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IDENTIFICAȚI

 Credeți că soțul, partenerul sau concubinul dumneavoastră este abuziv? 

   Utilizați chestionarul de mai jos pentru a afla. Identificarea violenței vă va
ajuta să vă protejați mai bine pe dumneavoastră și pe cei dragi de ea.

te-a pălmuit, împins sau lovit?

amenință să vă rănească pe
dvs. sau pe cei dragi?

te izolează de familia și/sau
prietenii tăi?

este gelos și posesiv până la
culme și te consideră
proprietatea lui sau a ei și nu o
persoană?

nu ia niciodată în considerare
cuvântul sau opinia ta?

te umilește constant, te
tratează cu dispreț și te face să
te îndoiești de abilitățile tale?

Soțul sau partenerul dvs. a...

te forțează să faci sex împotriva
voinței tale?

nu vă oferă acces la carnete de
cecuri, cărți de credit etc.?

te înjosește și te insultă, inclusiv
în fața copiilor?

adoptă o atitudine autoritară
față de tine și critică modul în
care vorbești, te îmbraci și te
comporți?

te acuză că ești responsabil
pentru izbucnirile lui sau a ei de
furie?

minimalizează comportamentul
lor violent?

îți promite că se va schimba?
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Atenție: absența bătăilor nu implică în mod necesar
absența violenței.

Violența psihologică: soțul,
partenerul sau concubinul vă
insultă, vă amenință, vă
devalorizează în mod constant.

Violența verbală: țipă la tine,
te insultă, te înjură. 

Violența fizică: te scuipă în
față, te trage de păr, te
împinge, te scutură, te lovește.
Aveți răni: mușcături, tăieturi,
lacerații, fracturi, arsuri.
Distruge mobila sau bunurile
personale. El te limitează.

Violența sexuală: vă obligă să
vă uitați la pornografie, vă
abuzează sexual, vă obligă să
aveți relații sexuale cu el.

Violența economică: îți
interzice să lucrezi, îți sustrage
salariul, îți confiscă actele.

Diferitele fațete ale violenței
domestice : 

VIOLENȚA
DOMESTICĂ

3919
 
 
 

Linie de ascultare pentru 
femeile victime ale violenței, 

familia și prietenii lor  
și profesioniștii în cauză

 
Apel anonim și gratuit 
7 zile pe săptămână, 

24 de ore pe zi, de luni până vineri  
de la 9.00 la 18.00 sâmbătă și duminică
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Ciclul violenței

Climatul de tensiune
 

Tensiunea soțului: Are
gesturi și atitudini
nerăbdătoare, priviri
amenințătoare și
intimidante.

Frica de victimă: Sunt
neliniștit, mă îndoiesc,
fac totul pentru a scădea
tensiunea.

Criza
 

Agresiunea soțului :
comite un act de violență
psihologică, verbală,
fizică sau sexuală.

Furia și tristețea
victimei: Sunt șocată,
umilită, disperată.

Justificare
 

Invalidarea soțului: El minimalizează
și găsește mai multe scuze pentru
comportamentul său. Acesta nu își
asumă responsabilitatea pentru
aceasta.

Învinovățirea victimei: Mă simt
responsabil, mă simt rău. Dacă mă
schimb, se va opri. Cu cât ciclul se
repetă mai mult, cu atât femeia se
percepe mai mult ca fiind
incompetentă și se simte responsabilă
pentru violența partenerului ei.

Lune de Miel

Repentance du conjoint  :
Il exprime des regrets et
promet de ne pas
recommencer. Il devient
affectueux et attentionné.

Espoir de la victime : Je
pense qu’il va changer,
qu’il ne recommencera
plus.
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Nu puneți la îndoială cuvântul ei.
Dacă vă faceți griji pentru ea, oferiți-
vă să vă întâlniți cu cineva care o
poate sprijini.  

Că nu merită să fie rănită, că
dragostea nu scuză un
comportament violent. 

Că nu este responsabilă pentru
comportamentul partenerului ei. 

Că scuzele și promisiunile din partea
partenerului ei nu vor opri violența. 

Că violența domestică este ciclică și
că, de obicei, se agravează. 

