
خشونت خانگی و خانوادگی هنوزهم یک 
مسئله مهم و قابل تشویش در نیوساوت 
ویلز است. ساالنه متاسفانه سه چهارم 

قتل ها در خانه ها اتفاق می افتد و اشخاص 
توسط نزدیکان شان کشته می شوند. 

خشونت خانگی و خانوادگی به اطفالیکه 
شاهد خشونت در خانه هستند نیز صدمه 

می زند یا در نتیجه خشونت علیه شان 
مجروح می شوند و یا زمانیکه سعی می 

کنند شخص مورد عالقه شانرا از مجروح 
شدن جنات دهند، خود مصدوم می شوند. 

دولت نیوساوت ویلز به منظور فراهم آوری حفاظت 
فوری برای قربانیان خشونت خانگی و خانوادگی 

تغیرات مهمی ذیل را منظور منوده است: 
 Crimes (Domestic & Personal Violence) Act 2007

]قانون جرایم خشونت شخصی و خانگی مصوبه 2007[. 
این تغیرات سر از تاریخ 20 می 2014 نافذ خواهد گردید.

این معلومات راجع به تاثیرات وارده این تغیرات 
باالی صالحیت های پولیس در رابطه به خشونت 

خانگی و خانوادگی می باشد. 
سر از تاریخ 20 می 2014، پولیس نیوساوت ویلز 

صاحب صالحیت های بیشتری حتت این قانون در 
دو ساحه اصلی ذیل خواهد بود:

1. صالحیت های هدایت و توقیف پولیس

ولیس قادر خواهد بود که متخلفین را به 
منظور درخواست و حتویل دادن امر دستگیری 

 ADVOs – مؤقت خشونت خانگی
 ]apprehended domestic violence orders (ADVOs)[

هدایت و توقیف کند. این بدان معناست که اگر 
پولیس شک یا یقین داشته باشد که خشونت 

خانگی اتفاق افتاده یا محتمل است، در آنصورت 
برای گرفنت امر دستگیری مؤقت خشونت خانگی 

ADVO درخواست خواهد منود. 

پولیس می تواند چنین اقدام را اتخاذ کند ولو که 
شخص قربانی مایل نباشد که شکایت کند. 

این عمل بخاطر حتت کنترول درآوردن حرکات شخص 
متخلف در حین درخواست برای کسب ADVO و 

مطمئن شدن از حفاظت قربانی/قربانیان و غیره 
اشخاصی که نیازمند حفاظت پولیس هستند، 

اتخاذ می گردد. 
پولیس چگونه هدایت هایی را می تواند بدهد؟ 

 پولیس حق انتخاب یک سلسله گزینه ها را به 
منظور هدایت کردن متخلفین، بشمول نگهداشنت 

شخص متخلف در محل کشف یا انتقال وی به 
استیشن پولیس و نگهداشنت وی در آجنا دارد. 

این صالحیت های هدایتی به منظور ارائه درخواست 
برای کسب ADVO مؤقت استفاده می گردد. پولیس 

می تواند هرگونه هدایت را که برای قضیه حتت 
رسیدگی خویش مناسب بداند، انتخاب کند. 

 هدایت مبنی بر رفنت همرای پولیس: پولیس به 
احتمال قوی این گزینه را بخاطری انتخاب می کند تا 
حفاظت شحص قربانی را از طریق دور منودن شخص 

متخلف الی زمان حتویل دهی ADVO مؤقت فراهم 
سازد. به منظور انتقال دادن مصؤن به استیشن 

پولیس، پولیس ممکن است مؤقتاً شخص متخلف را 
دستگیر و تفتیش بدنی کند. بعد از مواصلت به 

استیشن پولیس، شخص متخلف دیگر حتت بازداشت 
نخواهد بود مگر برایش هدایت داده خواهد شد که در 

استیشن پولیس باقی مباند.

