
Dari/FarsiCrashed your car?

با خودروی خود 
تصادف کرده اید؟
اطالعاتی راجع به مطالبۀ خسارات 
وارده به خودروی شما و زیروبم 

دادگاه



اگر خودروی شما در تصادف آسیب دیده است، 
با مطالعۀ این بروشور می توانید از اقدامات 

مهمی که باید هنگام آسیب دیدن خودرویتان در 
زمان تصادف انجام دهید، آگاه شوید:

پس از تصادف 		●

مطالبۀ خسارت   ●
جمع آوری شواهد   ●

گرفتن قیمت   ●
مذاکره بر سر اینکه چه کسی قرار است پرداخت کند   ●

پرداخت خسارت   ●
ارسال نامۀ مطالبه   ●

پاسخ به نامۀ مطالبه   ●
رفتن به دادگاه   ●

اجرای حکم دادگاه.   ●

توجه داشته باشید که اطالعات موجود در این بروشور 
پوشش دهندۀ همۀ اتفاقاتی که ممکن است پس از تصادف رخ 

دهد، نیست. اگر به اطالعات بیشتری نیاز دارید، مشاورۀ حقوقی 
بگیرید.
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این بروشور مناسب چه 
کسانی است؟

این بروشور مربوط به مطالبۀ حقوق جراحات 
فردی نیست.

تمامی مالکین خودرو در NSW باید بیمۀ شخص ثالث اجباری 
)CTP( مربوط به جراحات فردی )برگ سبز( داشته باشند. با این 
حال، توجه داشته باشید که بیمۀ شخص ثالث اجباری )CTP( فقط 
مطالبات مربوط به جراحات فردی را پوشش می دهد، نه مطالبات 

خسارات مالی.

اگر در تصادفی آسیب دیده اید، حتی اگر شما مقصر هستید، بالفاصله 
 با اداره مقررات بیمه ایالتی  

)State Insurance Regulatory Authority, SIRA( به 
شماره 919 656 1300 تماس بگیرید و برای مطالبۀ حقوق خود 

درخواست کمک کنید، زیرا این موضوع دارای محدودیت زمانی 
سخت گیرانه ای است.
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بیمۀ خودرو

اگر بیمۀ خسارات مالی داشته باشید
اگر بیمه باشید، می توانید از بیمۀ خود مطالبۀ خسارات کنید.

هرچند تصمیم با شماست که از بیمۀ خود مطالبۀ خسارات کنید یا نکنید. 
اگر مطالبۀ خسارات کنید، ممکن است در صورت مقصر بودن مجبور به 

پرداخت هزینۀ اضافه شوید، و مزایای عدم استفاده از بیمۀ خود را از دست 
بدهید.

دو نوع بیمۀ خسارت مالی وجود دارد:

بیمۀ جامع که خسارات وارده به خودروی شما و همچنین      .1
خودرو و اموال دیگران را پوشش می دهد، بدون در نظر     

گرفتن اینکه شما در تصادف مقصر بوده اید یا خیر.  

2. بیمۀ خسارات مالی شخص ثالث که معموالً فقط خساراتی   
را که شما به خودرو یا اموال دیگران وارد می کنید،      
پوشش می دهد. اما اگر رانندۀ مقابل مقصر باشد و بیمه      
نداشته باشد، شما می توانید تحت عنوان الحاقیۀ رانندگان     
   )Uninsured Motorist Extension, UME( بدون بیمه  
که کمتر شناخته شده است از بیمۀ خسارات مالی      
شخص ثالث خود )معموالً تا حدود 5000$( بازپرداخت     

خسارت وارده به خودروی خود را مطالبه کنید.  

  
پیش از اینکه قبول مسئولیت کنید یا وارد هرگونه مذاکره ای  

شوید، باید راجع به تصادف با بیمه گر خود گفت وگو کنید.

معموالً یکی از شرایط بیمۀ شما این است که هیچ مسئولیتی 
را چه در مورد تصادف و چه در مورد میزان خسارات 

وارده نپذیرید.

نکته
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AFCA: حل وفصل مناقشات 
بیمۀ شما

آیا درخواست مطالبۀ شما رد شده است؟
اگر بیمه گر شما درخواست مطالبۀ شما را رد کرده )یا در تصمیم گیری برای 

پرداخت مطالبۀ شما تأخیر نموده، یا درصورتی که بیمه گر اعالم کرده که 
نمی توانید تحت این بیمه نامه مطالبۀ خسارت کنید(، می توانید نسبت به تصمیم 

بیمه گر خود درخواست بررسی داخلی بدهید.

