
 ممنوعیت نزدیک شدن

پرینت نمود.کل این مطلب را می توان از قسمت باال سمت راست   

آوردن امکانات بهتری برای دخالت در مزاحمت  قانون ممنوعیت نزدیک شدن پیشگیری از ارتکاب به جرم و فراهم  هدف

آزادی یا آسایش شخصی بتوان   ،سالمتی ن معنی است که برای حفاظت از جان،ممنوعیت نزدیک شدن به ایجدی می باشد. 

منوعیت مورد زدیک شدن در مواقعی که شخصی که با متماس گرفتن شخصی دیگری با وی را ممنوع نمود. ممنوعیت ن

می باشد. استفاده د نیز قابل می گردد در یک منزل زندگی می کن کسی که از تماس گرفتن ممنوع حفاظت قرار می گیرد با  

میالدی 32/11/3113به روز شده در تاریخ   

 وزارت دادگستری

 چه کسی می تواند درخواست ممنوعیت نزدیک شدن نماید؟

ممنوعیت نزدیک شدن می توان به عنوان مثال در موارد زیر استفاده نمود: هنگامی که همسر یا هم خانه سابق با تماس از 

گرفتن یا تالش برای مالقات ایجاد مزاحمت می نماید و نیز مواقعی که فرزندی بزرگسال سعی می کند با فشار از والد کهنسال 

از شاهد دادگاه نیز حفاظت نمود.  یت نزدیک شدن می توان مثالا با استفاده از ممنوعخود پول بگیرد.   

قوانین ممنوعیت نزدیک شدن در داخل خانواده را می توان در مواردی که اشخاص به دلیلی غیر از رابطه زناشوئی با هم در 

اردی که فرزندی بزرگسال یک منزل زندگی می کنند نیز به کار برد. استفاده از ممنوعیت نزدیک شدن به عنوان مثال در مو

 والد خود که با او زندگی می کند را مورد ضرب و شتم قرار می دهد، امکان پذیر می باشد. 

به طور واقعی احساس می کند که از جانب شخص دیگری مورد تهدید یا مزاحمت واقع شده است به طور کلی هر شخصی که 

 می تواند تقاضای ممنوعیت نزدیک شدن نماید. 

، مقامات دادستانی، پلیس، و را نداشته باشداقعی که شخص تهدید شده جرأت یا توان تقاضای ممنوعیت نزدیک شدن در مو

 خدمات امور اجتماعی نیز می توانند این تقاضا را از طرف او انجام دهند. 

 چگونه می توان تقاضای ممنوعیت نزدیک شدن نمود؟

کر می کنید که ممنوعیت نزدیک شدن می تواند به شما کمک کند، می توانید از در صورتی که مورد تهدید قرار گرفته اید و ف

 پلیس، مسئولین خدمات اجتماعی، دادستان یا سازمان های داوطلب درخواست کمک و راهنمائی نمائید. 

هنگام ممنوعیت نزدیک شدن را می توان از پلیس یا مستقیماا از دادگاه شهرستان، به طور کتبی یا شفاهی درخواست نمود.  

 درخواست ممنوعیت نزدیک شدن باید موارد زیر را اطالع دهید: 

 مورد چه نوع تهدید یا مزاحمتی بوده اید و یا به زودی خواهید بود 

 یا مزاحمت می نمائید  از جانب چه شخصی احساس تهدید 

  چیست نظر و ارزیابی تان در مورد ادامه مزاحمت یا احتمال وقوع جرم در آینده 

 آیا شاهد یا مدرکی در مورد موضوع در دسترس می باشد 

مهم است که اتفاقاتی که برایتان رخ می دهد را بالفاصله یاداشت نموده و تمام مدارک و مشخصات شواهدی را که وجود 

 دارند را برای قوی تر نمودن درخواست ممنوعیت نزدیک شدن گردآوری کنید. 

