
1

اطالعا�ت برای متهمان

آیا کیس از دادگاه 
درخواست کرده است 

 AVO که علیه شما یک
صادر شود؟ 

Is someone asking the court to make 
an AVO against you? Dari/Farsi
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AVO چیست؟ 
AVOها احکام دادگاه هستند که به منظور محافظت 

از فردی در مقابل سایر افرادی که ممکن است رفتاری 
ز علیه وی داشته باشند، یا وی را نسبت به  خشونت آم�ی

امنیت خود بیمناک کنند، صادر یم شوند. 

در AVOها فهرست مواردی ذکر شده است که متهم 
نباید مرتکب آنها شود – برای مثال عدم تعدی، تهدید، 
آزار دادن یا مرعوب نمودن فرد تحت محافظت. به این 

وط” AVO گفته یم شود.  موارد “�ش

دو نوع AVO وجود دارد: 
●  )ADVO(، و 	

گ
حکم توقیف به دلیل خشونت خان�

● 	 .)APVO( حکم توقیف به دلیل خشونت شخیص

ز دارای  در صور�ت ADVO صادر یم شود که طرف�ی
” باشند. معمواًل، ADVOها شامل اقوام، 

گ
“رابطۀ خان�

 فعیل یا سابق، همرسان یا هم اتا�ت ها است. 
گ

کای زند� �ش
 فعیل فرد 

گ
یک زند�  قبیل و �ش

گ
یک زند� طبق قانون، �ش

” با هم هستند. 
گ

ز دارای “رابطۀ خان� تحت محافظت ن�ی

فهرست افراد 
به شخیص که AVO برایش صادر شده است “فرد تحت 

محافظت” گفته یم شود. 

اگر پلیس درخواست AVO از طرف فرد تحت محافظت 
” گفته یم شود.  بدهد، به پلیس “متقا�ز

به شما )شخیص که AVO علیه وی صادر شده( 
“متهم” گفته یم شود. در دادگاه به شما و شخص تحت 

” گفته یم شود.  ز محافظت “طرف�ی



3

ز با هم رابطۀ  در صور�ت APVO صادر یم شود که طرف�ی
 یا صمیمانه نداشته باشند – برای مثال همسایه، 

گ
خان�

دوست یا همکار هستند.  

ویط یم تواند در یک AVO گنجانده  چه �ش
شود؟ 

ط در آن گنجانده  اگر یک AVO صادر شود، باید سه �ش
وط “الزایم” گفته یم شود. طبق این  شود. به آنها �ش

وط شما نباید:  �ش

● به شخص تحت حمایت تعدی کنید یا وی را 	
تهدید کنید،

● شخص تحت حمایت را تعقیب کنید، آزار دهید یا 	
سانید،  ب�ت

● عمدا یا از روی �ب احتیایط اموال شخص تحت 	
ید یا به آنها آسیب برسانید یا  ز ب�ب حمایت را از ب�ی

حیوان او را اذیت کنید. 

وط شامل تمام افرادی که با فرد تحت محافظت  این �ش
ز یم گردد.  ” دارند ن�ی

گ
“رابطۀ خان�

ز صادر کند، مانند  دادگاه یم تواند قرارهای دیگری ن�ی
“منع یا محدود نمودن” نزدیک شدن شما به فرد تحت 

محافظت. به این مع�ز که ممکن است شما اجازه 
نداشته باشید: 

● هرگز نزدیک فرد تحت محافظت بروید،	
● نزدیک خانه، محل کار یا سایر اماکن مرتبط با شخص 	

تحت حمایت بروید، 
● تا حداقل 12 ساعت پس از مرصف الکل یا مواد 	

قانو�ز نزدیک شخص تحت حمایت  مخدر غ�ی
بروید، یا.

ز دادگاه یم تواند هر قرار دیگری که برای امنیت  همچن�ی
و محافظت از شخص تحت محافظت الزم بداند، صادر 

نماید.
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AVOهای موقت
دو نوع AVO موقت وجود دارد که برای محافظت از فرد 

تا زمان صدور AVO نها�ی صادر یم شود.

وط به یک حکم ارائه شده توسط افرس . 1 AVO مرسش
پلیس و ابالغ شده توسط دادگاه یا افرس ارشد پلیس 

گفته یم شود.

2 . AVO موقت توسط دادگاه صادر یم شود تا AVO
وط را تمدید کند؛ یا در زما�ز صادر یم شود که  مرسش
دادگاه موافقت کند الزم یا مناسب است که از فرد 

تحت محافظت محافظت موقت به عمل آید.

وط AVOهای م�ش
ز شما و فرد تحت  ممکن است پلیس پس از رویداد ب�ی

وط بدهد. محافظت، درخواست AVO مرسش

ممکن است پلیس در صور�ت این اقدام را انجام دهد که 
ی از  باور داشته باشد برای محافظت از فرد یا پیشگ�ی

آسیب قابل توجه به اموال فرد به حکم فوری نیاز است.  