اگر نمی توانید با بیمه گر خود به توافق برسید، هر وقت که بخواهید می توانید 
 شکایتی به اداره شکایت های مالی استرالیا 

)Australian Financial Complaints Authority, AFCA( ارائه دهید، 
برای کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.afca.org.au مراجعه نمایید یا با 

شماره تلفن 678 931 1800 تماس بگیرید.

ادارۀ شکایت های مالی استرالیا )AFCA( چیست؟
اداره شکایت های مالی استرالیا نهادی است مستقل جهت رسیدگی رایگان به 

مناقشات مشتریان و حل وفصل آن ها. این نهاد جهت حل وفصل این گونه مناقشات 
با بیمه گرتان ایجاد شده است.

شما دو سال از تاریخ نامۀ نهایی رد درخواست بیمه گر، و یا شش سال از زمانی 
که از خسارت خودآگاه شدید – تاریخ هرکدام نزدیک تر باشد – فرصت دارید تا 
شکایت خود را دربارۀ مناقشۀ بیمۀ خود به AFCA ارائه دهید. اگر شک دارید 
که آیا محدودیت زمانی شامل حال شما می شود یا خیر، بهترین کار این است که 

صرفاً شکایت خود را به AFCA ارائه دهید.
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✆

زمانی که تصادف 1
کرده اید

مقصر کیست؟
راننده ای که به اندازۀ کافی احتیاط نکرده 
باشد مسئول خسارات وارده در تصادف 
است. همیشه تصمیم گیری در این مورد 

کار آسانی نیست؛ گاهی هر دو راننده 
مسئول هستند.

حتی اگر پلیس شما را محکوم به انجام 
تخلف نکند به این معنا نیست که شما 
مسئول این حادثه نبوده اید. بین تخلف 

رانندگی )مسئولیت کیفری( و مسئولیت 
خسارات وارده )مسئولیت مدنی( تفاوت 

وجود دارد.

اگر خودرو متعلق به شماست، اما شخص دیگری 
رانندۀ آن بوده، باز هم ممکن است مسئولیت متوجه 

شما باشد و این در صورتی است که راننده از طرف 
شما »مأمور« باشد و مقصر هم باشد. )برای مثال 

یکی از دوستان شما جهت انجام کاری برای شما در 
حال رانندگی با خودروی شما بوده است(. در چنین 

شرایطی راننده نیز به همان اندازه مسئول است.

تماس با پلیس
در موارد زیر الزم است با پلیس تماس بگیرید، اگر:

شخصی مجروح شده باشد یا در داخل      ●
ماشین گیر کرده باشد  

نیاز باشد که پلیس عبور و مرور را هدایت      ●
کند یا به رفع خطر کمک کند  

الزم باشد خودرو را بکسل کنند   ●
افراد درگیر در تصادف مشخصات خود را      ●

با راننده دیگر رد و بدل نکند یا  
احتمال داده شود که راننده تحت تأثیر الکل      ●

یا مواد مخدر باشد.  

اگر هیچ  یک از موارد باال صدق نمی کند، الزم نیست 
پلیس در محل تصادف حضور یابد. اگر یک ماشین به 

بکسل کردن نیاز دارد، در این صورت بعد از ترک 
محل تصادف، هرچه زودتر تصادف را به خط امداد 

پلیس )PAL( به شماره 444 131 اطالع دهید.

با پلیس 
تماس بگیرید

تصادفات جدی، 
برای مثال، زمانی 
که شخص مجروح 
شده است یا داخل 
ماشین گیر کرده 

است را بالفاصله 
به پلیس گزارش 

دهید.
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پس از تصادف2

در صحنۀ حادثه
همۀ رانندگان موظف اند نام، نشانی و تلفن، شمارۀ   		●

گواهینامه و ثبت خودروی خود را در ا ختیا ر   
رانندۀ دیگر قرار دهند.  

اطالعات مربوط به خودروی دیگر را یادداشت     	
کنید.  

از شاهدان تصادف نشانی و شمارۀ تماس بگیرید.   ●

شرایط تصادف و هرگونه خسارت مالی      ●
وارده را یادداشت کنید.  

عکس بگیرید )برای مثال از خط ترمز یا      ●
خرده پاره های ماشین ها در جاده( یا کروکی     

صحنۀ تصادف را بکشید.  

