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بازداشت
چه کسی می تواند مرا بازداشت کند و چرا؟

یک مامور پلیس می تواند شما را بازداشت کند اگر، برای مثال:

در حال ارتکاب به جرم باشید §

شما جرمی مرتکب شده باشید یا پلیس دالیل منطقی داشته باشد که  §
مشکوک شود شما جرمی مرتکب شده اید

شما آرامش را بهم بزنید §

شما شرایط ضمانت تان را نقض کرده باشید §

یک حکم )اجازۀ کتبی( برای بازداشت شما صادر شده باشد §

 هنگامی که پلیس بخواهد حکم بازداشت به دلیل خشونت §
 )Apprehended Violence Order )AVO را به شما 

 AVO ابالغ کند، یا حکم بازداشت شما را جهت ابالغ درخواست
داشته باشد 

پلیس بخواهد یک AVOی موقت )اضطراری( علیه شما استفاده  §
کند. 

یک شهروند شخصی می تواند شما را بازداشت کند )بازداشت توسط 
شهروند( اگر:

در حال ارتکاب به جرمی باشید §

جرمی را مرتکب شده باشید. §

آنها چطور باید مرا بازداشت کنند؟

کسی که شما را بازداشت می کند باید:

به شما بگوید که شما تحت بازداشت هستید §

به شما بگوید که شما دارید بازداشت می شوید §

همچنین یک مامور پلیس باید به شما اسم و محل خدمتش را بگوید. §

اگر کسی که شما را بازداشت می کند به شما این جزئیات را ندهد، با 
او جر و بحث نکنید. شما بعدا می توانید شکایت کنید – به صفحه 18 

نگاه کنید.
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آیا آنها می توانند برای بازداشت من از زور استفاده کنند؟

یک مامور پلیس ممکن است تا حدی که الزم باشد از زور برای 
بازداشت شما استفاده کند. استفادۀ بی دلیل از زور خشونت تلقی می 

شود. بعد از بازداشت اگر برای مثال شما کوشش کنید که فرار کنید یا 
مامور پلیس فکر کند که شما ممکن است فرار کنید وی ممکن است به 

شما دستبند بزند.

اگر من در مقابل بازداشت مقاومت کنم چه اتفاقی می افتد؟

حتی اگر شما فکر می کنید که برای جرمی مقصر نیستید و نباید 
بازداشت بشوید، عاقالنه است که تسلیم بازداشت بشوید. اگر شما به 

جرمی متهم بشوید در دادگاه فرصت خواهید داشت که در مورد پرونده 
تان توضیح بدهید. حتی اگر شما بیگناه باشید اگر پلیس دلیل منطقی 

داشته باشد که شما جرم را مرتکب شده اید ممکن است شما را بازداشت 
کند. مقاومت در مقابل بازداشت جرم است. اگر شما به خشونت متوسل 

شوید، ممکن است به حمله به پلیس متهم شوید.

اگر من بازداشت شوم باید تسلیم بازرسی شوم؟

پلیس می تواند وقتی که شما را بازداشت می کند و بعدا در اداره پلیس 
دوباره شما را بازرسی کند.
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بازداشت - در اداره پلیس
وقتی که شما را به اداره پلیس می برند به شما سندی داده می شود که 

در آن حقوق تان نوشته شده است.

اگر پلیس از شما می خواهد که در تحقیقات آنها مشارکت کنید مثالً با 
سوال کردن از شما، می توانید ابتدا مشاورۀ حقوقی بگیرید. شما حق 

دارید که با یک وکیل و یکی از دوستان یا اعضای خانوادۀ خود تماس 
بگیرید. وکیل های Legal Aid برای مشاوره دادن به افراد بازداشت 
شده در اداره های پلیس حضور نمی یابند و مشاوره تلفنی فراهم نمی 

کنند )بجز برای نوجوانان زیر 18 سال در خط ارتباطی جوانان 
Youth Hotline(. اگر شما یک وکیل خصوصی می شناسید می 

توانید با او تماس بگیرید و بخواهید که در آنجا حضور یابد. 

