FGM700
የሴቶች ግርዛትን የሚከላከል ህግ (አንቀጽ)
እኔን አንዴት ይጠብቀኛል?

ይህ ጽሁፍ የሴቶች ግርዛትን የሚቃወም(የሚጠባበቅ) ህግን ሴትን አንዴት አድርጎ እንደሚጠባበቅ ይዘረዝራል። ይሄም አንቺን
ወይም የምታውቂው ሰውን ለመገረዝ የሚያሰጋ ወይም የተገረዘ ከሆነ እንዴት አንደሚጎዳ ያስረዳል።ጽሁፉ ማን የመከላከያውን ክስ
ማቅረብ አንደሚችል፡ ምን ማድረግ እንዳለበትና ቀጥሎም ፍርድቤቱ የማገጃውን ክስ አስፍሮ ምን እንደሚሆን ይገልጻል።

ግርዛት ምንድን ነው?
የውጫዊ የሴት ብልትን ሙሉበሙሉ ወይም በከፊል ህክምናዊ ምክንያት ባልሆነ መንገድ የመቁረጥ ተግባር ነው። ምንም ዓይነት
የጤና ጥቅም የለውም አንዲሁም ብዙ ሴቶችንና ልጃገረዶችን በብዙ መንገድ ይጎዳል። እሱም የሴት ልጅን ጤናማ የብልት ክፍል
መቁረጥና ማበላሸትን ያስከትላል። በመሆኑም የሴቶችን የተፈጥሮ አካላዊ ስርአትን ያናጋል። ድርጊቱ ከባድ ህመምና የተለያዩ
ጊዜያዊና የረጅም ጊዜ የጤንነት ጉዳትን ያስከትላል፡ እንዲሁም የወሊድ ችግርና ለሚወለዱት ህጻናትም አደገኛ ነው።
የሴት ልጅን ብልት መቁረጥ በተለያየ ስም ይታወቃል፡ `ግርዛት`፥ `ማነሳሻ`፥ `የብልትን ክፍል መቁረጥ`። ግርዛት የሚካሄድበት
የሴት ልጆች የእድሜ ክልል በተለያየ ህብረተሰብ፥ በእንግሊዝ ሃገርና በሌላም ሃገር ይለያያል።
ድርጊቱም ሴት ልጅ ስትወለድ፥ በጨቅላነት እድሜ፥ በወጣትነት፥ ከሰርግ በፊት ወይም በመጀመርያ የእርግዝና ጊዜ ሊፈጸም
ይችላል። የሚበዛው በ5 አና 8ዓመት የእድሜ ክልል ውስጥ የሚፈጸም ሆኖ በዚህ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሴቶች በትልቅ
አደጋ ላይ ይገኛሉ።
ግርዛት በ UK ህገወጥ ድርጊት ነው። ብእንግሊዝ፥ ዌልስ እና ኖርዘርን ኣየርላንድ የግርዛት ተግባር የሴት ብልት መቁረጥ አንቀጽ
2003 መሰረት ህገወጥ ነው። እንዲሁም ብስኮትላንድ ብሴት ብልት መቁረጥ መከላከያ አንቀጽ(ስኮትላንድ) 2005 መሰረት ህገወጥ
ነው።
በ2003 በወጣ ህግ መሰረት የሴት ልጅን ብልት በከፊል ወይም በሙሉ መቁረጥ፥ ሴት ልጅ የራሷን ብልት እንድትቆርጥ ማገዝና
ድርጊቱን የሚፈጽም ሰው ወንጀለኛ ነው።

የግርዛት መከላከያ ህግ አንዴት ይጠቅመኛል?
የግርዛት መከላከያ ህግ፦


ለግርዛት አደጋ የተጋለጥሽ መሆንሽን ካመንሽ



የግርዛት ድርጊት ተፈጽሞብሽ ከነበረ



ወይ በግርዛት ተግባር ሊጠቃ የሚችል ሰው የምታውቂ ከሆነ፡

FGM700 Female Genital Mutilation (FGM) Protection Orders How can they protect me? (07.15) (Amharic)