زمان و مکان تصادف، نور خیابان، شرایط عبور    ●
آب وهوا و هر عامل دیگری را که   و مرور،   

فکرمی کنید ممکن است نقشی در تصادف داشته    
است، یادداشت کنید.  

اگر پلیس به صحنۀ تصادف بیاید، با هر      ●
دو راننده و شاهدان گفت وگو خواهد کرد.     

پلیس می تواند گزارش تخلف را صادر کند. نام و    
شمارۀ تماس افسر را از وی بپرسید. اگر الزم    

باشد  می توانید بعداً یک نسخه از گزارش پلیس    
را دریافت کنید )نگاه کنید به اطالعات و راهنمایی    

بیشتر(.  

شواهد جمع آوری کنید
اگر این اطالعات را در صحنۀ تصادف جمع آوری 

نکرده اید، باید در اولین فرصت این کار را انجام دهید. از 
شاهدان بخواهید دربارۀ مشاهدات خود استشهاد بنویسند.

کروکی تصادف را بکشید. از خسارات وارده به خودروی 
خود عکس بگیرید، زیرا در صورت رفتن به دادگاه این 

عکس ها می تواند مفید باشد.
 

با پلیس تماس 
بگیرید

نام و نشانی 
شاهدان را 

بپرسید

جزئیات صحنه و 
خسارات وارده 

به خودرو را 
یادداشت کنید

شواهد جمع 
آوری کنید 
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فهرست باال را برای اطالع از جزئیات مشاهده کنید.

از یک یا چند صافکار قیمت بگیرید تا میزان خسارات 
وارده به خودروی شما مشخص شود. شما می توانید 

هزینه منطقی تعمیرات را مطالبه کنید.

اگر هزینۀ تعمیرات خودروی شما بیشتر از هزینۀ 
تعویض آن باشد، خودروی شما مستهلک )رایت آف( در 
نظر گرفته می شود. اگر خودروی شما مستهلک در نظر 

گرفته شود، گزارشی مبنی بر ارزش پیش از تصادف 
آن تهیه کنید، منهای ارزش قسمت های قابل استفادۀ آن. 

نمایندگی بعضی از خودروها با دریافت هزینه ای، برای 
اعضای خود گزارش ارزشیابی استهالک تهیه می کنند، 

همچنین می توانید با مسئول خسارات بیمه یا ارزیاب 
تماس بگیرید.

  

  

نکته

نکته

پیش از اینکه شاهدان جزئیات را فراموش کنند 
از آن ها بخواهید برای شما استشهاد بنویسند.

برای اینکه بتوانید بهتر مذاکره کنید الزم 
است از چند مرجع برای خسارات وارده به 

خودروی خود قیمت بگیرید.

ممکن است هزینه ها یا خسارات دیگر نیز به شما 
پرداخت شود، مانند هزینۀ یدک کش )بکسل(، از 

دست دادن وسایل شخصی و اجارۀ خودرویی دیگر. 
همچنین می توانید در صورت رفتن پرونده به دادگاه 

درخواست سود کنید.

قیمت بگیرید
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3
اگر تصمیم دارید از بیمۀ خود مطالبه نکنید، یا بیمه 
ندارید و فکر می کنید که رانندۀ مقابل مقصر است، 

می توانید راجع به اینکه مقصر حادثه چه کسی بوده، 
میزان خسارت وارده و زمان پرداخت آن مذاکره کنید.

اگر فکر می کنید که رانندۀ مقابل مقصر بوده، یک 
نامۀ درخواست خسارت بنویسید. از رانندۀ مقابل 

بخواهید که هزینۀ تعمیرات خودروی شما و دیگر 
ضررها را بپردازد. یک نسخه از قیمتی که گرفته اید 

را ضمیمۀ نامه کنید. از رانندۀ مقابل بخواهید که 
ظرف مدت مشخصی مثالً 14 روز به شما پاسخ دهد. 

اصل برگۀ قیمت ها و یک نسخه از نامه را نزد خود 
نگه دارید.

اگر نامۀ مطالبه یا نامۀ درخواست خسارت دریافت 
کردید، معموالً بهترین کار این است که به آن پاسخ 

دهید. اگر رانندۀ مقابل بیمه داشته باشد، احتماالً نامه ای 
از سوی بیمه گر وی دریافت خواهید کرد. اگر فکر 
می کنید که مقصر نبوده اید، نامه ای بنویسید و دالیل 
خود را توضیح دهید. اگر با هزینۀ تعمیرات موافق 

نیستید، می توانید از جای مستقل دیگری قیمت بگیرید. 
اگر فکر می کنید فقط تا حدی مقصر هستید، مبلغی 

معقوالنه برای پرداخت پیشنهاد بدهید.

