
 

  
 

 

پلیس استان چیبا
 
 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خخخخھنتزحھتتطھخخھ
 خ
 
 
 
 
 
 
 

خواھم شکایت کنممی 

بابت ضرب و  در صورتیکھ شما از ھمسرتان و غیره
شتم و خشونت اوعلیھ شما شکایت کنید می توان او را 
ئم بازداشت کرد و غیره. ھمچنین بھ عنوان ارتکاب جرا

           جزائی می توان بااو برخورد 

می خواھم بھ جایی فرار کنم

برای دوری از ضرب و شتم و خشونت ھمسرتان و 
غیره می توانیم بھ شما کمک کنیم تا بتوانید وارد اماکن 

و یا شما را بھ موقت برای پناه (پناھگاه و غیره)شوید 
ارگانھای امدادگری کھ مستقل  می باشند معرفی کنیم    

می خواھم بھ او اخطار دھید کھ 
من را ضرب و شتم نکند دیگر  

اگر شما بخواھید کھ بھ ھسرتان و غیره  اخطار دھیم کھ 
از این بھ بعد شما را ضرب و شتم نکند پلیس بھ ھمسر 

 شما و غیره اخطار داده و یا او را ارشاد می کند .  

نمی خواھم از محل پناھگاه من 
 با خبر شود

اگر صحت درخواست شما تأیید شود می توانیم 
ھت پیدا کردن شما بعنوان درخواست دیگران را ج

رد کنیم  شخص مفقوده   

نکات دیگر 

          باصدور دستور منع مالقات
شدن ھمسرتان و غیره بھ شما از نزدیک می توان 

 جلوگیری کرد

         ارگانھایی در رابطھ با کمک
    بھ قربانیان خشونت خانگی وجود دارد

 



  
 

چنین مواردی تا کنون پیش آمده است کھ با وجود تکرار عمل ضرب و شتم توسط طرف مقابل شخص آسیب دیده بھ جایی پناه نبرده و یا

دچار آسییبھای غیر قابل جبران شده است. در حین دراغت از دادن شکایتنامھ 

ضرب و شتم را می توانم تحمل کنماین حد تا 

اشکالی ندارد ھمیشھ اینطور است

وقتیکھ مشروب نخورده باشد آدم خوبی است

 وغیره......بدینسان نباید ساده بگیرید من بھ خاطر.....تحمل می کنم

خصلت خشن بھ سادگی تغییر نمی کند

شوید آن عمل شدت می گیرد لذا در درجھ اول بھ فکر  ایمنی خود باشید پس بھتر است کھ با وقتیکھ یکبار دچار ضرب و شتم می

طوریکھ طرف آگاه نشود) ھر چھ سریعتر اقدام کنید خود بھ با پناه بردن (پناھگاه یا خانھ خویشاوندان شکایت و غیره و یا 

 کسی کھ از خویشاوندان ویا دوستانتان می باشد و بیشتر از ھر کسی بھ فکر شما است کمک بجویید زارنج نبرید .  بھ تنھایی

موقعیت خطرناک خود را دست کم نگیرید           

برای آماده شدن جھت شکایت تاریخ. محل.چگونگی ضرب وشتم و غیره را ثبت کنید و از پزشک گواھی دریافت کنید

                        موضوعات  حمایت دربرگیرنده تھدید علیھ جان و جسم شما نیز می باشداجرای 
 را دقیقاً ثبت کنید (ایمیل و نامھ ھا را نگھ دارید)

                            جھت آمادگی برای اجرای قانون جلوگیری از مزاحمت موضوعات مکالمات تلفنی و 
              نگھ دارید و ثبت کنید ھای زده شده بھ شما کھ در حافظھ تلفنتان باقی می ماند راایمیل ویا شماره 

ایمنی شرط اول . برخورد ھر چھ سریعتر  

از دوستان ویا خویشاوندان خود کمک بگیرید

کارھایی کھ شما می کنید 

 



  
 
 
 

   مجازات متخلفین از دستورات حمایت تا یکسال حبس با اعمال شاقھ یا جریمھ نقدی تا یک میلیون ین می باشد

 

دستور حمایت چیست دد                    
شما را تھدید جانی کند و یا ضرب و شتم شدت گیرد یا احتمال صدمات جسمی درصورتیکھ ھمسرتان شما را ضرب و شتم کند ویا 

                     شدیدی وجود داشتھ باشد بھ شرط درخواست شخص شاکی دادگاه دستور حمایت را صادر می کند   
 

 

 در کجا می توان درخواست صدور دستور حمایت کرد       
 

درخواست کننده یا طرف مقابل و یا محل ارتکاب ضرب و شتم یا تھدید کھ در آنجا صورت بھ دادگاھی کھ محل سکونت یا آدرس 
گرفتھ است را تحت قوه خود دارد

اعمال خشونت آمیزی کھ دستور حمایت در مورد آن صدق می کند  
اعمال ضرب و شتم جسمی کھ توسط ھمسر وغیره انجام داده شده است

تھدیدھای جانی و غیره

انواع دستور حمایت                      
دستور اخراج(مدت اعتبار دو ماه )

شما خارج شود ود تا از محل سکونت بھ ھمسر شما و غیره دستور داده می ش

دستور منع نزدیکی (مدت اعتبار شش ماه)

دستوری کھ او را از نزدیک شدن بھ شما ممنوع می کند

       شما زندگی می کند را ممنوع می کند او را بھ فرزند شما کھ زیر سن بلوغ می باشدو باشدن دستوری کھ نزدیک 
دستوری کھ نزدیک شدن او بھ خویشاوندان شما را ممنوع می کند

 
یادداشت

 در صورت تمایل مشورت با پلیس می توانید با نزدیکترین اداره پلیس محلتان تماس حاصل کنید

 