የግርዛት መከላከያ ህግ ለያንዳንዱ ሰው የተለያየ ህግና ትእዛዝ የያዘ ሆኖ አንቺንና ሌሎች ሊጠቁ የሚችሉትን ይከላከላል።
በፍርድቤት በቅጽበት የሚከላከል ህግ በማስተላለፍ ይከላከላል።
ፍርድቤት የመከላከያ ህግ በማውጣት፦


አንቺንና ሌሎች ለአደጋው የተጋለጡትን ይከላከላል



አንቺንና ሌሎች ግርዛት የተፈጸመባቸውን ይከላከላል።

የግርዛት መከላከያ ክስ(ማመልከቻ) በፖሊስ ምርመራ የወንጀል ምርመራ ሂደት ወይም በቤተሰብ ፍርድቤት ሊካሄድ ይችላል።
የፍርድቤ ትእዛዝ መጣስ እስከ 2ዓመት የእስራት ቅጣት ያስከትላል፡ እንዲሁም የሴት ግርዛት መከላከያ ህግን መጣስ ወንጀል ሆኖ
እስከ 5ዓመት እስራት ያስቀጣል።

የት ማመልከት እችላለው?
የግርዛት መከላከያ ህግ ማመልከቻ ብእንግሊዝና ብዌልስ የቤተሰብ ፍርድቤት መካሄድ ይችላል። የፍርድቤቶች ዝርዝር በመጨረሻ
ገጽ ላይ ሰፍሮ ይገኛል።

ማን የግርዛት መከላከያ ማመልከት ይችላል?


ህጉ ሊጠብቀው የሚገባ ሰው፡



የሚመለከተው ሶስተኛ አካል፡ ወይም



የሆነ የፍርድቤት ፍቃድ ያለው ሰው።

ሶስተኛ አካል ሲባል ለሌላ ሰው እንዲያመለክት ህግ የሚፈቅድለት ሰው ማለት ነው።


ወጣቶችና ልጆች(ከ18 ዓመት በታች ያሉ) የግርዛት መከላከያ ማመልከት ይችላሉ። ልጆች ጉደኛ ወይም ሌላ ሰው
ሊያግዛቸው ይችላል። ፍርድቤት ከፈቀደና ወይ ህጋዊ ወኪል ካላቸው ግን ግዴታ አይደለም።

ፍርድቤት መምጣት ከፈራህ፦
ችግርህን ብጽሁፍ ለፍርድቤት ማቅረብ ይቻላል፡ ወይም ጥያቄህን ለፍርድቤት ሃላፊ ብቶሎ በጽሁፍ ማሳወቅ አለበለዝያ የውሳኔ
መጓተት ያስከትላል።
ፍርድቤት የሚከተሉትን ሊያመቻች ይችላል፦


የተለየ የፍርድቤት መቆያ ክፍል



የተለየ የፍርድቤት መግቢያና መውጫ፡ ወይም



የፍርድቤት ህንጻ የሚመች የሚመች የመኪና ማሸጊያ፡ ምስክር መሆን ለሚፈሩ ሰዎች ያዘጋጃል።

አንዳንድ ፍርድቤቶች ለምስክሮች የሚመች ቦታ ያዘጋጃል።

ለፍርድቤት መረጃ መስጠት የምትፈራ ከሆነ፦
በማመልከቻህ ላይ የሚያስፈልግህን ነገር ልፍርድቤቱ ግለጽ። ፍርድቤቱም አስፈላጊውን ውሳኔና የሚከተሉትን ነገራት ያመቻቻል፦


መስካሪው በተጠያቂው እንዳይታይ መጋረጃ አንዲደረግ ያደርጋል።

በዚህ ጉዳይ ተጠያቂው ማለት ግርዛትን የሚያመቻች ግለሰብ ነው።
መጋረጃው በመስካሪው መቆሚያ ዙሪያ ይጋረዳል፡ ይሄም መስካሪው ተጠያቂውን ተጠያቂው መስካሪውን እንዳያይ ይረዳል።


በቪዲዮ የተቀረጸ ማስረጃ። ይህ አስቀድሞ ከመስካሪው ጋር ቃለመጠይቅ በማድረግ፡ በኋላ በፍርድቤት እንደማስረጃ
ይቀርባል፡ ይህም መስካሪው እንደገና ምስክርነት ምስጠት አይጠበቅበትም፡ ነገርግን ለሆነ መስቀለኛ ጥያቄ ከተፈለገ
መገኘት ይገባዋል።