Raportarea violenței ajută deja
victimele.

Cum să acționăm? 

          Ascultați-o

          Amintește-i 

          Nu o lăsa să se izoleze

Dacă cineva pe care îl cunoașteți este victimă a violenței
domestice (prieten, rudă, vecin, coleg etc.), îi puteți oferi
sprijinul dumneavoastră.
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ALERTĂ 

Pentru a fi protejată în calitate de victimă, trebuie să raportați
violența. 

Este recomandabil să vă faceți
o programare la Unitatea
medico-judiciară. Medicul de la
această unitate vă va elibera
un certificat medical de
evaluare a incapacității totale
de muncă (ITT). 

Nu ezitați să solicitați o copie a
acestui certificat. Poate fi utilă
pentru a urmări istoricul
violenței. Cel puțin, faceți-vă
evaluați rănile de către un
medic generalist.

Înregistrați-vă rănile

Fie că este vorba de probleme
fizice sau psihologice: 

Alertarea autorităților judiciare 

Această alertă vă va permite să
inițiați (imediat sau mai târziu) o
procedură: 

Atunci când doriți să depuneți o
plângere, poliția sau jandarmii sunt
obligați prin lege să vă ia declarații,
chiar dacă nu aveți încă un
certificat medical. 

Pentru a depune o plângere, puteți
merge la orice secție de poliție sau
unitate de jandarmerie sau puteți
scrie direct procurorului general. 

Toate plângerile sunt înregistrate
într-un raport. Trebuie să vi se
elibereze imediat o chitanță pentru
reclamație. O copie a raportului vă
este, de asemenea, furnizată
imediat dacă o solicitați. 

Avocații vă pot consilia și vă pot
însoți pe tot parcursul procedurii.
Multe dintre acestea acceptă
asistență juridică (dacă aveți un
venit scăzut, puteți beneficia de o
acoperire totală sau parțială a
taxelor și cheltuielilor de judecată).

8



Începeți procedura de divorț sau
de separare 

Sunteți căsătorit:

Puteți depune o cerere de divorț,
inclusiv un divorț din culpă, pe
motiv de violență. 

Cereți sfatul unui avocat. Puteți
obține o consultație inițială
gratuită (cu programare) cu un
profesionist în domeniul juridic.

În cazul în care resursele dvs. sunt
sub o anumită limită, puteți
beneficia de asistență juridică
totală sau parțială. 
Pentru a face acest lucru, trebuie
să completați un fișier care poate fi
descărcat de la www.justice.fr

Sunteți într-un parteneriat civil:

În cazul în care ambii parteneri
sunt de acord, trebuie să depuneți
o cerere la ofițerul de stare civilă
din comuna în care se află grefa
instanței care a înregistrat Pacs-ul
dumneavoastră, înainte de
noiembrie 2017. Pentru un Pacs
încheiat după noiembrie 2017,
trebuie să trimiteți o declarație
comună de dizolvare a Pacs-ului.
Dacă nu există un acord comun,
trebuie să contactați un executor
judecătoresc.

Trăiți cu un partener:

Nu trebuie să luați măsuri legale
specifice pentru a vă părăsi
partenerul.

Legea vă protejează

Legea nu tolerează nicio formă
de violență și sporește
pedepsele în cazul în care
aceasta este comisă în cadrul
unui cuplu (căsătorie, PACS,
uniune de drept comun) sau de
către un fost soț, un fost
partener PACS sau un fost
concubin. 

Începând cu legea din 4 august
2014: în cazul depunerii unei
plângeri, se afirmă principiul
îndepărtării soțului violent din
locuință, în toate etapele
procedurii, dacă victima solicită
acest lucru și dacă există riscul
ca violența să se repete.
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Ce este sistemul telefonic de pericol grav ?

Aceasta constă în asigurarea protecției persoanelor deosebit de
vulnerabile aflate în pericol grav, victime ale violului sau ale
violenței din partea soțului, a partenerului PACS, a concubinului, a
fostului soț, a fostului partener PACS sau a fostului concubin. 

În practică, este vorba de un telefon geolocalizabil dat victimei de
către procurorul general. 

