الرشوط القانونية التي يجب أن تعرفها

العنف املنزيل جرمية

لمزيد من المعلومات حول تخطيط السالمة أو موارد المجتمع
أو برامج وخدمات العنف المنزلي في منطقتك  ،اتصل بأقرب
برنامج للعنف المنزلي

إحالة :جلسة استماع يتم فيها إخبار المدعى عليه رسميًا بالتهمة
(التهمة) وتقدم إقرارًا من :ال مسابقة (عدم الطعن في الوقائع) ،
مذنب (االعتراف بتهم)  ،أو غير مذنب (رفض التهم)
السند :المبلغ الذي يتعين على المدعى عليه دفعه للخروج من
السجن بتهمة.
االستمرارية أو المتابعة :تأجيل جلسة المحكمة إلى يوم آخر.
المدعى عليه :الشخص الذي تم توجيه االتهام ضده.
السمع :إجراءات المحكمة عندما القاضي يستمع إلى المعلومات
التخاذ قرار.

شبكة أوهايو للعنف العائلي:
 ٨٠٠٩٣٤٩٨٤٠او ٧٨١٩٦٥١ ٦١٤
www.odvn.org
للحصول على معلومات حول المساعدة القانونية
المجانية  ،يرجى االتصال بخدمات القانونيه للوهايو
)866-lawohio (866-529-6446
www.ohiolegalhelp.org

المدعي :في قضية جنائية  ،تقدم الحكومة التهم الموجهة ضد
المدعى عليه.
ما قبل المحاكمة :موعد لالستماع عندما يجتمع المدعي العام
ومحامي الدفاع لمناقشة وقائع القضية.
المدعي العام :محام حكومي يمثل القضية ضد المدعى عليه.
الحكم :جلسة يقرر فيها القاضي أو هيئة المحلفين عقوبة
المدعى عليه.
استدعاء :وثيقة قانونية تأمر الشاهد بالمثول أمام المحكمة.

The Ohio Domestic Violence Network (ODVN is a
statewide coalition of domestic violence programs,
supportive agencies, and concerned individuals
working together to stop domestic violence
through education, information and training for
those who are affected by domestic violence, and
by promoting social and systems change.

الشهادة :أقوال الشاهد  ،تحت القسم  ،في المحكمة.
محاكمة جلسة استماع في المحكمة للبت في نتيجة القضية بعد
تقديم األدلة وشهادة الشهود.

This project is supported by Grant No. G-1901OHSDVC awarded by the Department
of Health & Human Services, Administration for Children and Families (ACF),
Administration on Children, Youth, and Families (ACYF), Family and Youth Services
Bureau (FYSB). The opinions, findings, conclusions, and recommendations expressed
in this publication, program, exhibition are those of the author and do not necessarily
reflect the views of the Department of Health & Human Services.
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يعد انتهاك أمر الحماية المؤقتة جريمة إذا انتهك المدعى عليه الحماية المؤقتة،
فاتصل بإنفاذ القانون أو مكتب المدعي العام المحلي على الفور ،فاتصل بإنفاذ
القانون أو مكتب المدعي العام المحلي على الفور .لمناقشة خيارات السالمة
محام محلي في أقرب وقت ممكن.
الخاصة بك  ،اتصل بمحامي أو
ٍ

 .٨في حالة إدانته  ،يجوز للقاضي فرض عقوبة أو تحديد موعد إلصدار
الحكم .للضحية الحق في اإلدالء ببيان حول تأثير الجريمة على حياته قبل أن
يقرر القاضي الحكم.

اعرف حقوقك!
كضحية  ،لديك حق:
•
		
•
		
•
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
•
•
		

 .٦إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق اإلقرار  ،تحدث المحاكمة في غضون عدد
محدد من األيام  ،إال إذا تخلى المدعى عليه عن حقه في محاكمة سريعة.
 .٧يجد القاضي أو هيئة المحلفين أن المدعى عليه مذنب أو غير مذنب.

أن تتم معاملتك بنزاهة واحترام لسالمتك وكرامتك
وخصوصيتك ؛
بنا ًء على الطلب  ،إلشعار جميع اإلجراءات العامة
والحضور ؛
أن يسمع في معظم جلسات االستماع حول القضية ؛
لحماية معقولة من المشكو ضده أو أي شخص يتصرف
نيابة عنهم ؛
بنا ًء على الطلب  ،إلشعار معقول بأي إفراج عن
المشكو ضده أو هروبه ؛
رفض مقابلة أو ترسب أو طلب اكتشاف آخر قدمه
المشكو ضده أو نيابة عنه ؛
السترداد (التعويض عن الخسارة االقتصادية) من
المشكو ضده ؛
إلى اإلجراءات الخالية من التأخير غير المعقول
واالنتهاء الفوري للقضية ؛
عند الطلب  ،للتحدث مع المدعي العام ؛ و
أن تكون على علم كتابي بجميع حقوقك أو حقوقك.
أن يكون لديك المؤيد ضحية معك في كل دعوى
قضائية.

 .٩قد تشمل العقوبة (العقوبة)  :السجن  ،السيطرة المجتمعية  ،التعويض  ،و
 /أو الغرامة .مراقبة المجتمع هي شكل من أشكال المراقبة (بواسطة ضابط
مراقبة أو مجرد فحص للكمبيوتر) للتأكد من أن المدعى عليه يتبع القواعد
التي يضعها القاضي .يمكن أن تشمل شروط االختبار ما يلي :االبتعاد عن
أي مكان أو شخص  ،أو عدم خرق القانون  ،أواكمال الخدمة المجتمعيه ،
أو الذهاب إلى االستشارة  ،أو اكمال العالج من الكحول أو المخدرات  ،أو
حضور فصل تدخلي للمتعاطي  ،أو دفع تعويض ( دفع المال للضحية مقابل
التكاليف المتعلقة بالجريمة).
		