پلیس موظف است فقط دو ساعت منتظر بماند تا وکیل تان یا شخص 
دیگردر آنجا حضور یابد. احتماال شما باید به وکیل خصوصی پول 

بدهید تا در اداره پلیس حضور پیدا کند.

اگر شما وکیلی ندارید ممکن است بخواهید به جاهای زیر زنگ بزنید:

لواکسس نیو ساوت ولز LawAccess NSW بین 9 صبح و 5  §
بعد از ظهر از دوشنبه تا جمعه به شماره 529 888 1300 

خط ارتباطی جوانان اگر زیر 18 سال هستید با شماره  §
.1800 10 18 10
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آیا وقتی که من تحت بازداشت هستم باید به سواالت جواب بدهم؟

شما حق دارید که در هر مرحله از رویۀ قانونی سکوت کنید. با این 
حال در برخی شرایط شما باید برخی از اطالعات را به پلیس بدهید  
و در برخی شرایط از حق خود برای سکوت کردن استفاده کنید که 

در غیر این صورت اظهارات تان ممکن است بر علیه شما در دادگاه 
استفاده شود. )نگاه کنید به صفحات 16-15 برای جزئیات بیشتر در 

مورد انواع اطالعاتی که ممکن است پلیس نیاز داشته باشد که شما آنرا 
فاش کنید.(

اگر شما در رابطه با جرم خاصی بازداشت شده اید، مجبور نیستید که 
برای جواب دادن به سواالت در مورد آن جرم )یا هر چیز دیگری( در 

یک بازجویی شرکت کنید. پلیس باید در این مورد به شما اطالع دهد 
و همینطور باید به شما هشدار بدهد که هر چه که شما به آنها می گویید 
ممکن است بعنوان مدرک استفاده شود. این به اختیار شما هست که به 

سواالت جواب بدهید یا نه. اگر مطمئن نیستید، باید منتظر باشید تا اینکه 
قبل از انجام مصاحبه مشاوره قانونی دریافت بکنید.

عالوه بر این، پلیس می تواند برای بیشتر جرائم “هشدار ویژه” بدهد، 
اما تنها در صورتی که: 

شما فرصتی برای کسب مشاوره حقوقی از وکیل خود داشته اید و   §

پس از آن به  شما “هشدار ویژه” در حضور وکیل تان داده می  §
شود. 

اثر “هشدار ویژه” این است که اگر شما واقعیتی را به پلیس نگویید 
یا از گفتن آن امتناع کنید که بعدا در دفاعیه شما در دادگاه به آن تکیه 
شود، این ممکن است به دادگاه اجازه دهد که از سکوت شما بر علیه 
تان استفاده کند. اگر شما وکیل ندارید یا وقتی که پلیس با شما صحبت 

می کند وکیل تان حضور ندارد، این اقدام صدق نمی کند. به همین دلیل 
ممکن است وکیل شما به شما بگوید که به نفع شماست هنگامی که در 

ادارۀ پلیس بازداشت هستید وی آنجا حضور نیابد.
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اگر بازداشت شما در رابطه با یک جرم جدی باشد ممکن است از شما 
پرسیده شود که آیا می خواهید در بازجویی شرکت کنید که هم بطور 

صوتی و هم بطور تصویری ضبط خواهد شد. در صورت شرکت، به 
شما یک نسخه صوتی داده خواهد شد. 

آیا من باید تسلیم انگشت نگاری یا عکس گرفتن بشوم؟

پلیس ممکن است عکس، اثر انگشت و اثر کف دست را برای تشخیص 
هویت بگیرد.

آیا من باید در رژه تشخیص هویت شرکت کنم؟

نه ولی در این صورت پلیس ممکن است که از شاهدان بپرسد که آیا 
می توانند در عوض شما را از روی عکس شناسایی کنند. 

