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حکم توقیف به دلیل خشونت چیست؟
حکم توقیف به دلیل خشونت )AVO( حکمی است که دادگاه 

علیه شخصی که امنیت شما را تهدید می کند، به جهت 
محافظت از شما در برابر خشونت، ارعاب یا آزار صادر می 
نماید. تمامی احکام توقیف به دلیل خشونت )AVO( می گویند 
که شخصی که منشاء ایجاد ترس در شما شده که متهم نامیده 

می شود، نباید شما را مورد ضرب و شتم، آزار، تهدید، 
تعقیب و ارعاب قرار دهد. شرایط دیگری را نیز می توان در 

آن گنجانده شود. 

متهم باید از AVO پیروی کند. جهت دریافت کمک برای 
ارائۀ درخواست AVO می توانید با پلیس، یا دادگاه محلی یا 

Legal Aid NSW تماس بگیرید. 

دو نوع AVO وجود دارد:

 )ADVO( حکم توقیف به دلیل خشونت در منزل  .1
حکم توقیف به دلیل خشونت در منزل )ADVO( در مواقعی 

صادر می شود که افراد درگیر موضوع با هم ارتباط 
دارند، با هم زندگی می کنند یا رابطه ای صمیمانه دارند، یا 

پیش تر چنین وضعیتی داشته اند. در مورد افراد بومی یا 
ساکنان جزیرۀ تنگۀ تورز حکم توقیف به دلیل خشونت در 
منزل )ADVO( در مواردی که افراِد درگیر، عضو یک 

قوم یا خانوادۀ ایلی فرد دیگر باشند نیز صادر می شود. این 
حکم ADVO در مورد افرادی که تحت مراقبت وابستگی با 
افراد دیگر زندگی می کنند مانند ترتیب دادن یک مراقب با 
حقوق یا بدون حقوق. این ADVO فقط برای کسی موجود 
است که تحت مراقبت است نه برای مراقب. افرادی که در 
محل مسکونی مشابهی زندگی می کنند نیز می توانند یک 

ADVO داشته باشند.

اکنون ADVO ها بطور خودکار در تمام ایالت ها و 
تریتوری های استرالیا به رسمیت شناخته می شوند.
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)APVO( 2.  حکم توقیف به دلیل خشونت اشخاص

APVO زمانی صادر می شود که افراد درگیر با هم 
رابطۀ خویشاوندی ندارند و زیر یک سقف زندگی نمی 

کنند، برای مثال همسایه یا همکار هستند. 

چگونه می توانم جهت صدور حکم توقیف به 
دلیل خشونت درخواست بدهم؟

شما می توانید با پلیس تماس بگیرید، سپس آنها می توانند 
درخواست حکم توقیف به دلیل خشونت )AVO( را برای شما 
آماده می کنند. اگر پلیس بعد از وقوع حادثه ای نگران امنیت 
شما باشد، می تواند یک AVO موقت برای شما درخواست 

بدهد. این AVO موقت است. پلیس دربارۀ AVO به شما 
اطالع خواهد داد و خواهد گفت که چه زمانی در دادگاه 

حاضر شوید.

شما خود به طریق دیگر نیز می توانید خودتان در دادگاه 
محلی خود درخواست ارائه دهید. 

)ADVO( حکم توقیف به دلیل خشونت در منزل  §

کارمندان دادگاه باید به شما امکان دهند در یک دادگاه 
محلی درخواست ADVO کنید. Legal Aid NSW ممکن 

است بتواند در دادن درخواست به شما کمک کند. 

)APVO( حکم توقیف به دلیل خشونت اشخاص  §

 APVO در صورتی که دادگاه معتقد باشد که درخواست
بیهوده و مضطرب کننده است یا شانس معقولی برای 

موفقیت ندارد، ممکن است آن درخواست را رد کند. این 
بدان معناست که اگر درخواست APVO شما جدی نباشد 
یا به عمد داده شده باشد تا مشکل ایجاد کند. دادگاه ممکن 

است به شما توصیه کند که میانجیگری را امتحان کنید.
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در موقع انجام درخواست تان، شما باید تاریخ داده شده توسط 
دادگاه را یادداشت کنید.

پلیس برنامه AVO را به متهم خدمت می کند )رسماً می 
دهد(. برنامه AVO تاریخ و زمان مراجعه به دادگاه را به 

متهم می گوید. 

