتزاز المال من والديه اها طفل راشد فيفي الحاالت التي يحاول و الزيارة ةتصال أو محاولسابق أو شريك سكن بواسطة اال

 .كذلك يمكن بموجب هذا القانون حماية شهود المحاكمات مثاًل. العاجزين
 

أيضًا على األشخاص المقيمين معًا في مسكن واحد لسبب غير العالقة  األمر باالبتعاد الخاص بالعائالتتطبيق أحكام قانون يجوز 
إذا كان الوالدان يواجهان عنفًا من طرف ذلك الوالد عن والديه ولد راشد باالبتعاد أمر تطبيق هذا القانون و جوزفمثاًل ي، الزوجية

 .كنساكنًا معهما في نفس المس حتى لو كان
 

مضايقة بتهديد أو بإذا توفرت لديه أسباب وجيهة تبرهن على أنه مستهدف  األمر باالبتعاد ألي إنسان طلبجوز وعلى كل حال، ي
 .شخص آخرطرف من 

 
أو يتمكن إذا لم يتجرأ  باالبتعادستصدار قرار اجتماعية طلب الشئون اال سلطاتللشرطة ولو النيابة العامةلمدعي  حقيكذلك 

 .طلب ذلك بنفسهمن الشخص المهدد 
 

 ؟عادتمر باالباألكيف يطلب 

من  وأ ةالعاممدعي النيابة مكتب من أو جتماعية الشئون االسلطات من الشرطة أو على إرشادات ومساعدة من  الحصول كممكني
خفف يمكن أن يإصدار أمر باالبتعاد بحق الشخص الذي يهددكم  بأنوأحسستم تعرضتم للتهديد إذا  الطوعيةوالجمعيات المنظمات 

 .معنكم ويسهل أمورك
 

يجب  طلبالوعند تقديم . بتدائية كتابيًا أو شفهيًاالشرطة أو مباشرة إلى المحكمة االدائرة إّما إلى األمر باالبتعاد طلب يمكنكم تقديم 
 :توضيح ما يلي يكمعل
 
 لها ونتعرضتأو قد  تمالمضايقة التي تعرض نوع التهديد أو •
 لكم الجهة التي يصدر عنها التهديد أو المضايقة •
 ستمرار المضايقة أو خطر التعرض للجريمة في المستقبلاحتمال اتقديركم عن  •
 وجود شهود أو إثباتات •
 

تصال لممكنة ومعلومات االادلة كافة األأن تجمعوا حصولها و مباشرة عقب تكمذكرماألحداث في لكم أن تسجلوا ومن المهم 
 .منكم ضمان عدم اقترابهو ددكماألمر باالبتعاد بحق الشخص الذي يهبالشهود دعمًا لطلب 

 
 .األضرارفحص في أسرع وقت ممكن من أجل الطبيب أن تراجعوا  حية للعنفض كمفي حال وقوعويستحسن بكم 

 



أو مدعي والمدراء  من مراتب الرئاسةأي شرطي  - مفوض صالحيات التوقيفعمومي  وظفم للمحكمة االبتدائية وألييحق 
 .باالبتعاد المؤقت النافذ فورًااألمر إصدار  -ة العامالنيابة 

 
. الشرطةصادر عن ضمن العائلة الواحدة كحكم مؤقت نافذ فورًا بموجب قرار باالبتعاد بحق شخص ما أمر إصدار غالبًا ما يتم 

وترى  الحبس االحترازيتحتجزه في الشخص الذي يتصرف بشكل تهديدي من البيت وبإخراج الشرطة تقوم ويتم ذلك مثاًل عندما 
 .االحتجاز سيظل قائمًا حتى بعد خروجه من نظارةواقتراف الجريمة خطر التهديد ن أ

 

 األمر باالبتعاد وأنواعهمحتوى 

كما ال ، تصال به أو محاولة ذلكلقاء الشخص المحمي أو االباالبتعاد  أمورأنه ال يجوز للشخص الم، ويعني العادياألمر باالبتعاد 
 .يجوز له مالحقته أو مراقبته

 
اإلقامة ضمن منطقة معينة بالقرب من المسكن الدائم باالبتعاد  أمورأنه ال يجوز للشخص الم، ويعني الموسعاألمر باالبتعاد 