ضمانت

اگر پلیس شما را به جرمی متهم کند الزم است تصمیم بگیرد که آیا شما 
را به قید ضمانت یا بدون ضمانت آزاد کند یا در بازداشت نگه دارد. 
اگر پلیس از آزاد کردن شما به قید ضمانت خودداری کند، ملزم است 
که شما را در اولین فرصت ممکن به دادگاه ببرد تا بتوانید تقاضایی 

برای ضمانت به دادگاه بدهید.

وکیل های Legal Aid در همه دادگاه های محلی حضور دارند و 
وکالت افرادی را که ضمانت آنها توسط پلیس رد شده است برعهده می 

گیرند. از وکیل خود نیز می توانید استفاده کنید. 

اگر در یک آخر هفته یا تعطیالت عمومی ضمانت شما رد شود، می 
توانید از طریق پیوند صوتی تصویری Audio Visual Link در 

دادگاه حاضر شوید. قبل از اینکه در دادگاه حاضر شوید یکی از وکالی 
Legal Aid از طریق پیوند صوتی تصویری با شما تماس خواهد 

گرفت. 
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بازرسی افراد و اموالشان
اگر من تحت بازداشت نباشم آیا می توانند مرا بازرسی کنند؟

اگر پلیس شک کند که یکی از موارد زیر را همراه دارید و دلیلی منطقی 
برای شک کردن می دهید داشته باشد می تواند شما )و ماشین، قایق یا 

سایر وسایل نقلیه و اموال تان( را بازرسی کند:

کاالهای دزدیده شده یا کاالهایی که بطور غیرقانونی بدست آمده  §
باشند برای مثال از طریق فروش مواد مخدر

مواد مخدر ممنوعه §

وسایلی که در یک جرم جدی استفاده شده یا ممکن است استفاده شده  §
باشد، برای مثال، ابزارهایی برای داخل شدن به ماشین یا خانه

انواع چاقو، اسلحه یا وسایل خطرناک §

اشاره گر لیزری. §

اگر پلیس به موارد زیر شک کند و دلیل منطقی برای شک کردن داشته 
باشد نیز می تواند شما و ماشین تان را بازرسی کند:

ماشین تان در رابطه با یک جرم جدی استفاده شده باشد §

در داخل آن کاالهایی باشد که دزدیده شده اند یا بطور غیرقانونی  §
بدست آمده باشند 

در داخل آن مواد مخدر ممنوعه باشد §

در داخل آن اشیائی باشد که برای انجام یک جرم استفاده شده باشند §

شرایطی در یک محل عمومی یا مدرسه وجود داشته باشد که ممکن  §
است خطر جدی برای سالمتی عمومی ایجاد کند

پلیس شک کند که فرد تحت تعقیبی در ماشین هست. §

در طی دوره هایی که به پلیس اختیار کنترل اغتشاش عمومی خاص 
داده می شود اگر شما یا ماشین تان در “جاده یا منطقه مورد نظر” 

باشید پلیس می تواند شما یا ماشین تان را بازرسی کند.
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بازرسی شامل چه چیزهایی هست؟

پلیس می تواند با لمس از روی لباس بدن شما را بگردد ، از شما بخواهد 
که لباس های رویی و کفش هایتان را در بیاورید، لباس ها و وسایل شما 

را بگردد و از یک دستگاه فلزیاب الکترونیکی استفاده کند. همچنین 
پلیس می تواند از شما بخواهد که موهایتان را تکان دهید و دهان تان را 

باز کنید.

پلیس فقط  وقتی می تواند یک بازرسی برهنه را انجام دهد که دلیل 
منطقی برای شک داشته باشد که این کار الزم است. معموال این کار در 
ادارۀ پلیس انجام شود، اما در شرایط جدی و اضطراری می توانند این 
کار را در جای دیگر نیز انجام دهند. آنها باید تا حد ممکن این کار را 

محرمانه تر انجام دهند.