 در باالی تمام نامه های خود بنویسید 
“without prejudice” )بدون پیش داوری(  تا در 

صورت رفتن پرونده به دادگاه علیه شما استفاده نشود.

شما می توانید به طور مستقیم یا از طریق یک واسطۀ 
مستقل با رانندۀ مقابل مذاکره کنید. اگر به توافق 

رسیدید حتماً توافق خود را بنویسید و هر دو طرف آن 
را امضا کنید. این توافق باید به عنوان توافق کامل و 

نهایی مطالبات ثبت شود، در غیر این صورت ممکن 
است وجهی که پرداخت می کنید بعداً فقط به عنوان 

پرداخت بخشی از کل مبلغ قلمداد شود.

مذاکره بر سر اینکه چه 
کسی قرار است پرداخت کند

9

یک نامۀ مطالبۀ 
خسارت ارسال 

کنید

به نامۀ مطالبۀ 
خسارت پاسخ 

دهید

مذاکره

سعی کنید 
خودتان بر سر 

موضوع مذاکره 
کنید، یا از 

واسطه ای استفاده 
کنید.



رفتن به دادگاه4

اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، اقدام بعدی شما دادگاه خواهد 
بود. پیش از طرح دعوی در دادگاه خوب فکر کنید. اگر 

بازنده باشید، ممکن است مجبور شوید هزینۀ دادرسی طرف 
مقابل را نیز پرداخت کنید. حتی اگر برنده هم شوید، ممکن 
است نتوانید پولی به دست بیاورید. همچنین طرح دعوی در 

دادگاه زمان بر است و ممکن است اضطراب آور نیز باشد. 
اگر بخواهید طرح دعوی در دادگاه کنید، باید نام و نشانی 

طرف یا طرفین دیگر را داشته باشید. معموالً نشانی راننده 
الزم است، اما ممکن است به مشخصات و نشانی مالک 

خودرو هم نیاز باشد.

معموالً طرح دعوی برای خسارت به اموال باید طی شش 
سال از زمان تصادف شروع شود. رانندگان زیر 18 سال 

از زمانی که 18 ساله می شوند 6 سال زمان دارند که طرح 
دعوی کنند.

دادگاه محلی به دو بخش تقسیم می شود:

بخش مطالبات اندک برای مطالبات تا سقف     ●
 .$20,000  

بخش عمومی برای مطالبات بیشتر از $20,000   ●	
تا $100,000.      

شخصی که اقدام قانونی را آغاز می کند خواهان و شخصی 
که از او به دادگاه شکایت می شود خوانده نامیده می شود.

نکته   
 

نکته
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اقدامات خود را بالفاصله شروع کنید.



AFCA: برای رانندگان 
بدون بیمه

اآیا بیمه ندارید و شرکت بیمۀ رانندۀ 
مقابل با شما تماس گرفته است؟

اگر بیمه ندارید و با خودرویی تصادف کرده اید که بیمه 
دارد، اطالعات زیر می تواند به شما کمک کند.

اگر راننده ای که بیمه دارد به خودروی شما خسارت زده )یا 
مسئول بخشی از خسارت است(، و شما بابت آن خسارات 
حداکثر مبلغ 15,000$ مطالبه کرده اید، می توانید شکایت 

وسیله موتوری بدون بیمه علیه راننده بیمه شده شرکت بیمه 
 Australian Financial( به ادارۀ شکایت مالی استرالیا

Complaints Authority, AFCA( ارائه دهید.

حتی پس ازاینکه مطالبۀ خسارت به شما ابالغ شود یا پس 
از اینکه دفاعیه ای ارائه داده باشید می توانید شکایت خود را 

 راجع به مناقشه به AFCA ارائه دهید، به نشانی
 www.afca.org.au مراجعه نمایید یا با شمارۀ 

678 931 1800 تماس بگیرید.

رویۀ دادگاه تا زمانی که AFCA مناقشه را بررسی کند 
متوقف خواهد شد.

