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کودکان تحت سرپرستی
دادگاه کودکان تصمیمی گرفته که من از آن راضی نیستم. 

چه کاری می توانم انجام دهم؟
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نیستم. چه کاری می توانم انجام دهم؟
دفتر کمکهای حقوقی نیوساوث ولز )Legal Aid NSW(  پنج جزوه  به صورت یک سری 

مطالب در رابطه با کودکان تحت سرپرستی تهیه کرده است.

خدمات اجتماعی می خواهد در مورد فرزندان   1 
من صحبت کند: چه اتفاقی خواهد افتاد؟

رفتن به دادگاه کودکان  2

ااوضاع تغییر کرده و من خواهان بازگشت فرزندانم   3 
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زمانی که فرزندان من تحت سرپرستی هستند چه اتفاقی می افتد؟  5

اکتبر 2013 – تهیه شده توسط خدمات کمک های حقوقی نیوساوث ولز
این نشریه به منظور راهنمایی کلی برای آشنایی با قوانین است. نبایستی به عنوان مشاوره حقوقی به آن  متکی شد بلکه 
توصیه می گردد نسبت به شرایط خاص خود با وکیل مشورت نمایید. این جزوات در زمان چاپ صحیح می باشند اما ممکن 

است در آینده تغییر یابند. جهت سفارش آنالین جزوه به طرق زیر می توانید با ما تماس بگیرید:
Order publications online at www.legalaid.nsw.gov.au/publications 
or email publications@legalaid.nsw.gov.au or call 9219 5028

    www.legalaid.nsw.gov.au/publications :آدرس وبسایت 
ایمیل: publications@legalaid.nsw.gov.au  تلفن: 5028 9219

درصورت داشتن اختالل شنوایی یا گویایی از طریق تماس با سرویس رله ملی 677 133 با ما ارتباط برقرار کنید.

شماره خدمات ترجمه شفاهی تلفنی 450 131 است. 

با نامهای: دادگاه  از مرکز حقوقی انجمن شاول کاوست   را نیز در گذشته  کمک های حقوقی نیوساوث ولز نشریات دیگری 
کودکان، سرپرستی، من و کودکم داشته است.جهت اطالعات بیشتر می توانید به فیسبوک، یوتیوب و تویتر مراجعه کنید.
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استیناف چیست؟
استیناف به معنی صدور حکم از سوی دادگاه 
باالتر درصورت عدم رضایت فرد از حکم دادگاه 

کودکان است. البته نسبت همه احکام نمی توان 
استیناف داد. 

چه کسی می تواند درخواست 
استیناف دهد؟

هر شخصی که یکی از طرفهای دعوی در روند 
دادرسی دادگاه کودکان بوده است می تواند در 
صورت عدم رضایت از رأی دادگاه نسبت به حکم 

صادره درخواست استیناف دهد. بنابراین اگر 
شما در روند دادرسی، یکی از طرفها به شمار 

نمی آیید نمی توانید درخواست استیناف دهید.

چه زمانی می توانم درخواست 
استیناف دهم؟

شما بایستی تا پایان پرونده دادگاه کودکان و 
اعالم رأی نهایی صبر کنید. یک در استثنا در 

این مورد زمانی است که دادگاه کودکان به شما 
اجازه حضور به عنوان یکی از طرفها را نمی 

دهد. درصورت چنین مسأله ای شما می توانید 
بالفاصله علیه این تصمیم درخواست تجدید نظر 
نمایید و نیازی نیست تا پایان پرونده دادگاه صبر 

کنید. 

درخواست استیناف نسبت به “حکم موقت” 
)یعنی حکم موقتی که طی روند دادرسی 
دادگاه کودکان صادر می شود( مجاز نیست.

به عنوان مثال شما در موارد زیر نمی توانید 
درخواست تجدید نظر بدهید:

s اگر کودکان شما نیازمند سرپرستی و 
محافظت باشند )طرح موضوع(

s پذیرفته نشدن درخواست برای ارزیابی توسط 
کلینیک دادگاه کودکان

s واگذاری مسئولیت موقت والدین به 

شخصی دیگر برای کودکان شما

s مشخص شدن میزان تماس شما با 

فرزندانتان در دوران سرپرستی موقت

درخواست استیناف را در کجا می 
توانم ثبت کنم؟

درخواست استیناف نسبت به حکم دادرس 
دادگاه را در دادگاه منطقه ای ثبت نمایید.

درخواست استیناف در مورد تصمیم رئیس 
دادگاه کودکان را باید تسلیم دادگاه عالی نمایید.

در شرایط بسیار خاص ممکن است در مورد 
تجدید نظر در مورد حکم صادره از دادگاه منطقه 

ای نیز به دادگاه عالی درخواست داده شود. بهتر 
است جهت مشاوره در این مورد به یک وکیل 

مراجعه نمایید.

 در جلسه استیناف چه اتفاقی 
می افتد؟

دادگاه با شنیدن درخواست استیناف و نگاهی 
تازه به کل پرونده، برای رأی نهایی تصمیم گیری 

می نماید. دادگاه معمواًل عالوه بر شواهد 
دادگاه کودکان، شواهد جدید حائز اهمیت در 
بررسی پرونده را نیز در اختیار خواهد داشت.

این کار را زیاد به ت�أخیر نیندازید

جهت درخواست استیناف نسبت به حکم 
دادگاه کودکان، از زمان صدور حکم تا ثبت 

درخواست 28 روز مهلت دارید.
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اگر در مورد حکم موقت ناراضی 
باشم چه اتفاقی می افتد؟

شما نمی توانید نسبت به حکم موقت 
درخواست استیناف نمایید. در عوض دو راه برای 

به چالش کشیدن حکم موقت در دادگاه کودکان 
خواهید داشت:

s اگر بعد از رأی دادگاه شرایط تغییر کرده باشد 
شما می توانید براساس بخش 90 درخواست 
تغییر یا ابطال حکم را بدهید. )جهت اطالعات 

بیشتر به “جزوه شماره 3، شرایط تغییر 
کرده است و من خواهان بازگشت 

فرزندانم هستم: چه کاری می توانم 
انجام دهم؟” مراجعه نمایید.(

s درموارد نادر ممکن است بتوانید به دادگاه 
عالی جهت تغییر حکم موقت درخواست 
بدهید. این پرونده ها بسیار غیرمعمول 
هستند و شما باید برای بررسی امکان 

این کار در پرونده خود با یک وکیل مشورت 
نمایید.

آیا می توانم وکیل داشته باشم؟
 Legal Aid( کمکهای حقوقی نیو ساوث ولز

NSW( معمواًل می تواند درصورتیکه بخواهید 
از دادگاه منطقه ای )District Court( یا دادگاه 
عالی )Supreme Court( درخواست استیناف 
نمایید به شما کمک نماید. جهت دریافت کمک 

حقوقی بایستی در “آزمون ابزار” )واجد شرایط 
 )means test بودن از نظر میزان درآمد و دارایی

و “آزمون شایستگی” )احتمال موفقیت باال 
در پرونده شما  merits test(. اگر برای کمک 
حقوقی واجد شرایط نیستید، ممکن است 
بتوانید به نمایندگی از طرف خودتان وکیل 

خصوصی استخدام نمایید.

دسترسی به مشاور حقوقی
کمک حقوقی نیوساوث ولز   s 

:)Legal Aid NSW( 
 تلفن: 589 551 1800

www.legalaid.nsw.gov.au :وبسایت

دسترسی به قانون، نیوساوث ولز    s

:)LawAccess NSW( 
 تلفن: 529 888 1300

 www.lawaccess.nsw.gov.au :وبسایت
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