آیا به وکیل نیاز دارم؟  
اگر پلیس از طرف شما درخواست حکم توقیف به دلیل 

خشونت )AVO( ارائه داده باشد، به وکیل نیاز نخواهید داشت، 
زیرا دادستان پلیس این موضوع را در دادگاه طرح خواهد 
کرد. اگر شما خود از طریق دادگاه محلی درخواست حکم 

توقیف به دلیل خشونت )AVO( ارائه داده اید، بد نیست برای 
دفاع از خود وکیل بگیرید. اگر بخواهید می توانید از خود 

دفاع کنید. در موارد مربوط به حکم توقیف به دلیل خشونت 
)ADVO( کمک حقوقی در دسترس شماست. این بدان معنی 
است که Legal Aid NSW ممکن است هزینه یک وکیل را 

بپردازد تا شما را در درخواست ADVO تان وکالت کند.

در بسیاری از دادگاههای محلی، وکالیی از طرح کشیک 
خشونت در منزل  یا واحد خشونت در منزل  کمک قانونی 
نیو ساوت ولز حضور دارند تا در موارد درخواست حکم 

توقیف برای خشونت )ADVO(، مشاوره و کمک ارائه دهد. 
آنها می توانند دربارۀ مسائل قانونی دیگر نیز مانند قانون 

خانواده، مسکن و سنترلینک مشاوره دهند. برای اطالعات 
بیشتر، با دفتر محلی خدمات وکالت در دادگاه در موارد 

خشونت در منزل علیه بانوان )WDVCAS( تماس بگیرید.   

جهت دریافت مشاوره و کمک در مورد خشونت در منزل و 
دیگر مسائل حقوقی می توانید با Legal Aid NSW یا 

LawAccess NSW نیز تماس بگیرید. 
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زمانی که به دادگاه می روید چه اتفاقی می افتد؟ 
اگر درخواست AVO به متهم ابالغ شده باشد، اما وی بدون 

دلیل مناسبی در دادگاه حاضر نشود، دادگاه حکم AVO غیابی 
صادر می کند. گاهی پلیس نمی تواند بار اولی که شما به 

دادگاه رفتید درخواست را به متهم ابالغ کند. اگر این اتفاق 
رخ دهد، پروندۀ شما به بعد موکول می شود، تا زمان بیشتری 

برای ابالغ درخواست به متهم در اختیار پلیس قرار گیرد.  

شما یا پلیس می توانید از دادگاه بخواهید که AVO موقتی 
جهت محافظت از شما تا تاریخ دادگاه بعدی برای شما صادر 
نماید. این AVO موقت نامیده می شود. ممکن است دادگاه از 
شما بخواهد که دالیلی برای صدور AVO موقت ارائه دهید. 

WDVCAS ها در بیشتر دادگاههای محلی برای شما كمك 
فراهم می كنند و می توانند قبل از تاریخ دادگاه به شما 

اطالعات دهند. LawAccess NSW همچنین می تواند در 
مورد اینکه هنگام مراجعه به دادگاه برای یک AVO چه 

اتفاقی می افتد به شما اطالعات دهد.

چه زمانی دادگاه می تواند حکم توقیف برای 
خشونت صادر کند؟ 

دادگاه در موارد زیر می تواند AVO صادر نماید: 

متهم با صدور AVO راضی باشد )موافقت نماید(؛ یا   §

پس از استماع شواهد، دادگاه قانع شود که امنیت شما   §
تهدید می گردد و این ترس منطقی است؛ یا 

ابالغ AVO به متهم صورت گرفته، اما متهم در دادگاه   §
حضور نیافته است.
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احکام رضایت چیست؟
در صورت رضایت )موافقت( متهم برای صدور حکم توقیف 

به دلیل خشونت )AVO(، دادگاه می تواند AVO را صادر 
نماید.

متهم می تواند بدون قبول این که کار اشتباهی انجام داده است 
با صدور حکم توقیف به دلیل خشونت )AVO( رضایت دهد. 

در این شرایط، AVO شما باید در همان روز صادر شود. 

چه اتفاقی می افتد اگر متهم به حکم توقیف 
به دلیل خشونت رضایت ندهد؟

  )AVO( اگر متهم به صدور حکم توقیف به دلیل خشونت
رضایت ندهد، پروندۀ شما برای استماع به وقت دیگری 

موکول )تعویق( می شود. دادگاه ممکن است بخواهد تصمیم 
بگیرد جهت محافظت از شما تا جلسۀ استماع دعوی یک 

حکم توقیف به دلیل خشونت )AVO( صادر نماید. 