FGM700 Female Genital Mutilation (FGM) Protection Orders How can they protect me? (07.15) (Amharic)



ቀጥተኛ የቲቪ ወይም የቪዲዮ ግንኙነት፦ መስካሪው ከፍርድቤት ውጭ ሆኖ ማስረጃ መስጠት ይችላል። የቲቪ ግንኙነት
ደግሞ መስካሪው የፍርድቤት የተለየ ክፍል ወይም ሌላ ህንጻ ውስጥ ሆኖ ማስረጃውን ይሰጣል። መስካሪው ፍርድቤት
ባይቀርብም በዛ ያሉት ሰዎች በቲቪ ይከታተሉታል።



ትክክለኛውን መንገድ የሚወስነው ፍርድቤት ነው።

ፍርድቤት እነዚህን አገልግሎት ይሰጣል፦


ስንክልና ካለህ ወይም እገዛ የሚያስፈልግህ ከሆነ ፍርድቤቱን አሳውቅ፡ የፍርድቤቶች ዝርዝርና ስልክ ቁጥራቸው
በዚህ ጽሁፍ በስተመጨረሻ ይገኛል።

አስተርጓሚ የሚያስፈልግህ ከሆነ ለፍርድቤቱ አሳውቅ፡ ቋንቋህ ምን እንደሆነም አሳውቅ።

ምን ያህል ገንዘብ ይፈጃል?
ምንም የፍርድቤት ክፍያ ለግርዛት መከላከያ ማመልከቻ ለራስህም ለሌላ ሰውም አይከፈልም። እንዲሁም የሆነ የፍርድቤት
ተጨማሪ ክፍያ የለም፡ አንደ፦


ማመልከቻውን ለመቀየር



ማመልከቻውን በቤተሰብ ፍርድቤት የሚሰጠውን ውሳኔ ለመከታተል

ወይም የፍርድቤት ውሳኔ ለመጠየቅ

የህግ ድጋፍ ማግኘት እችላለው ወይ?
አዎ፡ የህግ ድጋፍ ለግርዛት መከላከያ ማመልከቻ ይመለከትሃል፡ ጠበቃ ወይም የህግ ባለሙያ አባል ወይም ሲቲዝን ኣድቫይዘር
ቢሮ አስፈላጊውን ምክር በጉዳይህ ላይ ይሰጣሉ። አስፈላጊ መግለጫ በህግ ድጋፍ ለማግኘትና የህግ ባለሙያ ለማግኘት
በቀጥታ በዚ ዌብሳይት www.gov.uk/legal-aid ወይም በስልክ ቁጥር 08453454345(ከሰኞ አስከ ኣርብ 9am –
6:30pm) ማግኘት ይቻላል።

እራሴ ለግርዛት መከላከያ ህግ ማመልከት እችላለሁ?
አዎ፡ ወይም ጠበቃ ሊደረግልህ ይችላል። እራስህ ካመለከትክ የሚያስፈልገውን ፎርም መሙላትና ለፍርድቤት መግለጽ
ይኖርብሃል። ፎርሙን ልትሞላ ከፈለግክ የምታውቀው ጓደኛ ወይም ዘመድ ከሌለህ ወደ ጠበቃ ወይም ሲቲዝንስ ኣድቫይዘር
ቢሮ መሄድ አለብህ። የፍርድቤት አባልየፍርድቤት አካሄድ እንዴት አንደሆነ ሊገልጽልህ ይችላል፡ ነገር ግን የማመልከቻውን
ውጤት ምን ሊሆን እንደሚችል ምክር አይሰጥህም።

ምን አይነት ፎርም ያስፈልገኛል?
ለግርዛት መከላከያ የሚሆን ማመልከቻ ወረቀት (ፎርም)(Form FGM 001) ያስፈልግሃል። የፍርድቤት ፍቃድ ለሌላ ሰው
ወክለህ ለማመልከት ከፈለግክ Form FGM 006 ለግርዛት መከላከያ ለማመልከት የሚፈቅድ ፎርም፡ እነዚህ ፎርም ነጻ
ናቸው። ከሆነ ፍርድቤት በነዚ ጉዳይ የሚሰራ ሊገኝ ይችላል፡ ከታችም ተዘርዝረዋክ ወይም በቀጥታ ከዚ ዌብሳይት
hmctsformfinder.justice.gov.uk ማግኘት ይቻላል።