در بعضی 
شرایط، اداره 

شکایات 
مالی استرالیا 

جایگزینی 
برای طرح 
دعوی در 

دادگاه است 
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طرح دعوی مطالبات و دعوی 
متقابل

اگر خواهان هستید، دادخواستی تکمیل کنید و در آن 
به توضیح جزئیات ادعای خود بپردازید. اگر بیشتر از 

هزینۀ تعمیرات مطالبه می کنید، برای مثال هزینۀ اجارۀ 
یک خودروی جایگزین، احتماالً به مشاورۀ حقوقی نیاز 

خواهید داشت.

شکایت خود را به دادگاه ارائه دهید. شما شش سال از 
تاریخ تصادف زمان دارید که شکایت خود را ارائه دهید. 

شکایت را خودتان شخصاً یا با پست به خوانده ابالغ 
نمایید. دادگاه در این مورد می تواند به شما کمک کند. 

دعوی شما باید ظرف شش ماه از زمان طرح به خوانده 
ابالغ شود.

اگر خوانده هستید و دعوی مطالبات به شما ابالغ شده 
است و با ادعای طرح شده مخالف هستید، باید طی 28 

روز دفاعیۀ خود را ارائه دهید.

معموالً دفاعیه بر این اساس نوشته می شود که رانندۀ 
مقابل مقصر حادثه بوده )کامل یا نسبی( و/یا اینکه مبلغ 

خسارات مطالبه شده بسیار باال است.

اگر طی مدت قانونی دفاعیه را ارائه ندهید، خواهان 
می تواند درخواست صدور رأی غیابی نماید. اما اگر 
دالیل قانع کننده ای برای تأخیر و پشتوانۀ دفاعیۀ خود 

داشته باشید، دادگاه ممکن است از صدور رأی غیابی 
صرف نظر کند.

اگر دادخواست به شما ابالغ شده است و فکر می کنید که 
طرف مقابل مقصر حادثه است، می توانید طی 28 روز 

دعوی متقابل طرح کنید.

.
  

برای دریافت کمک جهت نگارش اسناد 
دادگاه به LawAssist مراجعه کنید.

اگر به دادگاه 
می روید

1. اگر خواهان 
هستید، 

دادخواستی 
ارائه دهید و آن 

را به خوانده 
ابالغ کنید.

1. اگر خوانده 
هستید، طی 

28 روز 
دفاعیه ارائه 

دهید و/یا طرح 
دعوی متقابل 

کنید.

طرح دعوی در دادگاه

نکته
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5
می توانید وکیل داشته باشید یا به تنهایی از خود دفاع کنید. 

در بخش مطالبات اندک، معموالً افراد وکیل نمی گیرند. 
دادگاه در مطالبات مدنی مترجم شفاهی فراهم نمی کند، 
بنابراین الزم است خودتان هماهنگی های الزم را انجام 

دهید.

اگر نمی توانید در دادگاه حاضر شوید، در اولین فرصت 
با دادگاه تماس بگیرید و درخواست کنید که دادرسی به 
وقت دیگری موکول شود. همچنین باید طرف مقابل را 

مطلع سازید. اگر نتوانید جلسه را به وقت دیگری موکول 
کنید، و در جلسه شرکت نکنید، دادگاه می تواند در غیاب 

شما رأی صادر کند.

پیش-دادرسی در مطالبات اندک
مطالبات کمتر از 20,000$ معموالً در بخش مطالبات 

اندک دادرسی می شوند. مدیر اجرایی دادگاه در یک 
جلسۀ پیش-دادرسی به طرفین کمک می کند که مسائل را 
بررسی کنند و به توافقی برسند. استشهاد شاهدان و سایر 

مدارک بررسی می شود. اگر مسئله حل وفصل نشود، 
مدیر اجرایی می تواند مسئله را جهت میانجی گری ارجاع 

داده یا در فهرست دادرسی قرار دهد.

  
سعی کنید در جلسۀ پیش-دادرسی به توافق 

برسید.

در جلسۀ 
پیش-دادرسی 

شرکت کنید

در دادگاه

نکته

پیش-دادرسی در بخش عمومی
مطالبات بیشتر از20,000$ در بخش عمومی 

دادرسی می شود. به اولین تاریخ دادگاه در این بخش 
فراخوان دادرسی )callover( گفته می شود. اگر 

نمی توانید در آن تاریخ در دادگاه حاضر شوید، حتماً 
درخواست کنید که دادرسی به وقت دیگری موکول 
شود )باال را نگاه کنید(. اگر نتوانید دادرسی را به 

وقت دیگری موکول کنید و در جلسه حاضر نشوید، 
ممکن است در غیاب شما رأی صادر شود.
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اگر هزینۀ تعمیرات مورد مناقشۀ طرفین باشد، دادگاه از 
طرفین خواهد خواست که در جلسۀ دیگری شرکت کنند و 

مدارک کارشناسی را مبادله کنند.