وط را یم توان در هر زمان از روز یا شب  AVO مرسش
صادر کرد و پس از ابالغ به فردی که حکم علیه اوست، 

بالفاصله قابل اجرا خواهد بود. 

وط تا زما�ز به قوت خود با�ت خواهد ماند  AVO مرسش
که رد شود یا حکم دیگر توسط دادگاه صادر گردد، نظ�ی 

، یا پلیس درخواست AVO را پس  حکم موقت یا نها�ی
د. بگ�ی
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دادگاه چه زما�ن یم تواند AVO صادر کند؟ 
اگر دادگاه متقاعد شود که فرد تحت محافظت بنا به 

“دالییل معقوالنه” دچار هراس باشد، و در واقع هراس 
داشته باشد که شما نسبت به وی متوسل به خشونت 
 AVO سانید یا تعقیب نمایید، یم تواند شوید، او را ب�ت

 AVO ز یم تواند ایط دیگر ن�ی صادر نماید.  دادگاه در �ش
صادر نماید )برای مثال، در صور�ت که فرد نیازمند 

محافظت، کودک باشد(.   

هنگایم که به دادگاه مراجعه یم کنم چه 
یم شود؟

هنگایم که درخواست AVO صادر شود، پرونده شما 
 اول 

گ
 اول قرار خواهد گرفت. رسید�

گ
در فهرست رسید�

ز تاری�ز گفته یم شود که در دادگاه به درخواست  به اول�ی
 اول به دادگاه 

گ
 یم شود. باید در روز رسید�

گ
AVO رسید�

مراجعه  کنید، وگرنه ممکن است AVO بدون شما 
صادر شود.

به دو روش یم توانید به AVO پاسخ دهید.
● رضایت )موافقت( با AVO. یم توانید این اقدام را 	

ح�ت در صور�ت انجام دهید که با دالیل ذکرشده 
در درخواست موافق نیستید. AVO یم تواند برای 
ز روی آن توافق کنند یا دادگاه  هر مد�ت که طرف�ی

تشخیص دهد، صادر شود.
● 	 

گ
عدم رضایت )موافقت نکردن( با AVO. رسید�

به پرونده به زمان دیگری )تاریــــخ دیگری مشخص 
یت از شما  یم شود( موکول یم گردد و دادگاه مجیس�ت
و فرد تحت محافظت یم خواهد اظهاریه های کت�ب 

خود و اظهاریه های کت�ب سایر شهود خود را “تسلیم” 
نمایید. شما این کار را یم توانید با تحویل اظهاریه ها 
به من�ش دادگاه انجام دهید تا توسط طرف دیگر 

دریافت شود.
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د تا دادگاه   قرار یم گ�ی
گ

پرونده سپس در فهرست رسید�
یت بتواند اظهاریه های شما و فرد تحت  مجیس�ت

محافظت را برریس کند. در صورت ارائه اظهاریه از 
هر دو طرف، موضوع در فهرست دادریس نها�ی قرار 

، دادگاه به برریس تمام مدارک و  د. در دادریس نها�ی یم گ�ی
 AVO شواهد یم پردازد و در مورد صدور یا عدم صدور

ی خواهد کرد. تصمیم گ�ی

AVOهای موقت
پیش از اینکه پرونده به وقت دیگری موکول شود، دادگاه 
د که آیا الزم است تا تاریــــخ دادریس نها�ی  باید تصمیم بگ�ی
یک AVO “موقت” با اجرای فوری علیه شما صادر شود 
یا نه. ممکن است به این منظور الزم باشد یک “دادریس 

موقت” برگزار شود. 

اگر شما متهم به “جریم جدی” شده باشید، مانند جرم 
، دادگاه احتماال یک AVOی موقت علیه 

گ
خشونت خان�

شما صادر یم کند تا قربا�ز مدیع از شما در امان بماند.

جهت کسب اطالعات بیش�ت در مورد جرائم خشونت 
گ 
یه ما با عنوان “آیا به جرم خشونت خان� ، نرسش

گ
خان�

محکوم شده اید؟” را مشاهده کنید. 