تا آنجا که عملی است بازرسی باید توسط یک مامور پلیس همجنس با فرد 
صورت گیرد. بازرسی برهنه تا آنجا که عملی است باید در یک محل 

خصوصی و خارج از دید افراد جنس مخالف با شما و خارج از دید افراد 
دیگری باشد که در بازرسی نقش ندارند.

یک بازرسی برهنه نباید شامل بازرسی از حفره های بدن شخص 
یا آزمایش بدن از طریق لمس باشد.

وقتی که شخص مورد بازرسی بین سنین 10 و 17 سال است یا 
معلولیت ذهنی دارد تدارک خاصی به عمل می آید.

پلیس باید اسم و محل کار ماموری که بازرسی را انجام می دهد اعالم 
کند. آنها همچنین باید به شما دلیل بازرسی را بگویند. اگر شما به 

بازرسی رضایت ندهید ممکن است مرتکب جرم شوید.
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سگ های مواد مخدر

پلیس سگ هایی دارد که برای تشخیص مواد مخدر ممنوعه تربیت شده 
اند. پلیس اغلب از این سگ ها در جاهایی مثل زندان ها، ایستگاه های 
راه آهن و در محل های عمومی استفاده می کند. اگر سگ مشخص کند 

که شما ممکن است که مواد مخدر داشته باشید، زمینۀ شک معقوالنه 
برای پلیس ایجاد شده و این به آنها اجازه دهد شما را بازرسی کنند.

احکام بازرسی

پلیس ممکن است یک حکم بازرسی برای بازرسی خانه شما یا مکان 
های دیگر بگیرد. آنها ممکن است هر کسی را در آن مکان ها بازرسی 
کنند. اگر پلیس حکم بازرسی داشته باشد، می تواند در حد معقوالنه از 
زور برای وارد شدن به آن مکان ها استفاده کند. ممانعت یا جلوگیری 

از انجام بازرسی توسط شخصی که حکم بازرسی دارد جرماست.

خشونت خانوادگی

اگر پلیس در رابطه با گزارش یک جرم خشونت خانوادگی وارد خانه 
ای شود وظیفه دارند که در مورد داشتن سالح گرم بپرسند و برای 
هر گونه سالح گرم آنجا را بازرسی ب و آنها را با خود ببرند. اگر 

پلیس شک کند که سالح گرمی وجود دارد که در مورد آن حرفی گفته 
نشده می توانند درخواست حکم بازرسی کنند. همچنین می توانند برای 
هرگونه وسیله خطرناک یا ابزار خطرناک مثل چاقو بازرسی بکنند و 

آنها را ببرند.
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اغتشاش عمومی
اگر اغتشاش عمومی به میزان باالیی بوجود آید یا تهدیدی برای ایجاد 
اغتشاش عمومی در مقیاس بزرگ در آینده نزدیک وجود داشته باشد 

کمیسر پلیس ممکن است اختیارات اضطراری را تفویض نماید.

این اختیارات شامل موارد زیر هستند:

محصور کردن منطقه §

چیدن موانع در جاده §

پرسیدن هویت §

دادن دستورات §

بازرسی افراد و خودروها §

توقیف اشیا از جمله خودروها و  تلفن های موبایل §

اعالم مناطق بدون مشروبات الکلی §

ممنوع کردن فروش یا عرضه مشروبات الکلی §

متفرق کردن مردم. §

این بدان معنی هست که پلیس می تواند مردم را در منطقه مورد نظر 
متوقف کند، آنها، وسایل و خودروهایشان را بازرسی کند حتی اگر آنها 
کار غلطی نکرده باشند و حتی بدون اینکه دلیل معقوالنه داشته باشند که 

شک کنند آنها کار غلطی انجام داده اند. 

همچنین دولت می تواند این اختیارات خاص را برای موقعیت هایی مثل 
انجمن های تخصصی جهانی یا دیدار مقامات خارجی فراهم کند.

