معلومات مختصرة حول تنفيذ العقوبات المالية
لقد صدر الحكم عليك بدفع غرامة مالية وفقًا لقرار المحكمة المعنية نافذة المفعول ،على أن يتم دفعها بصفة
أساسية مرة واحدة في خالل المهلة المحددة في الفاتورة.

تسهيالت الدفع

الدفع على أقساط
ً
كامال مرة واحدة ،فيمكنك أن تدفعه على أقساط .ويتعين عليك في هذه
إذا لم يكن باستطاعتك دفع المبلغ
الحالة أن تتقدم بطلب كتابي لدى االدعاء العام المختص مع ذكر عالمة الملف المميزة وأن يكون الطلب
الكتابي وفقًا للنموذج المتزامن .يمكنك الحصول على استمارة التقدم بطلب للدفع على أقساط لدى االدعاء
العام أو من خالل زيارتك للموقع اإللكتروني على اإلنترنت.

إطالة المهلة
يمكن في حاالت استثنائية أن تتم إطالة مهلة دفع الغرامة المالية في إطار شروط معينة ،أي يتم إرجاء الدفع،
إذا كنت على سبيل المثال تتوقع قريبًا حصولك على مبلغ مالي كبير أو حصولك على عمل آخر .وفي هذه
ضا فال بد أن يتم التقدم بطلب كتابي لدى االدعاء العام مع ذكر عالمة الملف المميزة ومع تقديم ما
الحالة أي ً
يثبت ذلك.

عدم الدفع

تحصيل األموال
في حالة عدم قيامك بالدفع ،فيستطيع االدعاء العام أن يصدر أمر تنفيذ شامل ،أي تكليف أحد المنفذين
القضائيين بالقيام بالحجز.

عقوبة الحبس البديلة
إذا لم يفلح األمر ،فسوف يكون عليك الذهاب إلى إحدى الجهات القضائية لتلقي عقوبة الحبس البديلة ،على
أن تكون العقوبة بواقع يوم حبس لقاء كل يوم قسط كان ينبغي أن يتم دفع الغرامة المالية فيه .وإذا لم تأت
بملء إرادتك ،فسوف يتم تنفيذ أمر اإلحضار وإلقاء القبض عليك بتكليف من الشرطة التي يتعين علها
إحضارك.
وإذا تم دفع مبلغ الغرامة المالية (المتبقي) ،فسوف تسترد حريتك مرة أخرى.

العمل االجتماعي
وفقًا لمرسوم التسديد والوفاء فيستطيع االدعاء العام أن يسمح لك في إطار شروك وأوضاع معينة أن يتم
تنفيذ عقوبة الحبس من خالل قيامك بأداء مهام العمل االجتماعي الذي يخدم المصلحة العامة .وفي هذه
الحالة فإن ست ساعات من العمل االجتماعي تكون مقابلة ألداء يوم من الغرامة المالية المستحقة عليك.
ضا فيتعين عليك أن تتقدم بطلب كتابي لدى االدعاء العام مع ذكر عالمة الملف المميزة.
وتحقيقَا لذلك اي ً
يمكنك الحصول على استمارة التقدم بطلب لسداد الغرامة المالية من خالل العمل االجتماعي لدى االدعاء
العام أو من خالل زيارتك للموقع اإللكتروني على اإلنترنت .يمكنك تلقي الدعم الالزم فيما يتعلق بالبحث
عن مركز األعمال االجتماعية من خالل طلبك للمساعدة القضائية أو االستعانة بناشطين غير تابعين ألية
منظمة.