استماع دعوی وقتی است که قاضی به شواهد گوش می دهد 
و تصمیم می گیرد که آیا باید AVO صادر شود یا نه. 

اگر پروندۀ شما جهت استماع دعوی به بعد موکول شده باشد، 
ممکن است قاضی به شما بگوید که تا تاریخ معین اظهاریه 

ای کتبی به دادگاه بدهید. معموال پروندۀ شما در فهرست قرار 
خواهد گرفت )تاریخ دادگاه بعدی( تا مشخص شود که شما و 
متهم اظهارات را انجام داده اید یا خیر.  اگر پلیس از طرف 

شما برای AVO درخواست داده باشد، آنها اظهاریه ها را 
آماده خواهند کرد.

هنگامی که شما و متهم اظهارات کتبی خود را به دادگاه ارائه 
کرده اید ، موضوع باید برای استماع فهرست شود. 
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بسیار مهم است که برای استماع خود در دادگاه حاضر شوید. 
اگر حاضر نشوید ممکن است درخواست AVO شما رد شود. 
اگر متهم در دادگاه حاضر نشود، ممکن است AVO در غیاب 

وی صادر شود. 

در جلسۀ استماع دعوی چه اتفاقی می افتد؟ 
استماع دعوی بنا به شواهد موجود در اظهاریه های کتبی داده 

شده خواهد بود، مگر اینکه دادگاه اجازه دهد تا شواهد و 
مدارک اضافی به صورت شفاهی ارائه شود. پلیس همچنین 
ممکن است ضبط صدا یا فیلم گرفته شده در هنگام حادثه را 
به عنوان شواهد ارائه دهد. اگر این کار اتفاق بیفتد ، متهم یا 
وکیل او ممکن است بخواهند سؤاالت بیشتری از شما بپرسند.

ابتدا درخواست کننده پروندۀ خود را ارائه می دهد. سپس 
متهم یا وکیل وی  قادر خواهند بود تا از شما یا شاهدان شما 

سواالتی دربارۀ مدارک شما بپرسند. 

بعد متهم موضوع خود را ارائه می دهد. شما یا وکیل شما )یا 
دادستان پلیس در صورتی که پلیس درخواست را ارائه داده 

باشد( فرصت خواهید داشت تا از متهم و شاهدان وی سواالتی 
دربارۀ مدارک آنها بپرسید. 

 AVO این بعهده قاضی است که تصمیم بگیرد که آیا باید
صادر شود یا نه.

اگر نیاز به ارائۀ مدارک و شواهد دارید می توانید با 
 1800 WDVCAS محلی خود صحبت کنید. به WDVCAS

)227 938 1800( زنگ بزنید.
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چه نوع شرایطی می تواند در حکم توقیف به 
دلیل خشونت قرار گیرد؟ 

اگر AVO صادر شود، همیشه سه شرط در آن وجود خواهد 
داشت. این شرایط رفتارهای زیر متهم را ممنوع )متوقف( 

خواهد کرد: 

ضرب و شتم یا تهدید شخص تحت محافظت؛   §

تعقیب کردن، آزار یا ارعاب شخص تحت محافظت؛   §

نابود کردن یا صدمه زدن عمدی یا بی پروا به هر گونه   §
امالکی که متعلق به شخص تحت حمایت هست یا با او 

می باشد.

هر فرد دیگری که دارای رابطۀ خانوادگی با شخص تحت 
محافظت است نیز طبق همین شرایط تحت محافظت است. این 

موضوع ممکن است در مورد فرزندان شان نیز صدق کند. 

شرایط دیگری نیز می تواند در AVO قید شود و متهم را از 
انجام موارد زیر متوقف نماید:

نزدیک شدن یا تماس گرفتن با فرد تحت محافظت؛   §

نزدیک شدن به جایی که فرد تحت محافظت ممکن است   §
در آنجا زندگی کند، کار کند یا به آنجا برود.

نزدیک شدن به فرد تحت محافظت یا همراه آنها بودن،   §
پس از نوشیدن الکل یا مصرف مواد غیرمجاز ؛ 

تالش برای یافتن فرد تحت محافظت ؛   §

هر شرایط دیگری که دادگاه فکر می کند برای ایمنی و   §
محافظت از شخص فرد تحت محافظت ضروری است.
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حکم بازیابی اموال چیست؟
اگر AVO صادر شده است و شما الزم دارید که اموال 
شخصی تان را مثال از خانه ای که متهم زندگی می کند 

بردارید، دادگاه می تواند حکم استرداد اموال را همزمان با 
صدور AVO صادر نماید. این کار باید در اولین مراجعۀ شما 
به دادگاه انجام شود. حکم استرداد اموال به شما یا متهم به این 

معنی است که می توانید اموال شخصی خود را از خانه یا 
جای دیگر بردارید. دادگاه می تواند حکم کند که برای حفظ 

امنیت همه، پلیس جهت استرداد اموال با شخص بیاید. 