Activarea unui buton de
pe telefon:

Apelul este direcționat
către o platformă de
teleasistență care deține
toate informațiile
relevante despre victimă.

Serviciul identifică
pericolul, locul și situația
victimei.

Teleasistentul alertează
poliția: pentru ca o
patrulă să poată fi trimisă
fără întârziere la victimă
pentru a să pună victima
în siguranță și, dacă este
necesar, să aresteze
autorul. 
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Să nu coabiteze cu pârâtul. 

Autorul violenței trebuie să fi
fost interzis de către o
instanță de judecată să intre în
contact cu victima.

Evaluarea situației dvs. trebuie
să arate că sunteți expus unui
pericol grav. 

Care sunt condițiile pentru a
beneficia de ea?

În acest scop, se iau în considerare
istoricul, contextul și gravitatea
violenței suferite, factorii de
vulnerabilitate (legați de locuință,
posibila izolare de familie și
prieteni, boala, handicapul,
nesiguranța economică etc.) și
personalitatea autorului violenței
(comportamentul acestuia din
urmă, istoricul juridic și psihiatric,
dependența de alcool sau droguri,
relația sa cu armele etc.).

Cine ar trebui să raporteze
incidentul?

Raportarea unei victime
susceptibile de a beneficia de
acest sistem poate fi făcută direct
la procurorul general de către
serviciile de poliție și jandarmerie. 

atunci când situația de pericol
încetează, 
atunci când autorul faptei este
încarcerat, 
la cererea dumneavoastră, 
la cererea Parchetului în cazul
nerespectării instrucțiunilor și a
regulilor de utilizare impuse de
acest dispozitiv. 

Rapoartele pot fi întocmite și de
judecătorii de la instanța de
familie, de judecătorii de la
instanța penală și de judecătorii de
executare a pedepselor. 

Aceste rapoarte sunt transmise de
către procuratură către asociațiile
de sprijinire a victimelor din
sectoarele Nord și Sud Finistère,
pentru a evalua gravitatea
situației. 

Numai procurorul decide dacă să
aloce sau nu un telefon, pe baza
acestei evaluări.

Asociațiile specializate și serviciile
sociale care vă urmăresc pot, de
asemenea, să raporteze situația
dumneavoastră direct asociației de
sprijinire a victimelor, care este
responsabilă de efectuarea
evaluării.
Telefonul este alocat pentru o
perioadă de 6 luni, care poate fi
reînnoită.

Acesta este retras fie : 
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REACT

După ce ați ajuns să vă dați seama și să vă definiți situația,
puteți decide să ... 

.... lasă

O astfel de plecare trebuie să fie
pregătită.

Pași legali : 

Pentru dumneavoastră: puteți
începe procedura de divorț sau de
separare. 

În ceea ce privește copiii :
Autoritatea părintească este
comună atunci când ambii părinți
au recunoscut copilul în anul
nașterii acestuia. Pentru ca
reședința obișnuită a copiilor
dumneavoastră să fie stabilită la
domiciliul dumneavoastră, trebuie
să vă adresați instanței de familie.
Autoritatea părintească a autorului
unei infracțiuni sau a unui delict
asupra celuilalt părinte sau asupra
copilului acestuia este acum
sistematic pusă la îndoială de către
instanță. 

numerar
un set de rezervă de chei de la
casă și de la mașină
haine și jucării pentru copii

carnetul de familie și dosarul
de sănătate al copilului, 
cardul de securitate socială,
cardul CAF și cardul de
asigurare mutuală,
actele de proprietate și orice
contracte,
cartea de identitate, permisul
de ședere și pașaportul, 
certificate de muncă și fluturași
de salariu,
orice certificate medicale,
primirea oricărei plângeri
depuse și o copie a acestei
plângeri, 
ultima evaluare fiscală,
facturile importante.

Sfaturi practice:

Nu uitați să pregătiți și să lăsați
într-un loc sigur o pungă care să
conțină :

cât mai multe documente
importante sau fotocopii ale
acestora: 
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... să rămâi acasă, în propria ta
casă, ținându-l departe pe
bărbatul violent. 