 .األخرىقامة اإلكن امما يوازي ذلك من أأو أو بيته الصيفي أو مكان عمله لشخص المحمي ل
 

المسكن المشترك وال يجوز له مغادرة االبتعاد شخص المأمور بأنه يتوجب على ال ، ويعنيضمن العائلة الواحدةاألمر باالبتعاد 
، كما ال يجوز له شكل آخرأي بتصال به لقاء الشخص المحمي أو االذلك ال يجوز للشخص المأمور باالبتعاد ك. إليه العودة

الشخص المأمور يشمل منع  بحيث الموسعضمن العائلة الواحدة أن يكون من النوع لألمر باالبتعاد ويمكن . مراقبتهمالحقته أو 
 .مثاًل كالمنطقة المجاورة للمسكن المشتركمعّين التواجد في مكان آخر باالبتعاد من 

 
عرقلة أي حال من األحوال بال يعني على حدة، إال أن ذلك ضروري لكل حالة المدى الحسب النوع ويتم األمر باالبتعاد فقط 

في حال حدوث بين الشخصين المعنيين تصال باالمثاًل سمح ُي، إذ وعملية ةموضوعيلدواع المعنيين تصال بين الشخصين اال
 .على الرغم من وجود أمر باالبتعاد بحق أحدهما المشتركهما مرض مفاجئ لطفل

 
 بأن تأمر مثاًل مستقبليًاالتي يمكن توقعها عتبار الحاالت باالأن تأخذ  األمر باالبتعادتخاذ قرار اعند على الجهة المقررة يجب 

 ،خارجي طرف ثالثجتماعية أو بحضور االشئون السئول من سلطات مبواسطة المعنيين بالقرار تصال بين الشخصين اال رتيبتب
 .حاالت تقسيم الممتلكاتفي األطفال أو رؤية ولقاء في حاالت وذلك 

 
( السكن تسديد أجرة مثاًل )األطراف المعنية لتزامات المالية بين ضمن العائلة الواحدة في أمور االاألمر باالبتعاد ال يتدخل قرار 

ال يكون للقرار تأثير حقوقي على حضانة األطفال المشتركة أو كما ، أو ملكية المسكن أو عقد اإليجار أو تقسيم موجودات البيت
 .ستقلبشكل م لقاء األطفالمسائل رؤية وتفاق على ال، على أن يتم ااء األطفال أو النفقةقلرؤية وحق 

 

 سريان مفعول األمر باالبتعادمدة 

على أقصى  واحدةالسنة  تتجاوز الالعلى أن  بتدائيةالمحكمة اال حددهامدى الفترة التي ت طوالقرار األمر باالبتعاد يسري مفعول 
سريان مدة يد ومن الجدير بالتنويه هنا أن تمد. مفعول القرار عند الضرورةسريان مدة تمديد ، علمًا أن هذا ال يحّد من إمكانية حد

 .بتدائيةالمحكمة االبومداولة بهذا الخصوص تمديد تقديم طلب يشترط األمر باالبتعاد مفعول 
 

مدة النظر ب، ويتم على أقصى حد ثالثة أشهرالمفعولها تجاوز يال مدة لمكن إصداره ضمن العائلة الواحدة فياألمر باالبتعاد أما 
 .لثالثة أشهر تالية مدةتلك الحتفاظ بحق تمديد مع االعلى حدة لكل حالة  هاوتحديداألمر باالبتعاد  سريان مفعول قرار

 

 االبتدائية بالمحكمةاألمر باالبتعاد دعوى 

والبت بها تها مداوالاجراءات  تموت ،بها طبقًا لذلكاالبتدائية المحكمة من الدعاوى المستعجلة وتنظر األمر باالبتعاد تعتبر طلبات 
لها وتستمع إلى طرفي الدعوى  ةالمقدم اتتنظر المحكمة خاللها في التوضيححيث جنائية الوى ادعمحاكمات النهج على 

 .والشهود
 

 
المحكمة في  ستندوت. قضية على حدةتقوم المحكمة بتقييم مدى خطر الجريمة أو المضايقة لكل األمر باالبتعاد، تخاذ قرار اوعند 