		
		

•

هذه النتائج المحتملة قد تكون أو ال تكون مفيدة لك
في الحصول على آمنة أو البقاء .إذا كانت لديك أسئلة
حول سالمتك وكيف يمكن أن تؤثر المالحقة القضائية
على وضعك  ،فيرجى االتصال المؤيد.

الخطوات في جناية العنف المنزلي مختلفة ؛ تحدث إلى المؤيد الخاص بكم أو
مكتب المدعي العام المحلي لمعرفة المزيد إذا كان المتهم متهم بجناية.

ما هو أمر الحماية المؤقتة؟

لطلب أمر حماية مؤقت في هذه االحاله

بعد وقوع الجريمة  ،وفي أي وقت خالل القضية الجنائية  ،يمكن للضحية أن
تطلب الحمايه المؤقته من خالل المحكمه الجنائية.

أن ال يخاف أو يخيفك أحد حتى ال تدلي بشهادتك .إذا قام أي شخص  -المعتدي
أو محامي المعتدي أو شخص آخر  -أو فعل أي شيء لتخوفك من التعاون مع
القضية  ،فأبلغ محاميك والمدعي العام على الفور.

هذا أمر مؤقت يستمر حتى تنتهي القضية الجنائية لحظر تصرفات الشخص
المتهم (المدعى عليه) مثل:

بعض هذه الحقوق تتطلب منك أن تطلب منهم استالمها .للحصول على
المساعدة التي تطلب حقوقك في الكتابة  ،تفضل بزيارة
و “احصل على النموذج” www.ocvjc.org/marsys-law

•
		
•
		
•
•

االتصال بالضحية عبر الهاتف أو البريد أو
البريد اإللكتروني أو من خالل شخص آخر.
أن تكون بالقرب من الضحية  ،بغض النظر
عن الموقع
العيش في اإلقامة المشتركة مع الضحية
اغالق الكهرباء

قد تتضمن الحماية المؤقتة أحيانًا ألطفال .عادة ما يُطلبالحماية المؤقتة عند
اإلحالة  ،ولكن قد ال تتاح لك فرصة لطلب الحماية المؤقتة
الحماية المؤقتة قبل إطالق سراح المدعى عليه إذا تم اعتقاله .من المهم أيضًا
أن تتذكر أن الحماية المؤقتة
ينتهي في الوقت الذي تنتهي فيه القضية الجنائية  ،والتي قد تكون في أي
تاريخ للمحكمة أو بين تواريخ المحكمة دون علمك
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العنف المنزلي هو نمط من السيطرة القسرية .بعض أعمال
العنف المنزلي هي جريمة في والية أوهايو .يمكنك االتصال
بإنفاذ القانون أو الذهاب إلى مكتب المدعي العام المحلي
لإلبالغ عن جريمة.
يزداد الخطر في كثير من األحيان بمجرد البدء في التفكير
واتخاذ خطوات لفصل أو إنهاء العالقة مع شخص مسيء .قد
توفر الخيارات القانونية بعض الحماية ولكنها ال تضمن األمان.
من المهم أن خطة السالمة أثناء استخدام إما النظام القانوني
المدني أو الجنائي .اتصل ببرنامج العنف األسري المحلي
لمعرفة المزيد عن تخطيط السالمة.
خطوات في قضية جنحة
يرجى مالحظة أن هذه الخطوات شائعة  ،ولكن قد تختلف حالتك .لمزيد من
المعلومات المحددة على معينة الحالة ،يرجى االتصال مدافعا المحلية أو
مكتب المدعي العام الخاص بك.
 -١يتم اإلبالغ عن الجريمة من قبل الضحية أو الشاهد أو تطبيق القانون.
 -٢إنفاذ القانون أو االدعاء أن يقرر الصورة التي هناك أدلة كافية لملف
تهمة الصورة.
٣ـ وإلقاء القبض على المتهمين أو االستدعاء (الحظ أن يظهر في المحكمة)
تصدر لمصلحة المدعى عليه  .قد يحدث هذا في مكان الجريمة أو في وقت
الحق.
.٤عند المثول (أو في بعض األحيان قبل)  ،يحاكم المدعى عليه التهم
 ،ويجوز له طلب محام  ،ويدخل في التماس .تم تعيين السندات .يجوز
للضحية طلب أمر حماية مؤقت .إذا لم يكن اإلقرار بالذنب  ،فسيتم تحديد
تاريخ آخر للمحكمة قبل المحاكمة
		
		
		
		
		
		
		

•

في بعض األحيان  ،يتم إطالق سراح
المدعى عليه بضمان دون جلسة استماع
أو قبل موعد الجلسة .قد يعني هذا أنه
ليس لديك فرصة لطلب قبل إطالق سراح
المدعى عليه .إذا كانت لديك مخاوف تتعلق
بالسالمة على الفور  ،فاتصل بمحامي أو
محام محلي على الفور .ال تنتظر الدعوى
ٍ
لتلبية احتياجات السالمة الخاصة بك.

		

 . ٥إذا لم يكن اإلقرار بذنبً  ،فقد يتم تقديم االلتماسات و  /أو قد يتم
التوصل إلى اتفاق اإلقرار بالذنب في مرحلة ما قبل المحكمه أو في أي وقت
قبل بدء المحاكمة .إذا كان اإلقرار بالذنب أو لم يعترض على ذلك  ،فيمكن
للمحكمة أن تذهب على الفور إلى مرحلة إصدار الحكم (انظر الخطوة ).٨