 مائید. چنانچه مورد خشونت واقع شده اید در اولین فرصت برای معاینه پزشکی جراحات تان مراجعه ن



ممنوعیت مقامات اداری که حق بازداشت دارند، یعنی پلیس دارای رتبه ارشد یا دادستان و یا دادگاه شهرستان می توانند 

 را صادر نمایند.  نزدیک شدن موقت که بالفاصله قابلیت اجرای قانونی می یابد

اجرا است با  که بالفاصله قابلموقت عیت نزدیک شدن داخل خانواده نخست به طور ممنوعیت نزدیک شدن معموالا نیز ممنو

مثالا در مواردی که پلیس شخصی را که تهدید آمیز رفتار نموده است از منزلش خارج نموده و می گردد.  صادرتصمیم پلیس 

 بازداشتگاه نیز وجود دارد، بدین گونه عمل می گردد.  و خطر ارتکاب به جرم پس از آزادی ازمی برد به بازداشتگاه 

 عیت نزدیک شدنمحتوای ممنو

در موردش مقرر گردیده است حق ندارد که شخص حفاظت شده را  ممنوعیت نزدیک شدن از نوع اولیهشخصی که حکم 

ر گرفتن شخص حفاظت شده نیز مالقات نموده، با او تماس گرفته و یا تالش نماید که با وی تماس بگیرد. تعقیب یا تحت نظ

 ممنوع می باشد. 

ر گرفته و بدین مفهوم است که حضور در نزدیکی بحضور در منطقه خاصی را نیز در  جامع ممنوعیت نزدیک شدن از نوع

 منزل دائمی شخص حفاظت شده، محل اسکان ایام تعطیالت وی، محل کار او یا دیگر مکان مشابه نیز ممنوع می باشد. 

مقرر گردیده باشد باید منزل مشترک را ترک نماید و حق  در داخل خانواده ممنوعیت نزدیک شدنشخصی که برای او 

قرار تعقیب یا تحت نظر او حق مالقات شخص حفاظت شده و نیز هیچ گونه تماس با وی را ندارد. بازگشت به آنجا را ندارد. 

صادر  جامعرا نیز می توان از نوع  نزدیک شدن در داخل خانواده ممنوعیتشخص حفاظت شده نیز ممنوع می باشد. دادن 

از جمله در نزدیکی منزل مشترک نیز می  ،نمود که در این صورت این ممنوعیت شامل حضور در مکان مشخص دیگر

 شود. 

شامل  شدنممنوعیت نزدیک گستردگی که در هر مورد ضروری می باشد صادر می گردد.  آن فقط با ممنوعیت نزدیک شدن

تماس گرفتن در مواردی از جمله در هنگام بیماری فرزند نمی شود.  که دالیل منطقی و قابل قبول داشته باشندتماس هائی 

 مجاز می باشد.  ممنوعیت نزدیک شدن، علیرغم وجود مشترک

مثالا دیدارهای مربوط  باید شرایط قابل پیش بینی را در نظر گرفت. ممنوعیت نزدیک شدندر هنگام تصمیم گیری در مورد 

ات اجتماعی و یا به مالقات فرزند یا ارتباطاتی که برای تقسیم اموال ضروری می باشند را می توان با واسطه مسئولین خدم

 مقدور و مجاز دانست.  با حضور شخص ثالث

اخت اجاره خانه(، روابط در داخل خانواده دخالتی در وظایف مالی طرفین )مثالا پرد ممنوعیت نزدیک شدنبا صدور حکم 

تأثیر قانونی بر موضوع ممنوعیت مالکیت یا قرارداد اجاره منزل و یا تقسیم اموال منقول خانه نمی گردد. صدور حکم 

موضوع مالقات فرزندان را باید به طور به حضانت فرزند مشترک، حق مالقات فرزند و یا موضوع پرداخت نفقه نیز ندارد. 

 نمود. رسیدگی جداگانه 

 ممنوعیت نزدیک شدنطول زمان 

ممنوعیت تا زمانی معتبر می باشد که دادگاه شهرستان مقرر نموده است. با این حال طول زمان  ممنوعیت نزدیک شدن

باید آن را درخواست ممنوعیت حداکثر یک سال می باشد ولی در صورت لزوم تمدید می گردد. برای تمدید  نزدیک شدن

ست در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد. نموده و این درخوا  

در داخل خانواده سه ماه می باشد. مدت زمان اعتبار در هر  ممنوعیت نزدیک شدنحداکثر مدت زمان اعتبار حکم با این حال 

 مورد جداگانه بررسی می گردد. حکم ممنوعیت را می توان در صورت لزوم حداکثر تا سه ماه تمدید نمود. 