عواقب صدور حکم توقیف به دلیل خشونت 
چیست؟ 

هنگامی که حکم توقیف به دلیل خشونت )AVO( صادر می 
شود، برای متهم اتهام یا سابقۀ کیفری محسوب نمی شود. 

جزئیات حکم توقیف به دلیل خشونت )AVO(  در پایگاه دادۀ 
پلیس نگهداری خواهد شد. 

اگر متهم اسلحهداشته باشد، پلیس آنها را توقیف خواهد کرد. 
اگر متهم مجوز حمل سالح داشته باشد، آن مجوز به طور 

خودکار برای 10 سال لغو خواهد شد. اگر AVO لغو شود، اما 
متهم تنها در صورتی می تواند مجوز خود را پس بگیرد که 
فردی شایسته و معقول برای داشتن مجوز حمل سالح قلمداد 

شود.

اگر متهم بخواهد مجوز امنیتی داشته باشد یا با کودکان کار کند، 
AVO می تواند عواقبی برای متهم ایجاد کند.
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در صورتی که متهم حکم توقیف به دلیل 
خشونت را نقض کند چه می شود؟ 

حکم توقیف به دلیل خشونت )AVO(  یک حکم صادره از 
  AVO طرف دادگاه است. در صورتی که متهم کاری کند که
می گوید نباید آن کار را بکند ، ممکن است محکوم به جزای 

کیفری شود. این نقض AVO  نامیده می شود. 

همیشه باید یک نسخه از AVO تان را با خود نگه دارید. اگر 
فرزندانی دارید ، در مورد دادن نسخه ای از AVO به مدرسه 

آنها نیز فکر کنید. اگر متهم هر یک از شرایط ذکر شده در 
AVO را نقض کند ، باید به پلیس گزارش دهید. به عنوان 

مثال ، اگر AVO شما می گوید متهم نباید با شما تماس بگیرد،  
اما او با تلفن همراه شما تماس می گیرد. این یک نقض است 

و شما باید این را به پلیس گزارش دهید.

حکم توقیف به دلیل خشونت چه مدت طول 
می کشد؟

طول استاندارد برای ADVO دو سال است. دادگاه می تواند 
در برخی مواقع برای مدت نامحدودی یک AVO ایجاد کند.

آیا می توانم درخواست دهم که شرایط حکم 
توقیف به دلیل خشونت، تغییر کند؟ 

بله. اگر شرایط تغییر کند، شما یا پلیس می توانید به دادگاه 
محلی یا پلیس درخواست دهید که AVO تغییر نماید یا لغو 
گردد. به این تغییر گفته می شود. اگر یکی از افراد تحت 

محافظت در AVO یک کودک زیر 16 سال باشد ، والدین 
باید برای در خواست تغییر AVO از دادگاه اجازه بگیرند.
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برای اطالعات بیشتر و راهنمایی 
در مواقع اضطراری، با پلیس از تلفن همراه با شماره 000 

یا 112 تماس بگیرید.

خدمات وکالت در دادگاه در موارد خشونت در منزل علیه 
 بانوان )WDVCAS )WDVCAS 1800 یا 

227 938 1800  - اطالعات، وکالت در دادگاه و ارجاع 
بانوان دچار خشونت در منزل و کمک برای ارائۀ درخواست 

.ADVO

LawAccess NSW: 529 888 1300 کمک حقوقی و 
ارجاع تلفنی درخواست کنندگان و متهمان از جمله کمک به 

ارائۀ درخواست برای دریافت کمک حقوقی. قربانیان خشونت 
خانگی در میان مراجعه کنندگان دارای اولویت هستند.

 خط خشونت در منزل خدمات خانواده و جامعه: 
463 656 1800 کمک در مورد مسکن اضطراری و 

ارجاع برای مشاوره، بهداشت و خدمات قانونی. در7 روز 
هفته به طور شبانه روزی.