در “دادریس موقت” چه اتفا�ق یم افتد؟ 

ی دربارۀ صدور  دادریس موقت تنها به منظور تصمیم گ�ی
AVOی موقت برگزار یم شود، و صدور احکام نها�ی 

د.  انجام نیم گ�ی

https://publications.legalaid.nsw.gov.au/PublicationsResourcesService/PublicationImprints/Files/200.pdf
https://publications.legalaid.nsw.gov.au/PublicationsResourcesService/PublicationImprints/Files/200.pdf
https://publications.legalaid.nsw.gov.au/PublicationsResourcesService/PublicationImprints/Files/200.pdf
https://publications.legalaid.nsw.gov.au/PublicationsResourcesService/PublicationImprints/Files/200.pdf
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دادگاه یم تواند موارد زیر را برریس کند: 
● دالیل مطرح شده در درخواست دربارۀ علت تقاضای 	

صدور حکم توسط متقا�ز علیه شما،
● 	، هر گونه اظهارنامۀ کت�ب
● هرگونه مدر� که فرد تحت محافظت، شما یا سایر 	

افراد قرار است در جایگاه شهود ارائه دهید، و
● ز )یا وکالی آنها( ارائه 	 مواردی که هر یک از طرف�ی

خواهند داد. 

اگر ی� از شهود مدر� را در جایگاه شهود ارائه دهد، 
طرف مقابل )یا وکیل وی( یم تواند صحت موضوع را به 

سند(.  طور متقابل برریس نمایند )از آنها سوال ب�پ

د که یک AVOی  اگر دادگاه تصمیم بگ�ی
موقت صادر کند چه اتفا�ق یم افتد؟ 

ویط  د که AVOی موقت چه �ش دادگاه تصمیم یم گ�ی
ویط در  داشته باشد. به صفحه 3 بخش “چه نوع �ش

یک AVO یم تواند گنجانده شود” مراجعه نمایید. 
پرونده جهت دادریس نها�ی به وقت دیگری موکول 

یم شود. 

د که یک AVOی  اگر دادگاه تصمیم بگ�ی
موقت صادر نکند چه اتفا�ق یم افتد؟ 

پرونده جهت دادریس نها�ی به زمان دیگری 
موکول یم شود. 

دادگاه به شما و فرد تحت محافظت دستور یم دهد 
که اظهارنامۀ کت�ب خود و شهود خود را به طرف مقابل 

ابالغ نمایید. شما یم توانید اظهارنامه ها را به دف�ت دادگاه 
بدهید تا طرف مقابل آن را دریافت کند. 



8

معموال الزم است که چهار هفته پیش از دادریس نها�ی 
اظهارنامه های خود را ابالغ نمایید. فرد تحت محافظت 

معموال باید این کار را دو هفته قبل از دادریس نها�ی 
انجام دهد. 

در جلسۀ دادریس نها�ی چه اتفا�ق یم افتد؟ 
اظهارات هر شخیص که اظهارنامۀ کت�ب ارائه داده است 

را یم توان به طور متقابل مورد آزمایش قرار داد. 

دادگاه شواهد شهود، هر گونه مدرک و موارد تسلییم 
د که  ز را برریس یم کنند و سپس تصمیم یم گ�ی طرف�ی

AVOی نها�ی را صادر نماید یا نه. 

د که AVO را صادر نکند،  اگر دادگاه تصمیم بگ�ی
درخواست رد یم شود و پرونده مختومه یم گردد. 

د که AVO را صادر کند، سپس  اگر دادگاه تصمیم بگ�ی
ویط در آن بگنجاند.  د که چه �ش تصمیم یم گ�ی

اگر شما قبول کنید که مرتکب یک “جرم جدی” 
شده اید، یا دادگاه شما را در این رابطه گنهکار بداند، 

احتماال دادگاه یک AVOی نها�ی صادر یم کند. 

اگر یک AVO علیه من صادر شود، چه 
یم شود؟  

اگر یک AVO علیه شما صادر شود، برای شما 
سوءپیشینه نخواهد بود. با این حال، اگر AVO داشته 

باشید، این یم تواند روی مواردی نظ�ی اشتغال در آینده 
و هرگونه موضوع جاری مربوط به قانون خانواده تاث�ی 

بگذارد. 
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Legal Aid NSW یم تواند در این باره به شما مشاورۀ 
ین دف�ت به محل  ز نزدیک�ت حقو�ت بدهد. جهت یاف�ت

ید  سکونت خود با شمارۀ 529 888 1300 تماس بگ�ی
( به وب  یا ذیل “Get legal help” )دریافت کمک حقو�ت

سایت www.legalaid.nsw.gov.au مراجعه نمایید.

وط AVO تبعیت نکنم چه  اگر از ی� از �ش
یم شود؟ 

 AVO ”اگر از حکم دادگاه تبعیت نکنید، به آن “نقض
گفته یم شود. نقض یک AVO به معنای این است که 

مرتکب جرم کیفری شده اید و ممکن است متهم شوید. 
ین جریمۀ نقض AVO دو سال حبس یا جریمه تا  بیش�ت

سقف 5500 دالر، یا هر دو با هم است. 

یه ما با عنوان  برای دریافت کمک متعاقب AVO، به نرسش
“AVO دریافت کردید؟ چگونه از حکم خود تبعیت کنید” 

مراجعه کنید. 