Sunteți în pericol, puteți fi
protejată: prin ordinul de protecție,
legea recunoaște pericolul pe care
îl reprezintă bărbații violenți. 
Pentru femeile victime ale
violenței, aceasta înseamnă, de
asemenea, că violența pe care au
suferit-o și frica pe care au trăit-o
sunt luate în considerare.

în cadrul unui cuplu (căsătorie,
PACS, uniune de drept
comun),
de către un fost soț, un fost
partener PACS sau un fost
coabitant.

Violența fizică, psihologică
(hărțuire, amenințări, insulte)
sau sexuală.

Ordinul de protecție

Ce este un ordin de protecție?

Este o măsură de urgență pentru
femeile aflate în pericol. Acesta are
ca scop să interzică autorului
violenței să se apropie de victimă
și să poarte o armă. Acesta se
pronunță cu privire la reședința
separată a soților, atribuie victimei
dreptul de folosință a locuinței și
decide cu privire la exercitarea
autorității părintești. Aceste măsuri
sunt luate pentru o perioadă de 6
luni.

Cine poate solicita un ordin de
protecție?

Orice persoană care este victimă
a violenței :

Orice adult amenințat cu
căsătoria forțată.

Violența în cauză:

Se concentrează pe ...
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Acestea trebuie să pună în
pericol victima și/sau copiii.
Acestea trebuie să fie dovedite
(certificate medicale, declarații
ale poliției sau informații
judiciare, chitanța de primire a
plângerii, hotărâre
judecătorească, atestate).

Formularele pot fi obținute de
la instanța judecătorească,
asociații, avocați etc. sau pot fi
descărcate de pe site-ul:
www.justice.fr
Formularul, împreună cu
documentele, trebuie să fie
depus la instanță la
judecătorul de familie de
serviciu. 
Nu ezitați să contactați un
avocat sau o structură
specializată

Interzicerea contactului
agresorului cu victima, copiii
sau rudele acesteia. 

Interzicerea pentru agresor de
a deține sau de a purta o armă. 

Ce trebuie făcut?

Dacă sunteți victimă a violenței:
puteți solicita un ordin de protecție
de la Tribunalul pentru familie
(JAF).

Ce măsuri pot fi luate?

Pentru cuplurile căsătorite,
reședința separată a soților, cu
atribuirea locuinței conjugale
femeii care este victima
violenței și posibilitatea de a
acoperi costurile acestei
locuințe. 

În cazul cuplurilor necăsătorite,
alocarea locuinței cuplului
pentru femeia care este victima
violenței și posibilitatea de a
acoperi costurile acestei
locuințe. 

Revizuirea modalităților de
exercitare a autorității
părintești, a contribuției la
cheltuielile căsătoriei (cupluri
căsătorite) sau a ajutorului
material (PACS) și a
contribuției la întreținerea și
educația copiilor. 

Autorizarea femeii victimă de
a-și ascunde noua adresă față
de soțul sau fostul soț violent
și de a se stabili la avocatul său
sau la procurorul general. 

Admiterea provizorie la
asistență juridică pentru a
acoperi costurile avocatului și
eventualele taxe de executor
judecătoresc și de interpret. 

Interzicerea părăsirii țării de
către copii.
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Brățara anti-abuz

Brățara anti-agresiune are rolul de
a vă proteja în calitate de victimă a
violenței domestice, împiedicând
partenerul sau fostul partener
abuziv să intre în contact fizic cu
dumneavoastră.

Când este pusă, brățara permite
localizarea geografică a soțului sau
a fostului soț.

Un sistem de alertă se
declanșează atunci când
partenerul sau fostul partener se
apropie de dvs.

În acest caz, i se trimite un
avertisment, iar forțele de ordine
pot interveni în cazul în care
continuă să se apropie de locația
dumneavoastră.

Dispozitivul poate fi utilizat în
cadrul procedurilor penale sau
civile.

Decizia trebuie să fie luată de un
judecător.

Utilizarea în cauzele penale

În cauzele penale, decizia de a
utiliza o brățară antidisturbare
poate fi luată înainte sau după ce
persoana suspectată de violență
domestică a fost judecată.

Înainte de proces, măsura poate fi
luată de către judecătorul de
instrucție sau de către judecătorul
de libertate și custodie, în cadrul
unui control judiciar.

