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 إشعار

 بخصوص الرسوم في قضایا الحمایة من اإلساءة والحمایة من التحرش

قدَّم الُمدَّعي شكوى لغرض الحمایة من اإلساءة، أو شكوى لغرض الحمایة من التحرش ووجدت 
د أو االعتداء الجنسي. وال یُكلَّف الُمدَّعي أي رسم  المحكمة ادعاءات تتعلق بالعنف المنزلي أو التَّرصُّ

 من أي نوع بخصوص ھذه المسألة. 

 ، قانون الوالیات المتحدة 2000بموجب األحكام الُمحدَّدة في القانون الفیدرالي للعنف ضد النساء لعام 
5(1)(1)-42 USC § 3796gg ،  ال یحق ألي والیة أو مقاطعة أو حكومة أو ھیئة محلیة فرض

أي رسوم على الضحیة "فیما یتعلق بتقدیم أو إصدار أو تسجیل أو تبلیغ أمر حمایة أو التماس لغرض 
د أو االعتداء الجنسي." أمر الحمایة، وذلك لحمایة ضحیة ال  عنف المنزلي أو التَّرصُّ

 أدناه) USC § 3796gg 42-(1)(1)5(انظر 

إذا كان لدیكم أي أسئلة أو استفسارات حول ھذا اإلشعار، یرجى االتصال بمدیر مكتب الُكتَّاب في 
  .207-213-2855المحكمة على رقم الھاتف 

 
 التھم الجنائیة وأوامر الحمایة تكالیف U.S.C. § 3796gg-5 42قانون الوالیات المتحدة  

وما  USCS §§ 3796gg 42(أ) بشكل عام، ال یحق للوالیة أو حكومة قبائل الھنود أو وحدة من الحكومة المحلیة الحصول على أموال بموجب ھذا القسم [
 --حلیةیلیھ] إال في حال كانت الوالیة أو حكومة قبائل الھنود أو الوحدة من الحكومة الم

أو التماس ) وفیما یتعلق بالمقاضاة في أي ُجنَحة أو جنایة خاصة بالعنف المنزلي، أو فیما یتعلق بتقدیم أو إصدار أو تسجیل أو تبلیغ أمر حمایة 1(
ق على أن قوانینھا وسیاس د أو االعتداء الجنسي، تُصّدِ اتھا وممارساتھا ال تطلب من الضحیة لغرض أمر الحمایة، وذلك لحمایة ضحیة العنف المنزلي أو التَّرصُّ

ل أي تكالیف مرتبطة بتقدیم تھم جنائیة ضد الجاني، أو أي تكالیف مرتبطة بتقدیم أو إصدار أو تسجیل أو تبلیغ ُمذكَّرة أو أمر حم ایة أو التماس لغرض أمر تحمُّ
 ة القبلیة أو المحلیة أو خارجھا، أوحمایة أو ُمذكَّرة إحضار الشاھد سواء الصادرة داخل الوالیة أو السلطة القضائی

 --) خالل تاریخ من التاریخین التالیین، أیھما وقع أخیراً 1) أعطت النائب العام ضمانات أن قوانینھا وسیاساتھا وممارساتھا تلتزم بمتطلبات الفقرة (2(
 و(أ) المدة التي تنتھي بتاریخ انتھاء الجلسة التالیة من الھیئة التشریعیة للوالیة، أ

 ).2000أكتوبر / تشرین األول،  28(والذي سُنَّ في  2000(ب) سنتان بعد تاریخ سن قانون العنف ضد النساء لعام 

لقسم الفرعي (أ) (ب) إعادة التوزیع. یجب إعادة توزیع األموال المحجوزة عن الوالیة أو وحدة من وحدات الحكومة المحلیة أو حكومة قبائل الھنود بموجب ا
 ات األخرى ووحدات الحكومات المحلیة وحكومة قبائل الھنود على التوالي وبالتناسب.بین الوالی

 ، قانون الوالیات المتحدة.18من الباب  2266(ج) التعریف. لُمصطلح "أمر حمایة" في ھذا القسم المعنى الُمعطى لھ في القسم 