 .الشهود إن وجدت إفاداتلشخص المهدد والذاتية لة معاناالعلى الظروف وها حيثيات قرارتعليلها و



 
ومن األسباب الكافية . تعتبر حاالت ممارسة العنف من األسباب المشددة للقرار على الرغم من أنها ليست شرطًا موجبًا لذلك

 في األماكن العامةضمن دائرة سكنه أو مكان عمله أو د يشعر بأنه مهدمضايقة الشخص الذي حاالت يمكن ذكر مر باالبتعاد ألل
األمر ؤدي إلى ومن األسباب األخرى التي يمكن أن ت. وذلك بواسطة التهديد أو المالحقة غير المبررة بقصد اإليذاء أو التحرش

 .تصال أخرىاالهاتف أو الرسائل أو بأية طرق واسطة بالمستمرة المضايقة باالبتعاد يمكن ذكر 
 

 لعائلة الواحدةضمن األمر باالبتعاد المشددة لشروط ال

 األمر باالبتعاد لتزام بترك البيت المشترك تدخاًل حادًا في الحقوق الشخصية أقوى من االيعني 
 ضمن العائلة الواحدة أشد مما هي عليه لشروط الموجبة لألمر باالبتعاد ولذلك تكون ا ،العادي

 .األمر باالبتعاد العاديفي حال 
 األمر يتعلق بدرء جريمة أو خطر إذا كان ئلة الواحدة فقط ضمن العااألمر باالبتعاد ن كلذلك يم

 ، حياة  الشخص طالب القرار أو سالمته البدنية أو حريته الشخصيةحصول جريمة تستهدف 
 أو المضايقات التي تستهدف إقالق جرائم الحاالت ذلك األمر باالبتعاد في ل ًاأي أنه ال يمكن خالف

 وجود ضمن العائلة الواحدة باالبتعاد  مراألعي وباإلضافة إلى ذلك يستد. الراحة
 .عنيةحصول الجريمة المسيؤدي إلى األمر باالبتعاد متناع عن إصدار قرار أن االعلى  دلاحتمال أعلى ي

 
قامة فمن المفيد إل ،مثاًل المضايقةعمل الطرف المتهم ب يقّرذا لم إف. حصول التهديدقامة البّينة على إقد يكون من الصعب أحيانًا 

سلطات تصاالت السابقة مع الشرطة أو االذلك تعتبر ك. ى ومشاهدة أشخاص جانبيينأمرعلى أن تكون المضايقة قد حصلت البّينة 
تعتبر التقاريـر الطبية والرسائل الكتابية والتسجيالت الفنية وباإلضافة إلى ذلك ، داعمة لإلثباتل وامكعجتماعية الشئون اال

 .ية عن التهديدوضيحكتقارير ت - مثاًل لزمالءالجيران وامن  -الشهود إفادات و
 

ستفسار اال كمويمكن. في المحاكماتقانونية عاونة موغيرهم من رجال القانون والمحامون  ميونيقدم المعاونون القانونيون العمو
 .تب المعاونة القانونية عن إمكانية الحصول على معاون قانوني على حساب الدولةامن مك

 
جلسة عن حضور أمره باالبتعاد متناع الشخص المطلوب احتى في حال الفصل بطلب األمر باالبتعاد بتدائية لمحكمة االيحق ل

 .تخاذ المحكمة القرار بذلكافور األمر باالبتعاد ويسري مفعول . المداولة بالمحكمة
 

ال يحق . االبتدائية من المحكمة قرارقض ال، فيجب طلب نألمر باالبتعادداع لمن عد هناك يوإذا تبين في وقت الحق أنه لم 
 .تفاق شخصي بينهمااقرار بمفعول الإنهاء للطرفين المعنيين 

 

 األمر باالبتعادخرق 

. على أقصى حد وتكون العقوبة إّما غرامة أو الحبس سنة واحدة. هو جريمة يعاقب عليها القانونقرار األمر باالبتعاد إن خرق 
النيابة العامة حيث يقوم مدعي النيابة العامة باإلدعاء ورفع القضية إلى المحكمة ختصاص خاضعة ال جريمة القرارويعتبر خرق 