آیا شما یم توانید وکالت من را در دادگاه بر 
ید؟  عهده بگ�ی

 AVO معموال در پرونده های Legal Aid NSW
از متهمان دفاع نیم کند. ممکن است ما بتوانیم در 

” حق الوکالۀ شما را پرداخت کنیم  که  اییط استثنا�ئ “�ش
د.   یک وکیل وکالت شما را در دادگاه بر عهده  بگ�ی

ایط استثنا�ی شامل این موارد است:  �ش

● زن اب اورجینال یا ساکن تنگه تورس هستید یا 	
● به این دالیل برخوردار از “مزیت ویژه” هستید:	

● 	، ایط روانشناخ�ت �ش
● ناتوا�ز رشدی یا 	
● 	. اختالل ذه�ز یا ناتوا�ز بد�ز

http://www.legalaid.nsw.gov.au/
https://publications.legalaid.nsw.gov.au/PublicationsResourcesService/PublicationImprints/Files/967.pdf
https://publications.legalaid.nsw.gov.au/PublicationsResourcesService/PublicationImprints/Files/967.pdf
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م؟   کجا یم توانم کمک حقو�ق بگ�ی

LawAccess NSW
س شماست که از طریق آن  یک خط مشاوره در دس�ت

یم توانید اطالعات حقو�ت رایگان، ارجاع به خدمات دیگر 
و در بعیصز موارد مشاورۀ حقو�ت دریافت کنید. با شمارۀ 

ید یا به نشا�ز  529 888 1300 تماس بگ�ی
www.lawaccess.nsw.gov.au مراجعه نمایید.  

 در بخش “دفاع از خود در دادگاه” 
)Representing Yourself( در وب سایت 

 AVO راهنمای گام به گام پاسخگو�ی به ،LawAccess
موجود است. 

Legal Aid NSW
شما یم توانید از Legal Aid NSW مشاورۀ حقو�ت 

و کمک رایگان دریافت نمایید. جهت آگایه از محل 
ید  ین دف�ت با شمارۀ 529 888 1300 تماس بگ�ی نزدیک�ت

یا در وب سایت www.legalaid.nsw.gov.au ذیل 
 )Get Legal Help( ” قسمت “دریافت کمک حقو�ت

جستجو نمایید.  

)ALS( خدمات حقو�ق ویژۀ بومیان
الیا یا از اهایل جزیرۀ تنگه تورس  اگر شما بویم اس�ت

هستید، یم توانید با ALS برای دریافت مشاورۀ حقو�ت 
 ALS ین دف�ت ز نزدیک�ت ید. جهت یاف�ت رایگان تماس بگ�ی
ید یا به نشا�ز  با شمارۀ 767 765 1800 تماس بگ�ی

www.alsnswact.org.au مراجعه نمایید.  

راهنما�ی بیش�ق

 Mensline
پشتیبا�ز تلف�ز و ارجاع برای قربانیان و مجرمان مرد در 

. 24 ساعته و 7 روز هفته. با شماره  گ
خشونت خان�

ید یا از   978 789 1300 تماس بگ�ی
www.mensline.org.au بازدید کنید.

http://www.lawaccess.nsw.gov.au/
http://www.legalaid.nsw.gov.au/
http://www.alsnswact.org.au/
http://www.mensline.org.au


یه یک راهنمای کیل برای قانون است. شما نباید به  این نرسش
عنوان مشاوره حقو�ت به آن اعتماد کنید و توصیه یم کنیم 

در مورد وضعیت خودتان با یک وکیل صحبت کنید.

این اطالعات در زمان چاپ صحیح است؛ با این حال، 
آن ممکن است تغی�ی کند. برای اطالعات بیش�ت با 

LawAccess NSW با شماره 529 888 1300 تماس 
ید. بگ�ی

This brochure is also available in: Arabic, 
Simplified Chinese and Dari/Farsi.

Legal Aid Commission of NSW 2022 © 

 بروشورهای آنالین در:
www.legalaid.nsw.gov.au/publications
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برای تماس با ما به کمک نیاز دارید؟ 
جم شفایه نیاز دارید، با شماره اگر به م�ت

450 131 )9 صبح - 5 عرص( با خدمات 
 TIS(  ترجمه کت�ب و ترجمه شفایه

 LawAccess ید و National(  تماس بگ�ی
NSW را بخواهید.

مشکل شنوا�ی یا تکلم دارید؟
اگر در شنیدن یا صحبت کردن مشکل دارید، 

 با شماره تلفن 677 133 با خدمات 
ید و  ارتباط میل )NRS( تماس بگ�ی

LawAccess NSW را بخواهید یا به 
 www.relayservice.gov.au 

مراجعه کنید.
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