ለግርዛት መከላከያ ህግ ማመልከቻ ማስገባት
ህግ የሚከላከልልሽ እራስሽን ወይም የሚመለከተውን ሶስተኛ አካል(በህግ ባለሙያ የታወቀ) ከሆነ፡ ኤፍ ጂ ኤም 001 ፎርምን
መሙላት አለብህ- የሴት ልጅ ግርዛት መከላከያ ፎርም። እንዴት አንደሚሞላ በፎርሙ ኤፍ ጂ ኤም 001 በስተጀርባ ይገኛል።
ለያንዳንዱ ተጠያቂ የሚሆን የፎርሙ ኮፒ ያስፈልግሃል። ማመልከቻው አንቺንና ሌሎቹን ከግርዛት እንዴት መከላከል
እንዳለበት ማካተት አለበት፡ ለምሳሌ አንቺን ወይም ሌሎችን ውጭ ሃገር ተወስዳችሁ እንዳትገረዙ።
በማመልከቻሽ ላይ ግርዛትን በተመለከተ የተደረገን ንግግር ወይም ሃሳብ መጻፍ አለብሽ።
ያንቺን ወይም የሌላውን ሰው ኣድራሻ መግለጽ ካልፈለግሽ፡ C8 አድራሻ በሚስጥር የሚያዝበት ፎርም መሙላት አለብሽ።
ይህን ፎርም በታች ተዘርዝረው ባሉት ፍርድቤቶች ወይም በዌብሳይታችን hmtcsformfinder.justice.gov.uk ሌላ ሰውን
ወክለሽ የምታመለክቺ ከሆነ ኤፍ ጂ ኤም 006 ፎርም መሙላት አለብሽ - ማመልከቻ ለማስገባት የሚፈቅድ ለሴት ልጅ ግርዛት
የሚከላከል ህግ የፍርድቤት ፍቃድ መጠየዚያ ፎርም።
FGM700 Female Genital Mutilation (FGM) Protection Orders How can they protect me? (07.15) (Amharic)

ተጠያቂው ሳይነገረውና በአጣዳፊ ጊዜ ማመልከቻሽ እንዲታይ ከፈለግሽ በጽሁፍ ማሳወቅ ይገባሻል(ከታች ያለውን ተመልከች)

መጥሪያ ወረቀት በፍጥነት ለማግኘት ምን ማድረግ አለብኝ?
ፍርድቤቱ ማመልከቻሽን በቀጥታ እንዲያየውና ተጠያቂው ያለምንም ሰነድ የመከላከያ ህግ እንዲተላለፍ ማድረግ። ይህ ደግሞ
ያለምንም ማስጠንቀቂያ የሚሰጥ የመከላከያ ህግ ነው።
ያለማስጠንቀቂያ የሚሰጥ የመከላከያ ህግ በዳኛ ከተሰጠ ተጨማሪ ቀጠሮ ፍርድቤት እንድትሄጂ ይሰጥሻል። ተጠቂውም በዚህ
ቀን ፍርድቤት ተገኝቶ ዳኛው የሁሉን ሰው ንግግር ሰምቶ ሌላ ውሳኔ እንደሚያስፈልግና እንደማያስፈልግ ይወስናል።
ያለማስጠንቀቂያ የምታመለክቺ ከሆነ፡ የምስክር ጽሁፍ ማቅረብ አለብሽ፡ መሃላን የሚገልጽ ጽሁፍም ጨምረሽ። ራስሽን
የምትወክይ ከሆነ ማመልከቻሽን በጽሁፍ ለምን የመከላከያ ህግ እንደፈለግሽ በመግለጽ ከፌፍ ጂ ኤም 001 ማመልከቻ
ፎርምሽ ጋር ወደ ፍርድቤት ውሰጂ። መሃላን የሚገልጽ ጽሁፍ የሚከተለውን ማካተት አለበት። እኔ (አመልካች ወይ፡
የተገለጸው ጽሁፍ ትክክል መሁኑን አምናለሁ።