 در دادگاه شهرستان  نزدیک شدنممنوعیت موضوع 

این موضوع همانند دیگر جرائم مورد بررسی قرار می گیرد. با فوریت در دادگاه شهرستان  ممنوعیت نزدیک شدنتقاضای 

در جلسه دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد که در طی آن بررسی های انجام شده در مورد موضوع ارائه گردیده و بیانات 

 مورد توجه قرار می گیرد. طرفین دعوا و شاهدین 

همیشه برای هر پرونده جداگانه  خطر وقوع جرم یا مزاحمت را ممنوعیت نزدیک شدندادگاه شهرستان در هنگام صدور حکم 

ه فرد در مورد تهدید و بیانات شاهدین احتمالی انجام می این ارزیابی بر مبنای شرایط، تجربمورد ارزیابی قرار می دهد. 

 گیرد. 

ممنوعیت نزدیک  حکم خشونت انجام شده را می توان به عنوان مبنای مهمی در نظر گرفت، ولی خشونت پیش شرط صدور

ایجاد مزاحمت برای شخصی که خود را مورد تهدید حس می کند، مثالا با تهدید وی در خانه،  ،عالوه بر اینباشد.  نمی شدن

محل کار یا در مأل عام و یا با تعقیب بیمورد وی که به منظور اذیت و آزار او صورت می گیرد نیز می تواند مبنای کافی 

مت تلفنی، نامه ای یا از نوع دیگر نیز می تواند در صورت تداوم به باشد. مزاح ممنوعیت نزدیک شدنبرای صدور حکم 

 بیانجامد.  ممنوعیت نزدیک شدنصدور حکم 

 یش شرط های بیشتری استنیازمند وجود پ صدور حکم ممنوعیت نزدیک شدن در داخل خانواده

شخصی به ترک خانه خود در مقایسه با ممنوعیت نزدیک شدن معمولی به معنی دخالت شدیدتر مجبور کردن به دلیل این که 

یش سخت تر و شدیدتر از پیش شرط های صدور حکم ممنوعیت نزدیک شدن در داخل خانواده پ، استدر حقوق فردی وی 

عیت را می توان فقط برای معمولی می باشند. در اینگونه موارد حکم ممنو صدور حکم ممنوعیت نزدیک شدن شرط های

صادر نمود و نه در مواردی است وقوع جرمی که هدفش جان، سالمتی یا آزادی و یا پیش گیری از خطر اینها جلوگیری از 

. عالوه بر این الزمه صدور حکم ممنوعیت این است که احتمال این که شخص می گرددآسایش متوجه که جرم یا مزاحمت 

 . باشدمعمولی  ممنوعیت نزدیک شدن در مواردوع جرم گردد باالتر از این احتمال عدم صدور حکم منجر به وق

از لحاظ  ،چنانچه طرف دعوا ایجاد مزاحمت را انکار می کنداثبات و نشان دادن تهدید می تواند در مواردی مشکل باشد. 

تماسهای پیشین با پلیس یا کارمندان امور این تهدید را شخصی ثالث نیز مشاهده نموده باشد. اثبات تهدید بهتر است که 

گواهی های پزشکی، پیام های کتبی یا مدارک ضبط شده و نیز بیانات شاهدین، مثالا اجتماعی به اثبات موضوع کمک می کند. 

 روشن می نمایند. تهدید را  وقوعهمسایه ها یا همکاران می توانند موضوعاتی باشند که 

می توانید  کمک حقوقی دریافت نمود.دیگر وکال و مشاورین حقوقی عمومی، وکیل های مدافع  وان ازدر جلسات دادگاه می ت

 از اداره مشاورت حقوقی بپرسید که آیا امکان استفاده از وکیل مدافعی که دولت هزینه هایش را بپردازد را دارید یا خیر. 

ت از حضور در دادگاه اجتناب نماید نیز دادگاه اس درخواست صدور حکم ممنوعیت گردیدهحتی اگر شخصی که بر علیه اش 

حکم ن تصمیم گیری نماید. آشهرستان می تواند موضوع ممنوعیت نزدیک شدن را مورد بررسی قرار داده و در مورد 

 قابل اجرا است.  بالفاصله پس از صادر شدن ممنوعیت نزدیک شدن

در صورتی که ممنوعیت نزدیک شدن در آینده بیمورد و غیر ضروری تشخیص داده شود، می توان از دادگاه شهرستان 

 طرفین دعوا نمی توانند بین خود در مورد اتمام ممنوعیت نزدیک شدن توافق نمایند. تقاضای لغو نمودن آن را نمود. 