پرونده هایی که واضح هستند به داوری ارجاع داده 
می شوند که از دادرسی توسط قاضی، غیررسمی تر 

خواهد بود. قاضی همچنین ممکن است پرونده را جهت 
میانجی گری به یکی از مراکز عدالت اجتماعی ارجاع 

دهد.

اگر پروندۀ شما جهت داوری یا میانجی گری ارجاع داده 
نشود، در فهرست دادرسی قرار خواهد گرفت.

در جلسۀ دادرسی
دادگاه باید عادالنه عمل کند و به هر یک از طرفین 

فرصت ارائۀ پروندۀ خود را بدهد.

مطالبات اندک توسط قاضی یا یک ارزیاب دادرسی 
می شوند. مطالبات اندک غیررسمی بوده و معموالً افراد 

وکیل نمی گیرند. معموالً مدارک به صورت اسناد ارائه 
داده می شود. شاهدان معموالً استشهاد کتبی ارائه می دهند.

پرونده های بخش عمومی توسط قاضی یا داور دادرسی 
می شوند. در بخش عمومی معموالً از طریق ارائۀ اسناد و 

شهادت شفاهی شاهدان به پرونده ها رسیدگی می شود.

ارائۀ مدرک
شاهدان فقط می توانند در مورد حقایق مرتبط شهادت دهند. 

حقایق دیده ها و شنیده های مستقیم افراد هستند و نظرات 
صرف آن ها جزء حقایق در نظر گرفته نمی شود. دادگاه 

فقط نظرات کارشناسان را می شنود.

اسنادی که می تواند به عنوان شواهد استفاده شود عبارت اند 
از استشهاد شاهدان، عکس، کروکی، قیمت تعمیرات، 

فاکتورها و شرح حوادث.

در جلسه 
دادرسی شرکت 
کنید و در مورد 

پرونده تان 
صحبت کنید

14



الزم است به عنوان خواهان ثابت کنید که:

مالک خودرو هستید   ●

طرف مقابل کیست   ●

طرف مقابل اهمال کرده و   ●

چقدر خسارت به شما وارد شده است.   ●

جهت انجام این کار الزم است ادعای خود را به طور 
خالصه توضیح داده و مدارک خود را ارائه دهید. در 

بخش عمومی می توانید از شاهدان خود سؤال کنید )که به 
آن بازجویی گفته می شود(. سپس خوانده نیز می تواند از 
شاهدان شما سؤال بپرسد )که به آن بازجویی از شاهدان 

طرف مقابل )cross examination( گفته می شود.(

سپس شما به عنوان خوانده می توانید مدارک خود را ارائه 
دهید. در بخش عمومی می توانید از شاهدان خود بازجویی 
کنید. سپس خواهان نیز می تواند از شاهدان شما بازجویی 

متقابل کند.

زمانی که تمامی مدارک ارائه شود، هر طرف می تواند 
خالصۀ پروندۀ خود را بیان کند و نقاط ضعف پروندۀ 

طرف مقابل را متذکر شود.

رأی دادگاه
بیشتر دادرسی ها در یک روز آغاز و پایان می یابند و چند 

ساعت طول می کشند. دادگاه رأی صادر خواهد کرد و 
دالیل خود را نیز ارائه خواهد داد. به این رویه قضاوت 

گفته می شود.

در مورد پرونده های پیچیده ممکن است دادگاه رأی خود 
را بالفاصله اعالم نکند.

همچنین ممکن است دادگاه در مورد هزینه ها نیز رأی 
صادر کند. معموالً طرف بازنده هزینۀ طرف برنده را 

می پردازد. در بخش مطالبات اندک دادگاه های محلی برای 
درخواست هزینه سقف وجود دارد.
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فرجام خواهی رأی صادره
رأی صادره برای مطالبات اندک

اگر بخواهید نسبت به رأی صادرۀ یک ارزیاب یا 
قاضی فرجام خواهی کنید، باید طی 28 روز به دادگاه 

ناحیه درخواست بدهید. فقط در موارد بسیار اندکی 
فرجام خواهی بخش مطالبات اندک به نتیجه می رسد )شامل 
عدم صالحیت یا استنکاف از بی طرفی در دادرسی(. پیش 

از فرجام خواهی الزم است مشاورۀ حقوقی بگیرید.