După pronunțarea hotărârii,
măsura poate fi luată doar dacă
persoana suspectată de violență
domestică a fost găsită vinovată
de faptele respective. Măsura este
apoi luată ca o sentință sau ca o
ajustare a sentinței.

Utilizarea în materie civilă

În materie civilă, decizia de a pune
o brățară anti-relație poate fi luată
de judecătorul de la instanța de
familie căruia i-ați solicitat un ordin
de protecție. Judecătorul va lua
decizia dacă va considera că
sunteți în pericol, dar soțul sau
fostul soț trebuie să fie de acord.
În cazul în care acesta refuză,
judecătorul poate sesiza
procurorul pentru ca măsura să fie
luată în cadrul unei proceduri
penale.
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VINDECAREA TA

Violența din partea soțului, partenerului sau concubinului
dumneavoastră poate avea consecințe grave asupra sănătății
dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră. 

Leziuni: vânătăi, arsuri, mușcături, fracturi etc. 
Stări de rău: tulburări digestive sau alimentare, probleme de somn sau
ginecologice, dureri de spate, dureri de cap violente și repetate,
senzație de apăsare și dificultăți de respirație, dificultăți de
concentrare și de atenție, pierderi de memorie etc. 
Abuz: sunteți tentat de tutun, alcool, droguri sau medicamente. 

Probleme emoționale: rușine, vinovăție, sentiment de neputință,
anxietate, fragilitate emoțională, dificultăți sexuale etc.
Depresia: prezentă la mai mult de 50% dintre victimele violenței
domestice, poate duce la sinucidere. 

Ce violență?

Sunteți rănit fizic

Atenție: sarcina este adesea un factor declanșator sau agravant în cazul
violenței domestice.

Ești rănit psihologic
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Psihologice: iritabilitate, anxietate, risc de depresie etc. 
Fizice: tulburări de somn, tulburări de alimentație, udarea patului etc. 
Comportamentale: lipsă de interes pentru școală, neatenție,
agresivitate...

Copiii dumneavoastră suferă și ei de pe urma violenței domestice pe
care o experimentați.

În calitate de martori direcți sau indirecți ai violenței, copiii dvs. pot suferi
de diverse tulburări.

Cum se face?

 

sprijin psihologic
individual sau de grup
(grupuri de discuții)  

sprijin terapeutic pentru
copii și adolescenți prin
grupuri de auto-
exprimare, sprijin pentru
creșterea copilului,
interviuri personalizate.

Vorbește despre asta! 

Medicul dumneavoastră, pe
lângă faptul că vă oferă
îngrijiri medicale adecvate,
vă poate îndruma în mod
util către centre de
consiliere psihologică. 

Asociațiile locale,
specializate în sprijinirea
victimelor violenței
domestice, vă pot oferi de
asemenea  

poliție 17
Pompieri I8 / 112
SAMU 15
SAMU social 115

A avea grijă de tine însuți
înseamnă să înveți să-ți pui
cuvinte pe seama durerii tale. 

Dacă vă aflați în pericol
imediat: apelați la poliție,
jandarmerie, pompieri sau
SAMU.

Numere de urgență :
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SĂ NE REVENIM

    Acum că ați făcut pașii pentru a ieși din ciclul violenței, este
timpul să vă gândiți din nou la dumneavoastră și la planurile
dumneavoastră.

Să-ți revii înseamnă să începi un nou proiect de viață!

Înregistrați-vă la Pôle emploi. Acest lucru vă va permite să beneficiați
de sprijin în vederea ocupării unui loc de muncă, să definiți un proiect
profesional sau să fiți orientat către cursuri de formare care să
conducă la calificări (uneori plătite de stat).

Luați legătura cu organizațiile de formare: CCI, CLPS, Gref Bretagne,
GRETA, Initiatives Formation, AREP Bretagne, AFPA 29, etc.

Dacă aveți copii mici și aveți dificultăți în îngrijirea lor, vă puteți adresa
la Pôle emploi pentru Aide à la garde d'enfants pour parents isolés
(AGEPI). 