هدایت پولیس برای چه مدتی دوام خواهد کرد؟
هدایت پولیس مبنی بر باقی ماندن می تواند برای 

هر مدت مناسبی که طی آن پولیس بتواند برای 
کسب ADVO مؤقت درخواست منوده و آنرا حتویل دهد، 

دوام کند. 

 ADVO های صادر 
شده توسط پولیس

  خالصه تغیرات در
Crimes (Domestic & Personal Violence) Act

Dari / دری



آیا شخص متخلف می تواند هدایت پولیس 
را مبنی بر ماندن رد یا از آن سرپیچی کند؟

رد کردن یا سرپیچی از هدایت پولیس یک جرم نیست 
مگر درصورت وقوع این امر، پولیس می تواند شخص 

متخلف را جهت حتویل دادن ADVO مؤقت به وی 
توقیف کند. پولیس می تواند با استفاده از زور 

مناسب شخص را توقیف کند. اگر شخص متخلف 
در زمان توقیف شدن مقاومت نشان دهد، و/یا به 

پولیس حمله کند، ممکن است بخاطر این عمل خویش 
حتت تعقیب قانونی قرار گیرد. 

یک متهم برای چه مدتی می تواند حتت توقیف 
پولیس قرار داشته باشد؟

یک متهم می تواند حداکثر برای مدت دوساعت حتت 
توقیف قرار داشته باشد. این زمان شامل زمان 
مناسب انتقال شخص متخلف به استیشن 

پولیس یا جای دیگر منی باشد. 

2. افسران ارشد پولیس صالحیت تصمیم 
گیری مبنی بر درخواست ADVOs را دارا 

خواهند بود

این بدان معناست که اکثر درخواست های خشونت 
خانگی و خانوادگی برای کسب ADVO مؤقت به عوض 

قاضی های محاکم برای افسران ارشد پولیس ارائه 
خواهند گردید.

این پروسه جدید زمینه دستیابی سریع و فوری به 
کسب ADVO مؤقت را برای قربانیانی که در معرض 

خشونت قرار دارند، فراهم خواهد منود. این امر 
همچنان منجر به صرف جویی زمان و منابع پولیس و 
محاکم گردیده و متضمن مصئونیت فوری و ممانعت 

بیشتر خشونت خانگی توسط متخلفین خواهد گردید.

تصمیم گیری درخواست ها توسط افسران 
ارشد پولیس

یک افسر ارشد پولیس عبارت از افسری است که رتبه 
اش باالتر از تورن (Sergeant) باشد.

یک افسر ارشد پولیس باید تصمیم بگیرد که آیا 
دالیل مناسب برای صدور یک ADVO مؤقت موجود 

است یا نه. فیصله این افسران ارشد برمبنای 
درخواست پولیس و معلومات دردست داشته در زمان 

ارائه درخواست استوار می باشد. افسران ارشد 
پولیس گزارش افسر حتقیق کننده را مالحظه منوده 

و راجع به لزوم صدور یک امر فوری برای حفاظت 
شخص/اشخاص و اموال، تصمیم می گیرد. این 

پروسه بنام ‘Legal Test’ (ارزیابی قانونی) یاد می گردد. 
این عین ارزیابی ای است که توسط قاضی های 

صاحب صالحیت برای صدور امر دستگیری مؤقت 
خشونت خانگی و خانوادگی استفاده می گردد.

شرایط ADVO مؤقت 
افسر ارشد پولیس می تواند شرایط ADVO مؤقت 
درخواست شده توسط یک افسر پولیس را تائید، 

رد یا تعدیل کند.
ADVO مؤقت باید در لست بعدی خشونت خانگی 

محکمه مربوطه درج گردد مگر اینکار نباید بیشتر 
از مدت 28 یوم بعد صدور امر طول بکشد. 

 LawAccess برای کسب معلومات بیشتر لطفاً با
به تیلفون شماره 529 888 1300 متاس بگیرید. 