 .االبتدائية
 

 .الشرطة الخاص باألشخاصفي سـجل  قرارات األمر باالبتعادتدوين كافة تقوم الشرطة ب
 

فمثاًل . تلك القراراتخرق في حال  ةير القسريتدابستعمال الاويحق للشرطة قرارات األمر باالبتعاد، تشرف الشرطة على تطبيق 
أمور باالبتعاد في المم باحتجاز ستدعاء الشرطة التي تقوابمضايقة الشخص المحمي، فيمكن المأمور باالبتعاد شخص الستمر اإذا 

 .ت الحقةاجراءإتخاذ امن أجل واستجوابه  حتجازنظارة اال

 

 ليي امك واتصرف

 ضحية عنف أو مضايقةالوقوع  ونتتوقع مأو كنت مبالشرطة إذا وقعت واتصلا •
 
 مؤقتلألمر باالبتعاد الإصدار قرار أن تطلبوا من الشرطة  ميمكنك •
 
 جهات االلتفات إلى الجتماعية أو الشئون االسلطات طلب المساعدة من  ميمكنك •

 رشاداتإو استشاراتالتي تقدم 



 
 ةعند الضرورستفادة من مساعدة الخبراء اال ميمكنك •
 
 باإلجراءات األخرى التفكير  ميتوجب عليك األمر باالبتعاد،بعد صدور قرار  •

 .مثاًلالبيت  أقفالأمانكم كتبديل رفع درجة التي يمكنكم اتخاذها من أجل 
 
 األمر خرق قرار  على عدمعمليًا  منفسكأبشرفوا أن ت مويتوجب عليك •

 باالبتعاد
 
 األمر باالبتعادار الشرطة فورًا عن حاالت خرق قر وابلغ •
 
 معائلتكضمان أمانكم وأمان من القيام بأي إجراء ل واال تخاف •
 
 

 111رقم هاتف شرطة الطوارئ 
 
 
 

 ستعالمات والمساعدةاال

 
 :األمر باالبتعادالتالية اإلرشادات والتوجيهات في قضايا  سلطاتالتقدم 

 
 شرطةسلطة أقرب  •

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/0C8BF3843A3BDD28C2257530002EC9AC
?opendocument 

 
 .التي تقيمون بهابلدية الكتب ماتصلوا ب :جتماعيةاشئون سلطة أقرب  •

 :من الرابط التالي حسب االسم بالترتيب األبجديتوجد معلومات االتصال مدرجة 
yhteystiedot/kunnat/Sivut/default.aspx-alan-http://www.kunnat.net/fi/Yhteystiedot/kunta 

 
 لية اإلرشادات والتوجيهاتالتا المنظماتتقدم 

 :األمر باالبتعادفي قضايا 
 
 https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=8 (turvakoti) أمان تأقرب بي •

www.turvakoti.net 

 

 www.rikosuhripäivystys.fi ناوبة ضحايا الجريمةم •

 13-31الجمعة الساعة  -ربعاء، األ13-31الساعة  الثالثاء - ثنيناال 0203 16 116 (auttava puhelin) هاتف المساعدة
 31-31الخميس الساعة  -ثنين اال 117 16 0203هاتف  ،(Juristineuvonta) ستشارات القانونيةاال
 
 (Raiskauskriisikeskus Tukinainen)غتصاب توكيناينن االأزمات مركز  •

www.tukinainen.fi 
www.nettitukinainen.fi 

 11 – 9الجمعة الساعة  –االثنين  97899 0800، هاتف (kriisipäivystys) مناوبة األزمات
 31 – 11الساعة  األعياد والوقفةأيام واألحد  –السبت 

 11 – 12الخميس الساعة  –االثنين  97895 0800مناوبة االستشارات القانونية، هاتف 
 
 www.naistenlinja.fi( Naisten linja" )نايستن لينيا"خط النساء  •
 

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/0C8BF3843A3BDD28C2257530002EC9AC?opendocument
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/0C8BF3843A3BDD28C2257530002EC9AC?opendocument
http://www.kunnat.net/fi/Yhteystiedot/kunta-alan-yhteystiedot/kunnat/Sivut/default.aspx
https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=8
http://www.turvakoti.net/
http://www.rikosuhripäivystys.fi/
http://www.tukinainen.fi/
http://www.nettitukinainen.fi/