11



دستور حرکت
آیا پلیس می تواند به من بگوید “حرکت کن”؟

وقتی که شما در یک مکان عمومی باشید و پلیس به دلیلی منطقی معتقد 
باشد که شما مسبب موارد زیر شده اید، می تواند به شما دستور بدهد:

راه کسی را سد کرده باشید §

مسیر رفت و آمد سایر خودروها را سد کرده باشید  §

شخص یا اشخاص دیگر را اذیت یا مرعوب کرده باشید §

برای شخص یا اشخاص دیگر هراس ایجاد کرده باشید یا احتمال  §
داشته باشد که هراس ایجاد کنید

بطور غیر قانونی مواد مخدر ممنوعه توزیع کرده باشید یا قصد  §
داشته باشید بطور غیر قانونی توزیع کنید یا اینکه شخص یا 

اشخاص دیگر را وسوسه کرده باشید که بطور غیر قانونی مواد 
مخدر ممنوعه توزیع کنند 

سعی کرده باشید که مواد مخدر ممنوعه بدست بیاورید. §

اگر شما در یک مکان عمومی مست )تحت تاثیر الکل یا مواد مخدر( 
باشید، پلیس ممکن است که به شما بگوید که آن منطقه را برای مدتی تا 
حداکثر 6 ساعت ترک کنید، اگر دلیل منطقی داشته باشد که رفتار شما:

احتمال داشته باشد که باعث مجروح شدن شخص یا اشخاص دیگر  §
یا صدمه زدن به اموال شود، یا 

به نحوی دیگر برای سالمت عمومی ایجاد خطر نماید ، یا §

مختل کنندۀ نظم باشد. §

در صورت امکان پلیس باید به شما اسم و محل کارش و دلیل دستورات 
را بگوید.

عدم اطاعت از دستورات جرم هست. همچنین در صورتی که ظرف 6 
ساعت پس از دریافت دستور حرکت کردن به دلیل مست بودن یا بر هم 
زدن نظم، در همان مکان عمومی یا جای دیگری مست باشید، مرتکب 

جرم شده اید.
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بازداشت افراد مست
در صورتی که شما در یک مکان عمومی مست باشید )در حالی که به 
طور جدی تحت تاثیر الکل و یا مواد مخدر قرار داشته باشید( و یکی 
از وضعیتهای ذکر شده در پایین را داشته باشید، افسر پلیس می تواند 

شما را بازداشت کند:

رفتار شما مخل نظم و آسایش باشد؛ یا  §

به شیوه ای رفتار کنید که به احتمال زیاد به خودتان، یا فرد دیگر و  §
یا به اموال سایرین صدمه بزنید، یا 

به علت مستی، نیاز به حفاظت فیزیکی داشته باشید. §

اگر شما به عنوان یک فرد مست بازداشت شده اید پلیس ممکن است 
شما را بالفاصله تحت مراقبت فرد مسئولی قرار دهد که مایل به 

مراقبت فوری از شما است.

اگر پلیس نتواند چنین فرد مسئولی را پیدا کند، یا شما طوری خشن 
رفتار کنید که یک فرد مسئول ممکن است قادر نباشد شما را کنترل 

کند، پلیس ممکن است شما را به یک مکان مجاز بازداشت )مانند اداره 
پلیس یا مرکز عدالت نوجوانان( ببرد.

هنگامی که شما به عنوان یک فرد مست در بازداشت هستید باید به 
شما اجازه داده شود که  با یک فرد مسئول تماس بگیرید، از افرادی که 

بخاطر ارتکاب جرم بازداشت شده اند جدا نگه داشته شوید و برایتان 
مواد غذایی، نوشیدنی، مالفه، تشک و پتو فراهم شود.

اگر شما به عنوان یک فرد مست بازداشت شوید، پلیس می تواند شما را 
بازرسی کند و هر گونه وسایلی را که در اختیار شما هست بگیرد.