رأی صادره در بخش عمومی
اگر بخواهید نسبت به رأی صادرۀ قاضی فرجام خواهی 

کنید، باید طی 28 روز به دیوان عالی کشور درخواست 
بدهید. چنین درخواستی باید خطایی را طبق مفاد قانون 

فاش کند یا اجازۀ قانونی داشته باشد.

اگر بخواهید نسبت به رأی صادرۀ داور فرجام خواهی 
کنید، باید طی 28 روز درخواست خود را جهت دادرسی 
مجدد در حضور قاضی به مدیر اجرایی دادگاه ارائه دهید.

.
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اجرای حکم دادگاه6

  
جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد 

فرم های دادگاه برای اجرای حکم دادگاه به 
LawAssist مراجعه کنید.

نکته

شخصی که طبق رأی دادگاه وجهی طلب دارد 
طلبکار دادرسی و شخصی که باید وجه را بپردازد 

بدهکار دادرسی گفته می شود.

دادگاه تنها زمانی حکم صادر می کند که از محضر 
دادگاه درخواست شده باشد. معموالً حکم دادگاه فقط 

در ظرف 12 سال می تواند اعمال شود.

اخطاریۀ بازجویی
طلبکار دادرسی می تواند از محضر دادگاه 

درخواست کند که برای بدهکار دادرسی اخطاریۀ 
بازجویی صادر نموده، وی را به دادگاه بخوانند.

بدهکار باید در دادگاه دربارۀ درآمد و دارایی های 
خود به طلبکار توضیح دهد. اگر بدهکار در دادگاه 
حاضر نشود می توان وی را توسط کالنتر به دادگاه 

آورد.

قرار تأمین خواسته
طلبکار دادرسی می تواند از دادگاه بخواهد که برای 

دستمزد و/یا حساب بانکی بدهکار قرار تأمین 
خواسته صادر نماید. به واسطۀ این حکم دادگاه برای 

مثال کارفرما یا رئیس بانک موظف است که پول 
بدهکار را به طلبکار بدهد.

در مورد میزان تأمین خواسته از دستمزد بدهکار 
قوانینی وجود دارد.

نکته
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حکم توقیف اموال
طلبکار دادرسی می تواند درخواست صدور حکم 

توقیف اموال کند. با این حکم کالنتر می تواند اموال 
شخصی وی را از طریق مزایده بفروشد و بدهی وی 

را پرداخت کند.

کالنتر ممکن است نتواند این اموال را توقیف کند یا 
بفروشد:

اثاث خانگی ضروری   ●
لوازم کار تا قیمت تعیین شده   ●

وسایل اشخاص دیگر   ●
یک دستگاه خودرو تحت قیمت تعیین شده ای     ●

ارزیابی شده  
اگر حکم برای بیشتر از 10,000$ صادر شده باشد، 
امالک )برای مثال منزل شما( نیز قابل فروش خواهند 

بود.

ورشکستگی
اگر حکم برای بیشتر از 10,000$ صادر شده باشد، 

طلبکار می تواند از دادگاه فدرال درخواست کند که 
بدهکار را ورشکسته اعالم کنند.

اگر اخطاریۀ ورشکستگی دریافت کنید باید بالفاصله از 
وکیل مشاوره بگیرد.

نکته
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اطالعات و کمک بیشتر
   www.lawaccess.nsw.gov.au LawAccess NSW 

 جهت دریافت اطالعات حقوقی، ارجاع یا در برخی موارد مشاوره با شمارۀ
529 888 1300 تماس بگیرید.

www.lawaccess.nsw.gov.au/lawassist LawAccess NSW
 در LawAssist می توانید به اطالعات بیشتری دربارۀ تصادفات و خسارات وارده به 

اموال کسب کنید، برای مثال نمونۀ نامه ها و کمک در نگارش اسناد دادگاه.
www.cjc.nsw.gov.au مراکز دادرسی اجتماعی

در این مراکز افرادی بی طرف به میانجی گری و کمک به هر دو طرف می پردازند تا 
 مناقشه حل وفصل گردد. برای یافتن نزدیک ترین مرکز با شمارۀ

777 990 1800 تماس بگیرید.
www.clcnsw.org.au مراکز حقوقی اجتماعی

در این مراکز اطالعات و مشاورۀ حقوقی رایگان به شما داده می شود. برای یافتن 
نزدیک ترین مرکز با LawAccess NSW به شمارۀ 529 888 1300 تماس 