 نقض ممنوعیت نزدیک شدن

جریمه یا حداکثر یک سال  مجازات نقض ممنوعیت نزدیک شدنابل مجازات است. نقض ممنوعیت نزدیک شدن عملی ق

نقض ممنوعیت نزدیک شدن جرمی است که شامل اتهام رسمی می گردد و دادستان آن را به دادگاه ارسال زندان می باشد. 

 می دارد. 

 به ثبت می رسد. پلیس در اشخاص اطالعات تمام احکام مربوط به ممنوعیت نزدیک شدن در سیستم ویژه ثبت 

پلیس بر اجرای حکم ممنوعیت نزدیک شدن نظارت می کند و در صورت نقض آن با فرد خاطی برخورد می نماید. مثالا 

چنانچه شخصی که بر علیه اش حکم ممنوعیت نزدیک شدن صادر گردیده است به مزاحمت شخص حفاظت شده ادامه دهد، 

 تگاه منتقل کرده و جهت اقدامات بعدی بازجوئی نماید. پلیسی که به محل خوانده شده است می تواند او را به بازداش

 چنین عمل کنید

  مورد خشونت یا مزاحمت قرار گرفته اید یا به زودی قرار خواهید گرفت با پلیس تماس حاصل نمائید چنانچه 

 می توانید از پلیس تقاضای صدور حکم موقت ممنوعیت نزدیک شدن کنید 

 ه امور اجتماعی درخواست کمک نموده یا به یکی از نهادهائی که مشاورت و همچنین می توانید از مسئولین ادار

 راهنمائی ارائه می دهند مراجعه نمائید

 تا آنجا که الزم است از کمک کارشناسانه استفاده نمائید 

 ت پس از صدور حکم ممنوعیت نزدیک شدن به این بیاندیشید که آیا می توانید اقدام دیگری برای بهتر نمودن امنی

 . از جمله این اقدامات عبارتند از تعویض قفل ها و غیره.انجام دهیدخود 

 خودتان فعاالنه مراقب باشید که ممنوعیت نزدیک شدن نقض نگردد 

 در صورت نقض ممنوعیت نزدیک شدن مراتب را بالفاصله به پلیس اطالع دهید 

  باشیداز اقدام نمودن برای امنیت خود و خانواده تان واهمه نداشته 

 

  111شماره تلفن اضطراری پلیس 

 مشاورت و کمک 

 زیر در مسائل مربوط به ممنوعیت نزدیک شدن مشاورت و راهنمائی ارائه می دهند: مسئولین اداری

 نزدیکترین اداره پلیس 

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

endocument 

 قامت خود تماس بگیرید. مشخصات تماس نزدیکترین اداره امور اجتماعی: با اداره شهرداری شهرستان محل ا

 نام شهرستان:به ترتیب حروف الفبا بر اساس 

http://www.kunnat.net/fi/Yhteystiedot/kunta-alan-yhteystiedot/kunnat/Sivut/default.aspx 

 زیر در مسائل مربوط به ممنوعیت نزدیک شدن مشاورت و راهنمائی ارائه می دهند:  سازمان ها و نهادهای

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


  نزدیکترین پناهخانه 

https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=8www.turvakoti.net  

  کشیک قربانی جرائمwww.rikosuhripaivystys.fi 

، روزهای چهارشنبه تا جمعه بین ساعات 13تا  31، روزهای دوشنبه و سه شنبه بین ساعات 116 16 0203تلفن کمک 

  13تا  31

  31تا  31، روزهای دوشنبه تا پنج شنبه بین ساعات 117 16 0203مشاورت وکیل شماره تلفن 

 مرکز بحران تجاوز جنسی ( توکی نایننTukinainen ) 

www.tukinainen.fi 

www.nettitukinainen.fi 

، روزهای شنبه و یکشنبه، 31تا  1، روزهای پنج شنبه و جمعه بین ساعات 97899 0800شماره تلفن کشیک بحران 

  13تا  31بین ساعات  روزهای تعطیل رسمی و روزهای پیش از این روزهای تعطیل

  31تا  31، روزهای دوشنبه تا پنج شنبه بین ساعات  97895 0800مشاورت وکیل شماره تلفن 

 ( خط زنانNaisten Linja )www.naistenlinja.fi  

https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=8