به محض این که حالت مستی شما رفع شود، باید آزاد بشوید و وسایل 
شخصی تان به شما پس داده شود.
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شناسایی
آیا پلیس می تواند از شما درخواست مدرک شناسایی بکند؟

جهت اطالع از نحوۀ پرسش کردن به بخش زیر رجوع کنید. در بعضی 
از موقعیت ها الزم است که شما اسم و آدرس تان را بگویید و مدرک 

شناسایی ارائه دهید. اگر پلیس طبق قانون از شما می خواهد کارت 
شناسایی عکسدار ارائه کنید، اختیار آن را نیز دارد که از شما بخواهد 
هر گونه پوششی را از روی صورت خود بردارید تا افسر پلیس بتواند 
چهره شما را ببیند. اول باید از شما اجازه بگیرد ومشاهده را با حداکثر 

سرعت ممکن و با حفظ حریم خصوصی به طور معقول انجام دهد. اگر 
شما بدون داشتن توجیه خاص، پوشش صورت خود را برندارید ممکن 

است این کار جرم تلقی شود.
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پرسش کردن
آیا می توانند مرا برای پرسش بازداشت کنند؟

نه. پلیس می تواند از شما بخواهد که برای پاسخ به سواالتش به همراه 
آنها به اداره پلیس بروید اما شما مجبور نیستید بروید مگر اینکه برای 

جرمی بازداشت شده باشید. شما قبل از صحبت با پلیس باید با یک 
وکیل صحبت کنید. شما می توانید ترتیبی بدهید که یک وکیل یا شخصی 

دیگر در طی پرسش حضور داشته باشد. Legal Aid NSW برای 
این منظور وکیل فراهم نمی کند.

آیا مواردی هست که من ملزم به پاسخ دادن باشم؟

بله؛ هنگام عبور و مرور:

اگر شما در حال رانندگی یا همراه یک راننده تحت آموزش باشید  §
باید اسم، آدرس )و گواهینامه( خود را به پلیس بدهید.

اگر شما اگر شما تصادف کرده باشید، باید اسم و آدرس تان را به  §
راننده دیگر بدهید. همچنین شما باید آن اطالعات و جزئیات دیگر 

در مورد تصادف را به پلیس بدهید.

اگر شما صاحب خودرو هستید یا مسئولیت آنرا بعهده دارید و ادعا  §
شده باشد که راننده خودرو یک جرم رانندگی مرتکب شده است باید 

اسم و آدرس او را به پلیس بدهید.

اگر یک خودرو مظنون انجام یک جرم جدی باشد، باید صاحب،  §
راننده و سرنشینان اسم و آدرس شان )و اسم آدرس یک دیگر( را 

به پلیس بدهند. اگر اسم و آدرس کامل معلوم نباشد، باید تا آنجایی که 
در مورد هویت آن شخص می دانید اطالعات بدهید.
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بله، شرایط دیگری که شما باید اسم و آدرس تان را بدهید:

اگر شما مظنون به ارتکاب یک جرم در قطار یا ساختمان راه  §
آهن هستید.

اگر پلیس شک کند که شما زیر 18 سال هستید و در یک محل  §
عمومی مشروبات الکلی حمل یا مصرف می کنید – شاید از شما 
بخواهد که مدرکی برای اثبات سن خود ارائه کنید )اگر شما زیر 
18 سال باشید آنها ممکن است مشروبات الکلی شما را بگیرند(.

اگر پلیس شک کند که در صحنه یک جرم جدی یا نزدیک آن بوده  §
اید و ممکن است اطالعاتی داشته باشید که به آنها کمک کند.

اگر پلیس بخواهد که یک حکم غیابی جریمه به شما بدهد. §

اگر پلیس برای کنترل اغتشاش عمومی اختیار اضطراری داشته  §
باشد و شما در منطقه مورد نظر باشید و پلیس شک کند که شما در 
اغتشاش عمومی در مقیاس بزرگ شرکت داشته اید یا ممکن است 

شرکت کنید.