بگیرید.
www.ndh.org.au خط مستقیم ملی بدهکاری

 برای یافتن نزدیک ترین مشاور مالی و مشاوره دربارۀ مذاکره با طلبکاران با شمارۀ 
007 007 1800 تماس بگیرید.

www.afca.org.au اداره شکایت های مالی استرالیا
به حل وفصل مناقشات بین افراد و بیمه گران آن ها و همچنین مناقشات بین رانندگان 

شخص ثالث بدون بیمه و رانندگان بیمه شده می پردازد. شکایات خود را به صورت برخط 
یا از طریق تلفن 678 931 1800 ارائه دهید.

 www.insurancelaw.org.au          ادارۀ حقوقی بیمه
جهت دریافت راهنمایی در مورد مناقشات مربوط به بیمه با شمارۀ 464 663 1300 

تماس بگیرید.
www.lawsociety.com.au          انجمن حقوقی 

جهت کسب اطالعات بیشتر یا ارجاع به وکیل خصوصی با شمارۀ 0300 9926 
تماس بگیرید.

www.legalaid.nsw.gov.au                           
مشاورۀ حقوقی در Legal Aid NSW رایگان است. با LawAccess NSW به 

شمارۀ 529 888 1300 تماس بگیرید.

www.sira.nsw.gov.au             ادارۀ مقررات بیمه ایالتی
جهت دریافت مشاوره برای آگاهی از نحوۀ ارائۀ دادخواست در رابطه با مطالبۀ حقوق 
جراحات شخصی یا دریافت نام شرکت بیمۀ برگ سبز رانندۀ مقابل با SIRA به شمارۀ 

919 656 1300 تماس بگیرید.

www.police.nsw.gov.au نیروی پلیس
خط امداد پلیس )PAL( جهت گزارش حوادث غیر اضطراری با شمارۀ 444 131.

  تماس بگیرید واحد خدمات بیمه برای: دریافت رونوشت از گزارش حادثۀ پلیس 
.8835 8377

 حمل و نقل برای نیوساوت ولز          
 https://roads-waterways.transport.nsw.gov.au

 برای کسب اطالعات بیشتر راجع به شمارۀ ثبت و مجوز خودروها و مشخصات بیمه گر با 
شمارۀ 13 22 13 تماس بگیرید.

 )ILS(

  NSW 

  Legal Aid NSW 

  NSW 

)SIRA(

http://www.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.lawaccess.nsw.gov.au/lawassist
http://www.cjc.nsw.gov.au
http://www.clcnsw.org.au
http://www.ndh.org.au
http://www.afca.org.au
http://www.insurancelaw.org.au
http://www.lawsociety.com.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au
http://www.sira.nsw.gov.au
http://www.police.nsw.gov.au
https://roads-waterways.transport.nsw.gov.au/


این بروشور در حکم یک راهنمای کلی در رابطه با قانون است. شما 
نباید به عنوان مشاورۀ حقوقی به آن تکیه کنید، و توصیه می کنیم که در 

مورد شرایط خاص خود با یک وکیل مشورت نمایید.

اطالعات موجود در این بروشور در هنگام چاپ آن صحیح است. اما 
 امکان تغییر آن وجود دارد. برای کسب اطالعات بیشتر با 

LawAccess NSW به شمارۀ 529 888 1300 تماس بگیرید.

The brochure is also available in Arabic, Dari/
  Farsi, Simplified Chinese and Vietnamese

  © Legal Aid Commission of NSW 2021 

 بروشورهای ما را به صورت آنالین در نشانی
www.legalaid.nsw.gov.au/publications  یا از طریق 

:Legal Aid NSW برای کسب اطالعات بیشتر درباره خدمات

برای تماس با ما به کمک احتیاج دارید؟
اگر به مترجم شفاهی نیاز دارید، با خدمات ترجمه 

 Translating and(  کتبی و ترجمه شفاهی
Interpreting Service, TIS National( به 

شماره 450 131 )9 صبح تا 5 عصر( تماس بگیرید 
 LawAccess NSW و درخواست کنید که با

صحبت کنید.
شنیدن یا صحبت کردن برایتان دشوار است؟

اگر شنیدن یا صحبت کردن برای شما دشوار است، با 
 National Relay Service, NRS(  به شمارۀ 

677 133 تماس بگیرید و درخواست کنید که با 
 LawAccess NSW صحبت کنید یا به نشانی

 www.relayservice.gov.au مراجعه نمایید
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