نشرة معلومات

حول كيفية تقديم شكوى

هل تعرضت العتداء؟ وهل قمت بتقديم شكوى ؟
األمر كما ينبغي .فاقرأ بعناية هذه النشرة لتستع َد جيدا.
ت دقيقة لتتولى
تحتاج الشرطة إلى معلوما ٍ
َ
التدابير األولى
•
•
•
•

احفظ ِّ
أوصاف الجانً.
ودون على الفور
َ
إذا سُرقت منك بطاق ُتك المصرفٌة أو البرٌدٌة أو االئتمانٌة أو هذه وتلك ،فكر فً إٌقافها أو حجبها لدى المؤسسات
التً أصدر ْتها.
إذا سُرق منك هاتفُك الجوال ،اعمد إلى إٌقاف بطاقة  SIMلدى مش ِّغل الشبكة.
اعمل جرداً مفصالً بكل المفقودات

معلومات عملية
أين يمكن التقد ُم بشكوى جزائية؟
فً أي قسم شرطة.
كم يستغرق تسجيل ُ شكوى جزائية مِن وقت؟
ُ
وسطٌا ً من نصف ساعة إلى ساعة للقٌام بكل اإلجراءات الرسمٌة .وقد تضطر إلى االنتظار إذا كان هناك أشخاصٌ
آخرون قد حضروا قبلك لتقدٌم شكوى.
ُ
ٌمكنك فً بعض أنواع االنتهاكات (كالسرقة البسٌطة أو المتكررة أو اإلضرار بالممتلكات) تسرٌع اإلجراءات بملء
استمارة الشكوى مسبقا ً على اإلنترنت ).(www.lausanne.ch/police-eplainte
كم يكلف إيدا ُع شكوى؟
دفع رسم فً حالة فقدان بطاق ِة هوٌة (نفقات إدارٌة إلرسال إشارة بالوثائق
تقدٌم الشكوى مجانً .ولكن قد ٌتطلب األمر َ
ت جدٌدة).
المفقودة أو المسروقة وتقدٌم اإلثبات الذي ٌسمح بالحصول على مستندا ٍ
َمن يستطيع تقديم شكوى جزائية؟
كل شخص عمره  81سنة وما فوق .وٌحق للقاصر المتضرر أحٌانا ً تقدٌ ُم شكوى إذا كان قادرا على حسن التمٌٌز.
ما هي مهلة تقديم الشكوى؟
مهلة تقدٌم الشكوى ثالثة أشهر من وقت التعرف على مرتكب االعتداء.

معلومات مفيدة
•
•
•
•
•

بٌاناتك الشخصٌة ،إنْ أمكن بتقدٌم ثبت هوٌة (اسم العائلة ،االسم ،تارٌخ ومكان الوالدة ،المهنة ،محل اإلقامة،
أرقام الهاتف ،البرٌد اإللكترونً)
اسم التأمٌن الذي ٌغطً الواقعة
تارٌخ ووقت وقوع االعتداء
مكان وقوعِ ه بالضبط
نوع األضرار (مع صورة فوتوغرافٌة ،وتخمٌن ،وفاتورة إن وُ جدت)

معلومات مفيدة (تتمة)
صل للمسروقات ،وخصوصا ً لألشٌاء التالٌة:
• وصف مف ّ
 الهواتف الجوالة (الماركة ،المودٌل ،والرقم التسلسلً )IMEI مستندات إثبات الهوٌة (الرقم ،وتارٌخ ومكان اإلصدار)ْ
 البطاقات المصرفٌة أو البرٌدٌة أو بطاقات االئتمان أو هذه وتلك (الرقم ،والمؤسسة التً أصدرتها). المجوهرات (الوصف أو صورة فوتوغرافٌة والقٌمة)• فً حالة الجرائم ذات الصلة باإلنترنت ،احتفظ بكل البٌانات
• كشف حساب بآخِر ٌ 06وما ً فً حالة الجرائم المتعلقة باالستخدام التحاٌلً للحاسوب (التزوٌر المالً) أو أي عملٌة
احتٌال أخرى ببطاقات االئتمان.

ما يجب عليك معرف ُته أيضا
هل ٌمكن رفض تسجٌل شكوى؟
ً
مخالفة جزائٌة تستوجب العقوبة ،كما فً حاالت تضرر سٌارة بحادث أو
ال ،إال إذا كانت الوقائ ُع المذكورة ال تشكل
احترام العقد ،الخ).
مصارٌف التقاضً المدنً (سوى موضوع ر ِد الدٌْن أو
ِ

ما مصير الشكوى الجزائية؟
تر َسل نسختان منها إلى مق ِّدم الشكوى مع مذكرة إبالغ.
وترسل الشكوى األصلٌة إلى الشرطة القضائٌة إذا وقع االعتداء بلوزان وكان ٌدخل فً اختصاص الشرطة القضائٌة.
َ
وفٌما عدا ذلك مِن حاالت ،تر َسل الشكوى الجزائٌة إلى شرطة المقاطعة.

الئحة بأقسام الشرطة
قصر الشرطة  -لوزان
Hôtel de Police
Rue Saint-Martin 33
1002 Lausanne

قسم الشرطة في شايللي  -لوزان
Poste de Police de Chailly
Avenue de Chailly 5
1012 Lausanne

قسم الشرطة في شارع دي كور  -لوزان
Poste de Police de l’Avenue de Cour
Avenue de Cour 78
1007 Lausanne

قسم الشرطة في فلون  -لوزان
Poste de Police du Flon
Rue de Genève 4
1003 Lausanne

قسم الشرطة في المحطة  -لوزان
Poste de Police de la Gare
Rue du Petit-Chêne 36
1003 Lausanne

قسم الشرطة في أوتشي  -لوزان
Poste de Police d’Ouchy
Place de la Navigation 10
1006 Lausanne

قسم الشرطة في بونتاز  -لوزان
Poste de Police de la Pontaise
Rue de la Pontaise 42
1018 Lausanne

قسم الشرطة في ساالز  -لوزان
Poste de Police de la Sallaz
Avenue du Temple 65
1012 Lausanne

أوقات الدوام على - www.lausanne.ch/police-contacts :تقدٌم الشكوى الكترونٌا على www.lausanne.ch/police-eplainte :
 Für Deutsch rufen Sie folgende Seite auf :
 Za jezik idite na :
 Per Italiano consultare :
 Për Shqip shkoni në :
 For English please go to :
 Luqado Fadlan arag :
 Para Español haga clic en :
 Tamoul
 Para Portugês, por favor consulte :
الرجاء أنقر هنا للغة العربٌة  :