ፎርሙን ከሞላው በኋላ ምን ማድረግ አለብኝ?
የሞላሽውን ፎርም ኮፒውን ወደ ፍርድቤት በፖስታ ወይም በአካል ሄደሽ መስጠት ትችያለሽ። በኢሜይልም መላክ ይቻላል።

ፎርሙን ፍርድቤት ከሰጠው በኋላ ምን ይከተላል?
ፍርድቤቱ ማመልከቻውን ተመልክቶ የግርዛት መከላከያ ህግ( ፎርም ኤፍ ጂ ኤም 002) ማስታወቂያ ይሰጥሻል።


በተሰጠህ የቀጠሮ ቀን ፍርድቤት መገኘት ያንተ ሃላፊነት ነው። አንተን የሚደግፍ መረጃ ለመስጠት ዝግጁ መሆን
ኣለብህ።



የማመልከቻ ፎርም (FGM 001 ወይም FGM 006) እና የማስታወቂያ ፎርም(FGM 002) ወደ ተጨያቂዎች
ወይም ሌላ

የሚመለከተው ሰው ማቅረብ ኣለበት። ኣንተን ጠበቃ ከሆነ የሚወክልህ ፎምም ወደሱ ይላካል።
ፍርድቤቱን ሰነዶቹን ወዳንተ እንዲልከው ልትጠይቀው ትችላለህ። ፍርድቤቱ ለዚህ ጉዳይ ፎርም እንድትሞላ ሊጠይቅህ
ይችላል፡ ከዚያ ፍርግቤት የሚልካቸውን ደብዳቤና ሊላም ሰነድ ካላ ውዳንተ ለመላክ ያመቻቻል።

ቀጥታዊ ማመልከቻ
ማመልከቻውን በኢመይል ለመላክ ከተፈለገ፡ ኣንድ ኮፒ ወደ የኢመይል ኣድራሻ በታች ከተዘረዘሩት ፍርድቤቶች
መላክ ይቻላል። በኢመይል የሚላክ ማመልከቻ ፎርም በመሃላ ቦታ ስም ወይም ፌርማ መኖር ኣለበት፡ ኦሪጂናል
ፎርም ከራስህ በመያዝ ፍርድቤት ሲፈልገው መስጠት ይገባሃል።
ከማታ 4 ሰኣት በኋላ በኢመይል የተላከ ማመልከቻ እስከሚቀጥለው የስራ ቀን ኣይስተናገድም።

የፍርድቤት መጥርያ እኔ ላደርስው ከፈለግኩ ምን ማድረግ ኣለብኝ?
ሰው በመፈለግ ( ለምሳሌ መጥርያውን የሚያደራጅ ሰው) የመጥርያውን ደብዳቤ (FGM001 ወይም FGM006)
የችሎት ማስታወቅያ ወይም ቀጠሮን (FGM002) ብሁለት ቀን ለተጠያቂው ማሳወቅ። ሆኖም ፍርድቤቱ ይህን ግዜ
ሊያሳጥር ይችላል። ደብዳቤው ከተሰጠ አንተ ፎርም FL415 በመሙላት ወደ ፍርድቤት ትልካለህ። ፎርም FL415
ማን ወረቀቱን እንዳስረከበ፡እንዴት፡የት፡መቼ እንደተደረገ ያሰፍራል። ይህ ፎርም በየትኛውም ፍርድቤት ጣብያ
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በታች ተዘርዝረው ያሉት ልታገኘው ትችላለህ ወይም ይህን ዌብሳይት ተመርኮዝ፡
hmctsformfinder.justic.gov.uk
ደብዳቤ የሚላክላቸውን ሰዎች ኣድራሻቸውን ካላወቅከው ወይም እንዳይደርሳቸው የሚደበቁ ከመሰሉ፡ ፍርድቤት
እንዲያደርገው ልትጠይቅ ትችላልህ ( ለምሳሌ ወደ ስራቸው ኣድራሻ በመላክ)