Dacă nu aveți nicio calificare și doriți să vă întoarceți la locul de muncă
cât mai repede, există structuri specializate care vă pot ajuta.

Ocuparea forței de muncă 

           Sunteți în căutarea unui loc de muncă:

            Doriți să reluați o activitate sau să schimbați o activitate:
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Dacă aveți un handicap, contactați AGEFIPH. Această rețea
specializată permite integrarea profesională a persoanelor cu
dizabilități și menținerea locurilor de muncă pentru persoanele cu
dizabilități în companiile private.

Puteți planifica să fiți găzduiți de prieteni sau de familie în cazul unei
situații periculoase pentru dumneavoastră sau pentru copiii
dumneavoastră.

În Finistère există mai multe centre de cazare de urgență. Sunați la
115, un consilier vă va îndruma către cel mai potrivit adăpost.

Hotărârea de divorț vă poate acorda dreptul de folosință a locuinței, în
funcție de diverse condiții. Luați legătura cu un avocat sau cu Centre
d'information sur les droits des femmes et des familles du Finistère,
care oferă sesiuni gratuite de informare juridică.

În cazul în care partenerul sau concubinul dumneavoastră este
singurul titular al contractului de închiriere: puteți rămâne în locuință
dacă acesta nu a dat preaviz sau dacă proprietarul este de acord să vă
acorde un nou contract de închiriere.

Cazare de urgență

          Sunteți înconjurat de rudele dumneavoastră:

          Sunteți singur: 

Doriți să vă păstrați locuința

          Sunteți căsătorit și treceți printr-un divorț

          Sunteți într-o uniune civilă sau coabitați: 
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În cazul în care concubinul sau partenerul dvs. este singurul proprietar
al proprietății: acesta este liber să dispună de ea. 

Dacă proprietatea este deținută de amândoi: se aplică regulile privind
proprietatea comună. 

Contactați primăria sau primăria locală, care vă va oferi informații
despre aceste programe. 

Doriți să vă schimbați locuința
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SĂ NE AMINTIM

fie contactând poliția sau
jandarmeria, care va transmite
informația, 
sau scriind direct procurorului
general.

PLÂNGERE
 

Aduceți violența în atenția
procurorului general:

CURTEA PRINCIPALĂ
 

O simplă declarație a
violenței, "main
courante", nu are
aceleași efecte ca o
plângere, dar poate fi
folosită pentru a urmări
istoria violenței.

Transmiterea procedurii (după ancheta
poliției) către procurorul general, care
decide cu privire la orientarea cazurilor,
dar nu le judecă.

Procurorul decide urmărirea penală a autorului în fața Curții.

Urmărire penală
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pentru autorul infracțiunii, dacă este găsit vinovat: sancțiune, dar nu
neapărat o pedeapsă cu închisoarea (de exemplu, suspendare cu
suspendare condiționată și obligația de a oferi îngrijire, interzicerea
contactului cu victima etc.) 

în cazul victimei: posibilitatea de a obține despăgubiri.

Consecințe posibile : 

un memento al legii 
mediere penală (dacă este solicitată în mod expres de către victimă) 
un curs de responsabilitate pentru autorul violenței domestice 
clasificarea sub rezerva îndepărtării de la domiciliu și/sau de la
îngrijirea medicală.

Procurorul decide să nu-l urmărească penal pe autorul faptei, ci să pună
în aplicare diferite măsuri.

Acestea pot fi :

Măsuri alternative

Nicio măsură suplimentară

Procurorul decide să nu-l urmărească penal pe făptuitor.

Decizia de neîncepere a urmăririi penale trebuie să fie motivată, iar victima
trebuie să fie notificată.
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actul de convocare
proceduri sumare
ordinul de protecție

violența conjugală și/sau violența împotriva copiilor comuni, violența
fiind înțeleasă în sensul larg al termenului: violența verbală sau fizică,
dar și amenințările, hărțuirea etc., indiferent dacă sunt presupuse sau
dacă s-a obținut o condamnare,
faptul că un părinte este lipsit de legături cu copilul său,
riscul de deplasare ilegală a copilului.