اگر پلیس شک کند که یک حکم بازداشت به دلیل خشونت بر علیه  §
شما صادر شده است می تواند از شما بخواهد که هویت خودتان را 

اظهار کنید.

هنگامی که پلیس به شما “دستور حرکت” بدهدو هویت شما برای  §
پلیس ناشناخته باشد.

  عموما پاسخ ندادن به این سواالت جرم است. برای هر 
موقعیتی جریمۀ متفاوتی وجود دارد. 

 

اگر من بازداشت شوم، آیا باید به سئواالت آنها جواب بدهم؟

به صفحه 6 نگاه کنید.
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توقیف کاالها
آیا پلیس می تواند وسایلم را از من بگیرد؟

اگر پلیس بخواهد حکم بازرسی را اجرا کند، می تواند وسایلی را که 
پیدا می کند ببرد. این اقالم شامل وسایلی خواهد بود که در حکم ذکر 

نشده، اما آنها بطور منطقی شک کنند که آن اقالم با جرم ارتباط دارند.

اگر شما در یک مکان عمومی باشید پلیس می تواند این وسایل را از 
شما بگیرد:

انواع چاقو )شامل انواع شمشیر( §

سالح گرم §

هر گونه سالح دیگر یا چیزی که می تواند  بعنوان اسلحه مورد  §
استفاده قرار بگیرد

مواد مخدر §

هر وسیله ای که آنها بطور منطقی شک کنند دزدیده شده یا بطور  §
غیر قانونی کسب شده است

هر وسیله ای که آنها بطور منطقی شک کنند که ممکن است مدرکی  §
دال بر انجام جرم باشد.
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اگر هر کدام از این اقالم از شما گرفته شود احتمال دارد که شما به یک 
جرم کیفری متهم شوید. اگر شما نشان دهید که یک دلیل قانونی برای 

داشتن این اقالم دارید می توانید برای پس گرفتن آنها تقاضا بدهید. اگر 
پلیس آنها را پس ندهد، می توانید وقتی که پرونده به دادگاه می رود 

برای گرفتن آنها تقاضا کنید.

اگر شما زیر 18 سال باشید پلیس می تواند این اقالم را از شما بگیرد:

الکل §

رنگ اسپری، مگر اینکه شما بتوانید آنها را قانع کنید که شما برای  §
داشتن آن هدف قانونی دارید.

اینها هم جرم هستند اما پلیس ممکن است حداقل برای بار اول فقط به 
شما اخطار بدهد.

قانون
اختیارات اصی پلیس در قانون های زیر یافت می شوند:

قانون اعمال قانون )اختیارات و مسئولیت ها( مصوب 2002 که به  §
لپرا LEPRA یا لپار LEPAR مشهور است 

قانون ضمانت مصوب 2013 §

قانون جرایم )خشونت خانوادگی( مصوب 2007 §

این قوانین شرایطی را تعیین می کنند که در آن پلیس می تواند 
اختیاراتش را اعمال کند و مسئولیتهایی را که در اعمال اختیاراتش دارد 

مشخص می کند. شما می توانید برای پیدا کردن آنها به این وب سایت 
www.legislation.nsw.gov.au :نگاه کنید
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شکایات
اگر شما فکر می کنید که پلیس از اختیاراتش سوء استفاده کرده است 

می توانید شکایت کنید.

شما می توانید به این روش ها شکایت کنید:

با رفتن به اداره پلیس محلی و درخواست مالقات با افسر نگهبان یا  §
فرمانده محلی منطقه

تماس گرفتن با کمیسر پلیس §

تماس گرفتن با دفتر دادرس )رایگان( 524 451 1800. §

سایر اطالعات مفید 
وب سایت تعاملی www.burn-movie.com.au حاوی فیلمی 

دربارۀ مشارکت جوانان در فعالیتهای مجرمانه است.