በችሎቱ ቀን ምን ይካሄዳል?
የግርዛት መከላከያ ህግ የቀጠሮ ቀን በግል ይካሄዳል ( ማለት በአዳራሽ ክፍል ይባላል)፡ ፍርድ ቤቱ በሌላ መልኩ እንዲካየድ
እስካልፈቀደ። ፍርድ ቤት ሌላ ሰው እንዲሳተፍ ይፈቅዳል ለምሳሌ ጓደኛ ወይም የህግ ኣማካሪ ኣንተን ሊረዱ የሚችሉ ሰዎች፡
ኣመልካቹ የቃል ማስረጃ ለመስጠት መኖር ኣለበት፡ ጉዳዩ በፍርድ ቤት በሚታይበት ግዜ እንደየሁኔታው የሚፈጀው ግዜ
ይለያያል በተጨማሪ ተከሳሹ ካላመነበት ጉዳዮ ሊራዘም ይችላል።
ዳኛው የሁሉም ባለ ጉዳይ ነጥብ ከተገነዘበ በኋላ እነዚህን ውሳኔዎች ሊወስድ ይችላል፡


ካንተም ከተጠያቂውም ተጨማሪ ማስረጃ ሊጠይቅ ይችላል



ተጨማሪ ማስረጃ እየፈለገ ለጌዜው ውሳኔ ሊሰጥ ይችላል ቀጠሮም ይሰጥሃል



ፍርድቤት ለተወሰነ ግዜ ውሳኔ እንደሚሰጥና ለሱም ቀጠሮ ይሰጣል፡የፍርድ ቤት ውሳኔ ኮፒ ይሰጥሃል



ፍርድቤት ውሳኔ ለመስጠት ይዘጋጃል፡ ውሳኔውም ለተወሰነ ግዜ ሊሰጥ ይችላል ወይም የግዜ ገደብ ለሌልው ውሳኔ
ይሰጣል፡አንተ እስካላቆምከው ድረስ ወይም ፍርድ ቤቱ ካልቀየረው የውሳኔው ኮፒ ይሰጥሃል።

ከችሎቱ በሃላ ምን ኣለ?
ፍርድቤት የግርዛት መከላከያ ውሳኔ ከሰጠ አመልካቹ የወሳኔውን ኮፒ ወይም ሌላ ሰነድ ለተጠያቂው በቶሎ መስጠት አለበት፡
ወይም ፍርድቤት አንድያደርግለት ሊጠይቅ ይችላል።( ከላይ ይመልከቱ)።
መጥሪያውን ለተጠያቅውና ለሚመለከተው አካል እንደሰጠህ በጽሁፍ ለፖሊስ አሳውቅ። ውሳኔውና ጽሑፉ ለኣመልካቹ
ወደቀረበው ፖሊስ ጣብያ መላክ አለበት፡ ፍርድቤቱ ሌላ ጣብያ ካልፈለገ በስተቀር። ፍርድቤቱ መጥርያውንና ውሳኒውን
ሊያስተላልፍልህ ይችላል። (ከላይ ይመልከቱ)።

እኔ ውሳኔውን ለመቀየር፡ ለማስረዘም ወይም ለማቆም ብፈልግስ?
ማመልከቻ ኣስገበተህ ልትቀይር፡ ልታስረዝም ወይም ሌላ ግዜ አንዲወሰን ልትጠይቅ ትችላለህ። ፎርም FGM 003
ማመልከቻ ለመቀየር፡ ማስረዘምና ለማስቆማ የሴት ግረዛት መከላከያ ህግ መሙላት አለብህ።

