
خشونت خانگی و خانوادگی هنوز یکی از نگرانی های 
عمده در نیوسات ویلز می باشد. جای تاسف است که هر 
سال از هر چهار قتل سه تای آن در منزل اتفاق می افتد و 

افراد به دست کسی که به آنان نزدیک است کشته می شوند. 
خشونت خانگی و خانوادگی به کودکان نیز که شاهد 

خشونت در خانه هستند آسیب می زند یا وقتی تهاجم به آنها 
صورت می گیردد و یا وقتی سعی می کنند جلوی صدمه 

دیدن کسی را که دوستش دارند بگیرند. 
بمنظور تامین حفاظت فوری از قربانیان خشونت خانگی و 

خانوادگی، دولت نیو سات ویلز تغییرات مهمی را در 
 Crimes (Domestic & Personal Violence) Act 2007 

] قانون جرایم (خشونت خانگی و شخصی) 2007[ به تصویب 
رسانده است. این تغییرات از 20 می 2014 اجرا می شود.

این اطالعات مربوط است به اینکه این تغییرات چگونه در 
اختیارات پلیس در رابطه با خشونت خانگی و خانوادگی تاثیر 

می گذارد. 
از 20 می 2014 پلیس نیو سات ویلز تحت این قانون در دو 

بخش عمده قدرتهای بیشتری دارد.

1. قدرتهای فرمان دادن و بازداشت پلیس

 پلیس قادر خواهد بود به متخلفین برای درخواست 
 ،)ADVOs( و ابالغ حکم بازدارنده خشونت خانگی

 ]apprehended domestic violence orders, ADVOs[
مقدماتی دستور داده و آنها را بازداشت کند. این به این معنی 
است که اگر پلیس شک کند یا معتقد باشد که خشونت خانگی 

 ADVO اتفاق افتاده یا احتمال وقوع دارد، برای صدور یک
مقدماتی ]Provisional ADVO[ درخواست خواهد داد. پلیس می 
تواند این اقدام را انجام دهد حتی اگر شخصی که در معرض 

خشونت بوده مایل به شکایت کردن نباشد. این برای کنترل 
کردن حرکات متخلف در مدت درخواست ADVO است و کسب 
اطمینان از اینکه قربانی / قربانیان و سایرینی که به محافظت 

پلیس نیاز دارند امن باشند و امن بمانند. 

پلیس چه گزینه هایی را در فرمان دادن دارد؟ 
 پلیس برای فرمان دادن به متخلفین چند گزینه خواهد داشت، 

از جمله اینکه متخلف همانجایی که پلیس او را پیدا کرده بماند 
یا همراه با پلیس به یک کالنتری رفته و آنجا بماند. 

از این قدرتهای صدور فرمان به قصد درخواست برای یک 
ADVO مقدماتی استفاده می شود. پلیس می تواند فرمانی را 

صادر کند که فکر می کند برای موقعیتی که با آن روبرو است 
مناسبترین است.

 فرمان برای همراهی با پلیس: احتمال اینکه پلیس از این 
فرمان استفاده کند بیشتر است چون با بردن متخلف تا 

زمان ابالغ ADVO حفاظت از قربانی بهتر تامین می شود. 
برای حمل و نقل امن به کالنتری در یک خودروی پلیس، 
ممکن است که پلیس موقتاً متهم را بازداشت کرده و او را 

تفتیش کند. وقتی به کالنتری رسید متهم دیگر تحت 
بازداشت نخواهد بود ولی تحت فرمانی خواهد بود که در 

کالنتری بماند.

طول مدت دستور پلیس چقدر است؟
فرمان پلیس برای ماندن در کالنتری می تواند تا هر وقت 
که بطور معقول برای درخواست وابالغ ADVO مقدماتی 

الزم است طول بکشد.

آیا متهم می تواند فرمان ماندن را رد کند یا از آن 
سرپیچی کند؟

امتناع یا عدم اطاعت از فرمان پلیس جرم نیست ولی اگر 
 ADVO پیش بیاید پلیس می تواند متهم را بمنظور ابالغ

مقدماتی بارداشت کند. پلیس می تواند برای بازداشت یک 
شخص از زور معقول استفاده کند. اگر شخص مقاومت 

کند و / یا در طول فرآیند بازداشت به پلیس حمله کند 
ممکن است به این تخلفات متهم شود. 

مدت زمانی که یک متهم می تواند در بازداشت پلیس 
بماند چقدر است؟

متهم می تواند برای حد اکثر دو ساعت بازداشت شود. این 
شامل زمان معقولی که برای رفتن به کالنتری یا یک محل 

دیگر الزم است نمی شود.

 ADVO هایی که پلیس 
صادر می کند
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2. مامورین ارشد پلیس قدرت تصمیم گیری در مورد 
درخواستهای ADVO مقدماتی را خواهند داشت

این به این معنی است که بجای درخواست دادن به قضات 
مجاز دادگاه، اکثر درخواستهای ADVO مقدماتی برای 

خشونت خانگی و خانوادگی به مامورین ارشد پلیس داده 
خواهد شد.

 ADVO این فرآیند جدید دسترسی فوری و سریع تر به
مقدماتی را برای قربانیانی که در معرض خشونت خانگی 
هستند فراهم خواهد کرد. همچنین، باعث صرفه جویی در 

وقت و منابع پلیس و دادگاهها شده و ایمنی فوری قربانی و 
بازدارندگی بیشتر متخلفین خشونت خانگی را حتمی می کند.

تصمیم گیری در مورد درخواستها توسط مامورین ارشد 
پلیس

یک مامور ارشد پلیس ماموری است که درجه گروهبان یا 
باالتر را دارد.

یک مامور ارشد پلیس باید تصمیم بگیرد که آیا دالیل معقول 
برای صدور یک ADVO مقدماتی وجود دارد یا نه. تصمیم او 

بر اساس درخواست پلیس و اطالعاتی است که در زمان 

درخواست در دست است. مامورین ارشد پلیس گزارش مامور 
تحقیق کننده را در نظر گرفته و تصمیم می گیرند که آیا صدور 
یک دستور فوری برای محافظت از یک شخص / اشخاص و 

 ’Legal Test‘ اموال الزم است یا نه. این فرآیند به نام
(امتحان حقوقی) شناخته می شود. و همان امتحانی است که 
قضات مجاز دادگاه برای صدور حکم بازدارنده خشونت 

خانگی از آن استفاده می کنند.

شرایط ADVO مقدماتی 
مامور ارشد پلیس می تواند ADVO مقدماتی را که یک مامور 

پلیس درخواست کرده تصویب کند، نپذیرد یا شرایط آن را 
تغییر دهد.

ADVO مقدماتی باید در روز بعدی فهرست خشونت خانگی 
دادگاه مربوطه فهرست شود ولی نباید بیشتر از 28 روز از 

صدور دستور طول بکشد.
برای آگاهی بیشتر با LawAccess به شماره 

529 888 1300 تماس بگیرید. 