Există trei proceduri de urgență:

Principiile de funcționare a serviciului au fost definite cu scopul de a
acorda prioritate acestor cazuri de urgență:

          Examinarea imediată a cererii

O cerere urgentă depusă la grefă este procesată în aceeași zi în care este
depusă de către grefă și este transmisă imediat unui judecător al instanței
de familie.

Criteriile de urgență :

Ordinul de autorizare a somației sau de stabilire a datei audierii ordinului
de protecție se emite, de asemenea, în aceeași zi sau cel târziu a doua zi.

Gestionarea procedurilor de urgență în cadrul departamentului
de afaceri familiale al tribunalului judiciar din Quimper

LA TRIBUNALUL DIN QUIMPER
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          Audieri reactive și prioritare într-un interval de timp scurt

Citațiile cu termen scurt sunt stabilite la aproximativ patru săptămâni de la
data la care sunt depuse la grefă. Aceasta este o perioadă de timp
rezonabilă pentru a permite pârâtului să își pregătească apărarea și să
evite astfel cererile de respingere.

Dar, dacă este necesar, audierea poate fi stabilită pentru două săptămâni.

În fiecare zi de luni sunt rezervate două locuri pentru proceduri sumare
sau citații.

În ceea ce privește ordinele de protecție, magistrații care compun secția
au ales să respecte în mod sistematic termenul legal de șase zile,
permițând o protecție optimă a victimelor violenței domestice. 

Atunci când limitele de timp permit acest lucru, audierile dedicate
ordinelor de protecție au loc în plus față de audierile existente.
În cazul în care acest lucru nu este posibil, se creează o audiere.

          
          Dialogul și primirea partenerilor

 
Judecătorii organizează în mod regulat timp pentru discuții cu alți actori
care pot fi implicați în cazurile de violență domestică: anchetatori sociali,
AEM, mediatori familiali etc.

Toți cei care solicită acest lucru pot asista la audieri și astfel pot înțelege
mai bine competențele și puterile de acțiune ale judecătorului de familie,
precum și limitele intervenției acestuia.
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NUMERE DE URGENȚĂ

NUMERELE
DE CUNOSCUT
ÎN CAZ DE URGENȚĂ
NUMERELE DE URGENȚĂ OFERĂ ACCES
GRATUIT LA AJUTOR 24 DE ORE DIN 24

15
SAMU
SERVICIUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE
URGENȚĂ

Pentru a obține intervenția unei echipe
medicale într-o situație de suferință vitală,
precum și pentru a fi redirecționat către o
organizație de îngrijire permanentă.

08 019 019 111193919

112114

1817
POLIȚIEISALVAREA

Pentru a raporta o infracțiune care necesită 
intervenția imediată a poliției.

POMPIERIBRIGADA DE
Pentru a raporta o situație de pericol sau un
accident care implică bunuri sau persoane și
pentru a obține intervenția rapidă a
acestora.

PENTRU PERSOANELE NUMĂRUL DE URGENȚĂ

DEFICIENȚE DE AUZSURDE ȘI CU

În cazul în care sunteți victima sau martorul
unei situații de urgență care necesită
intervenția serviciilor de urgență.

Număr accesibil prin fax și SMS.

NUMĂRUL EUROPEANDE APEL DE URGENȚĂ

Dacă sunteți victima sau martorul unui
accident într-o țară din Uniunea Europeană.

VIOLENȚĂ
INFOFEMEI

Dacă sunteți o victimă a violenței domestice,
a violenței sexuale, a violenței psihologice, a
căsătoriilor forțate, a mutilărilor sexuale, a
hărțuirii...

ALLO ENFANCE 
MALTRAITÉE

Pentru copiii care se confruntă cu o situație
de risc și pericol, pentru ei înșiși sau pentru
un alt copil pe care îl cunosc.
Pentru adulții care se confruntă sau sunt
îngrijorați de situația unui copil în pericol sau
în pericol de a fi în pericol: familia apropiată,
familia extinsă, vecinii, comunitatea
educațională...

LINIA FIERBINTE

Pentru a preveni și evita violența domestică

A AUTORULUIALLO COPILĂRIE 
MALTRATATĂ





Consei l  départementa l  de l 'accès au dro i t  du F in istère
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