ተጠያቂው የፍርድቤቱን ውሳኔ ከሻረስ?
የሴት ግርዛት መከላከያ ሕግ ከተጣሰ በቤተሰብ ፍርድቤት ወይም የወንጀል ክስ መሰረት በፍርድቤት ይታያል። በኣንቀጽ 7(1)
ክፍል ኣንድ በሁለተኛ ኣርእስት በሴት ግረዛት መከላከያ ሕግ 2003 መሰረት አንተ ማመልከቻ በማስገባት የፍርድቤት ውሳኔ
እንደተሻረና ወደቤተሰብ የሚወሰንበት ፍርድቤት ክስህን በመመስረት የማሳሰር ፍቃድ ልትጠይቅ ትችላልህ። ማመልከቻህን
በጽሁፍ በማስፈር ውሳኔው አንዴት እንደተሻረ ማስፈር። ማመልከቻው በፎርም FGM005-የእስራት ፍቃድ በሴት ግርዛት
መከላከያ ሕግ ነው።
አንድ ሰው በቤተሰብ ፍርድቤት ውሳኔን ጥሶ ወንጀለኛ ሆኖ ከተገኝ ፍርድቤቱ ባለው ስልጣን መሰረት የፍርድቤት ውሳኔን
የመናቅ ክስ መሰረት እስክ 2 ዓመት እስራት ሊቀጣ ይችላል።
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ሌላም የሴት ግርዛት መከላከያ ሕግ ውሳኔ ከጣሰ ወደ ፖሊስ በማመልከት ተከሳሹን ማሳሰር ይቻላል። ከፖሊስ መርመራ
በተጨማሪ የላይኛው ፍርድ ክስ ለመመስረት በሁለት ኮድ ፍርድ ለማሳለፍ ይወስናል፡ ይህም መረጃው በቂ ከሆነና
ለህብረተሰብ ደህንነት ከተባለ፡ ከሴት ግረዛት መከለከያ ሕግን መጣስ እስከ 5 ዓመት እስራት ያስቀጣል።
የላይኛው ፍርድ ክሱን በሆነ ምክንያት ውድቅ ካደረገው ወደ ቤተሰብ ፍርድቤት የሚታይበት የእስራት ትእዛዝ እንዲሰጥ
ልታመለክት ትችላለህ።( በላይ እንደተጠቀሰው)
ሆኖም አንድ ሰው በወንጀል መርመራ ፍርድቤት ተከሶ የፍርድቤት ትእዛዝ በመጣስ ከተፈረደበት፡ የፍርድቤት ትእዛዝ በመናቅ
በሚል ክስ እንደገና ኣይቀጣም።
ለተጨማሪ ኣስፈላጊ ኢንፎርሜሽን በታች ላሉት ድርጅቶች ወይም የኣካባቢ ኣገልግሎት ሰጪዎች ይህን ዊብሳይት መመልከት
ይችላሉ። www.gov.uk/female-genital-mutilation; ወይም ይህን ስልክ ቁጥር መደወል ይቻላል፡ NSPCC FGM
የእርዳታ መስመር 08000283550 የ24 ሰዓት ኣገልግሎት፡ ኢመይል፡fgmhelp@nspcc.org.uk

የግርዛት መከላከያ ህግ ማመልከቻ የሚገባበት የፍርድቤቶች ዝርዝር፦
የሴቶች ግርዛት መከላከያ ህግ ማመልከቻ በቤተሰብ ፍርድቤት ይካሄዳል፡ ማመልከቻው ከታች ተዘርዝረው ባሉት
ፍርድቤቶች ይላካሉ። ፍርድቤቶቹ ከሰኞ እስከ አርብ ከ 10am – 4pm ክፍት ናቸው። ማስተናገጃ ክፍል ከ 10am – 2pm
ይሰራል። ነገር ግን ኣንዳንዶቹ በቀጠሮ ብቻ ነው የሚሰሩት። ፍርድቤት ስትደርስ መድረህንና አስቸኳይ ጉዳይ አንዳለህ
ኣስታውቅ።

Birmingham
Civil and
Family Justice
Centre

Priory Courts
33 Bull Street
Birmingham
West Midlands
England
B4 6DS
Phone: 0300 123 1751
Email: family@birmingham.countycourt.gsi.gov.uk
or
e-filing@birmingham.countycourt.gsi.gov.uk
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Bradford
Combined
Court

Exchange Square
Drake Street
Bradford
West Yorkshire
England
BD1 1JA
Phone: 01274 840274
Email: family@bradford.countycourt.gsi.gov.uk
or
e-filing@bradford.countycourt.gsi.gov.uk

Brighton
1 Edward Street
Family Court
Brighton
Hearing Centre East Sussex
England
BN2 0JD
Phone: 01273 811 333
Email: sussexfamily@hmcts.gsi.gov.uk