تماس ها 
 Legal Aid اگر زیر 18 سال سن دارید، با خط مستقیم نوجوانان در

به شمارۀ 10 18 10 1800 تماس بگیرید.

راهنمایی های دیگر 
 Find Legal Answers اطالعات حقوقی در وب سایت 

 )www.legalanswers.sl.nsw.gov.au( و همچنین در
 کتابخانه های عمومی در سراسر نیو ساوت ولز موجود است.

 در کتابخانه های عمومی بروشورهای حقوقی و مجموعه ابزار
 Find Legal Answers، که مجموعه ایست از کتابها به زبانی 

ساده جهت پاسخگویی به سواالت عمومی حقوقی موجود است.
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Legal Aid NSW بروشورهای دیگری دارد از جمله:

فرجام خواهی به دادگاه منطقه ای §

فرجام خواهی قابل تعقیب چیست؟  §

ارائۀ درخواست برای ضمانت در دیوان عالی   §

آیا شما با یک حکم توقیف مواجه هستید؟ §

معرف های شخصیتی §

خدمات قانونی کودکان §

جرائم خشونت خانوادگی – اطالعات برای مدعی علیه ها  §

اتهام رانندگی در حال مستی و شما §

مواد مخدر، رانندگی و شما  §

رفتن به دادگاه )دادگاه محلی( §

آیا شما آزادی مشروط، حصر خانگی یا حکم تادیبی اکید خود را  §
نقض کرده اید؟ 

آیا به رانندگی بدون گواهینامه متهم شده اید؟   §

آیا کسی از دادگاه درخواست کرده است که یک AVO علیه شما  §
صادر شود؟

بازنگری احکام صادرۀ دادگاه محلی §

خدمات حقوقی برای زندانیان   §

آیا در زندان هستید و ویزای شما لغو شده است؟  §

راهنمای ضمانت   §

اختیارات پلیس )به زبان انگلیسی ساده( §

به شیوه های زیر می توانید نشریات ما را سفارش دهید:

 www.legalaid.nsw.gov.au/publications     آنالین از طریق 
publications@legalaid.nsw.gov.au  با ایمیل به نشانی 

با تماس گرفتن به شمارۀ   9219�5028
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این نشریه بعنوان راهنمای عمومی قانون در NSW است. به آن نباید 
بعنوان مشاوره قانونی تکیه کرد و پیشنهاد می شود که شما در مورد 

موقعیت خاص تان با یک وکیل مشورت کنید.

در موقع چاپ، اطالعات نشان داده شده صحیح بوده است ولی ممکن 
است تغییر کند.

اگر به کمک بیشتری نیاز دارید، جهت دریافت اطالعات حقوقی، 
ارجاع و در برخی موارد برای مشاوره با LawAccess NSW با 

شمارۀ 529 888 1300 تماس بگیرید. .

:Legal Aid NSW جهت کسب اطالعات بیشتر راجع به خدمات

 به نشانی 
 www.legalaid.nsw.gov.au مراجعه نمایید

 صفحۀ ما را در فیس بوک به نشانی
  www.facebook.com/LegalAidNSW پسند کنید

 صفحۀ ما را در توئیتر به نشانی 
 www.twitter.com/LegalAidNSW دنبال کنید

 به تماشای ویدئوهای ما در یوتوب به نشانی 
www.youtube.com/LegalAidNSW بپردازید

اگر نارسایی شنوایی/گفتاری دارید، می توانید
 از طریق تماس با خدمات ارتباطی ملی 
 ))National Relay Service )NRS( به
 شمارۀ 677 133 با ما تماس بگیرید. 

اگر جهت گفتگو با ما به زبان خودتان نیاز به 
کمک دارید، با خدمات ترجمۀ کتبی و شفاهی 

 )Translating and Interpreting Service )TIS(( 
به شمارۀ 450 131 از 9 صبح تا 5 عصر تماس 

بگیرید. 