RESPECT 1800  یا 732 737 1800 - ارائۀ مشاوره، 
اطالعات و ارجاع.  در7 روز هفته به طور شبانه روزی

خدمات قانونی زنان نیو ساوت ولز 6900 8745 )02( یا 
Domestic Violence Legal Advice Line 

784 810 1800 - مشاوره قانونی، کمک، ارجاع و وکالت 
برای زنان با تمرکزی بر قوانین خانواده، خشونت خانگی و 

آزار جنسی. 
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 واحد خشونت خانگی، کمک قانونی نیوساوت ولز: 
6300 9219 )02( - مشاوره قانونی، کمک، ارجاع و 

وکالت و نیز حمایت مددکار اجتماعی و مشاوره مالی برای 
قربانیان خشونت در منزل و خانوادگی می باشد. 

FASS )وکالت خانواده و خدمات پشتیبانی(: وکیل کشیک و 
خدمات حمایت اجتماعی در دادگاههای قانون خانواده مختلف 

در نیو ساوت ولز. جهت کسب اطالعات بیشتر با واحد 
 خشونت در منزل Legal Aid NSW  به شمارۀ 

6300 9219 )02( تماس بگیرید. 

 کمک برای قانون خشونت در منزل:
www.familyviolencelaw.gov.au یک وب گاه با 
اطالعات قانونی آسان برای فهم در مورد AVO، قانون 

خانواده و محافظت از کودکان. این اطالعات می توانند به 
زبانهای مختلف ترجمه شوند. 

1800 152 152 - Link2Home لینک تو هوم  
 ارجاع برای خدمات بی خانمانی در سراسر نیوساوت ولز 

)7  روز هفته به طور شبانه روزی(  

خدمات قربانیان: 063 633 1800 - حمایت و کمک برای 
 قربانیان جرم، خط تماس بومیان: 123 019 1800 

)8 صبح تا 6 عصر، دوشنبه تا جمعه، بجز تعطیالت عمومی(. 

 Justice Journey وب گاه 
www.victimsservices.justice.nsw.gov.au/Pages/

vss/vs_justicejourney/vs_justice-journey.aspx
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نشریات دیگر Legal Aid NSW دربارۀ 
خشونت در منزل:

پس می خواهید خشونت پایان یابد - )خدمات    §
 )WDVCAS

سکوت خود را بشکنید، به خشونت خاتمه دهید  )منبع   §
)WDVCAS به همراه خدمات ATSI

آیا از خشونت در منزل رنج می برید؟  §

مشاوره دربارۀ ویزای شما در صورتی که مصدوم شده   §
اید یا شریک زندگی شما به شما آسیب رسانده است 

آیا از خشونت یا بدرفتاری رنج می برید؟ )بدرفتاری با   §
افراد مسن(

 WDVCAS خشونت در منزل: کمک در دادگاه )خدمات  §
به زبان انگلیسی آسان(

جذاب و خطرناک  §

خدمات مشاوره و پشتیبانی خانواده )FASS( - آیا در مورد   §
خشونت در منزل به کمک و پشتیبانی قانونی نیاز دارید؟
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ااین نشریه، راهنمای کلی در خصوص قانون است. شما نباید 
به آن برای مشاوره قانونی تکیه کنید و ما به شما توصیه می 

کنیم در خصوص شرایط خود با یک وکیل صحبت کنید. 

این اطالعات در زمان چاپ صحیح است ولی ممکن است 
تغییر کند. برای اطالعات بیشتر با LawAccess NSW  به 

شمارۀ 529 888 1300 تماس بگیرید. 

© Legal Aid NSW 2020

 نشریات را بطور آنالین در 
 www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

 یا با ایمیل به 
 publications@legalaid.nsw.gov.au 

سفارش دهید.

This publication is available in Arabic, Dari/Farsi, 
Korean, Simplified Chinese, Spanish and 

Vietnamese.

:Legal Aid NSW جهت کسب اطالعات بیشتر دربارۀ خدمات

اگر به یک مترجم شفاهی احتیاج دارید، با خدمات 
ترجمۀ کتبی و شفاهی )TIS( به شمارۀ 450 131 

تماس بگیرید )9 صبح تا 5 عصر( و 
LawAccess NSW را بخواهید.

اگر دچار نارسایی شنیداری/گفتاری هستید، با 
 National Relay Service( خدمات ارتباط ملی

NRS(( به شمارۀ 677 133 تماس بگیرید و 
LawAccess NSW را بخواهید یا به وب گاه 

 www.relayservice.gov.au مراجعه نمایید.
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