Bristol Civil
and Family
Justice Centre

2 Redcliff Street
Bristol
England
BS1 6GR
Phone: 0117 366 4880
Email: family@bristol.countycourt.gsi.gok.uk

Cardiff Civil
and Family
Justice Centre

2 Park Street
Cardiff
South Wales
CF10 1ET
Phone: 029 2037 6400
Email: enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk
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Central Family
Court

First Avenue House
42-49 High Holborn
London
England
WC1V 6NP
Phone: 020 7421 8594
Email: cfc.privatelaw@hmcts.gsi.gov.uk

Derby
Combined
Court

Morledge
Derby
Derbyshire
England
DE1 2XE
Phone: 01332 622600
Email: family@derby.countycourt.gsi.gov.uk

East London
Family Court

6th and 7th Floor
11 Westferry Circus
London
England
E14 4HD
Phone: 020 3197 2886
Email: eastlondonfamilyenquiries@hmcts.gsi.gov.uk

Leeds
Combined
Court

The Court House
1 Oxford Row
Leeds
West Yorkshire
England
LS1 3BG
Phone: 0113 306 2800
Email:
leedsdfcprivatelawgeneralenquiries@hmcts.gsi.gov.uk
or
leedspubliclawissue@hmcts.gsi.gov.uk
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Leicester
County Court
and Family
Court

90 Wellington Street
Leicester
Leicestershire
England
LE1 6HG
Phone: 0116 222 5700
Email: family@leicester.countycourt.gsi.gov.uk

Liverpool Civil
and Family
Court Hearing
Centre

35 Vernon Street
Liverpool
Merseyside
England
L2 2BX
Phone: 0151 296 2607
Email: family@liverpool.countycourt.gsi.gov.uk

Luton County
Court and
Family Court

2nd Floor, Cresta House
Alma Street
Luton
Bedfordshire
England
LU1 2PU
Phone: 0300 123 5577
Email: enquiries@luton.countycourt.gsi.gov.uk

Manchester
County Court
and Family
Court

1 Bridge Street West
Manchester
Greater Manchester
England
M60 9DJ
Phone: 0161 240 5420
Email: familyapplications.manchester@hmcts.gsi.gov.uk
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Norwich
Combined
Court and
Family Hearing
Centre

Bishopgate
Norwich
Norfolk
England
NR3 1UR
Phone: 0344 892 4000
Email: family@norwich.countycourt.gsi.gov.uk
or
e-filing@norwich.countycourt.gsi.gov.uk

Oxford
Combined
Court and
Family Court
Hearing Centre

St Aldates
Oxford
Oxfordshire
England
OX1 1TL
Phone: 01865 264 200
Email: family@oxford.countycourt.gsi.gov.uk

Plymouth
Combined
Court

10 Armada Way
Plymouth
Devon
England
PL1 2ER
Phone: 01752 677 400
Email: family@plymouth.countycourt.gsi.gov.uk
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Portsmouth
Combined
Court Centre

Winston Churchill Avenue
Portsmouth
Hampshire
England
PO1 2EB
Phone: 02392 893 000
Email: family@portsmouth.countycourt.gsi.gov.uk

Preston Family Sessions House
Court
Lancaster Road
Preston
Lancashire
England
PR1 2PD
Phone: 01772 844 700
Email: prestonSFCissue@hmcts.gsi.gov.uk

Reading
County Court
and Family
Court Hearing
Centre

160-163 Friar Street
Reading
Berkshire
England
RG1 1HE
Phone: 0118 987 0500
Email: family@reading.countycourt.gsi.gov.uk

Sheffield
Combined
Court Centre

50 West Bar
Sheffield
South Yorkshire
England
S3 8PH
Phone: 0114 2812400
Email: family@sheffield.countycourt.gsi.gov.uk

FGM700 Female Genital Mutilation (FGM) Protection Orders How can they protect me? (07.15) (Amharic)

Teesside
Combined
Court

Russell Street
Middlesbrough
Cleveland
England
TS1 2AE
Phone: 01642 340 000
Email: family@middlesbrough.countycourt.gsi.gov.uk

West London
Family Court

Gloucester House
4 Dukes Green Avenue
Feltham
Middlesex
England
TW14 0LR
Phone: 020 8831 3500
Email: westlondonfamilyenquiries@hmcts.gsi.gov.uk
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