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خشونت خانوادگی چیست؟

فرد  به  نسبت  فردی  سوی  از  رفتار  سوء  الگوی  یک  خانوادگی  خشونت 

دوستیابی،   ، زیستی  هم  ازدواج،  مانند  عاطفی  رابطه  یک  در   ، دیگر 

خشونت  است.  مختلف  های  نسل  بین  خانواده  یک  داخل  در  یا  و 

و جنسی،  فیزیکی  از جمله خشونت  اشکال مختلفی  به  خانوادگی 

توهین لفظی، تهدید و ارعاب، سوء استفاده عاطفی و اجتماعی، 

بروز  اموال  به  آسیب  و  اقتصادی  محرومیت  مزاحمت،  ایجاد 

می کند. این درمیان تمام اقشار جامعه ما، در تمام سنین و 

فرهنگ ها اتفاق می افتد.

خشونت خانگی گاهی اوقات به عنوان آزار و اذیت خانگی یا خشونت خانوادگی شناخته می 

شود. هر نامی که داشته باشد، تمام این رفتارهای آزار دهنده در جامعه ما غیرقابل قبول 

بوده و برخی از آنها اساسا خالف قانون هستند.

پلیس اسرتالیای جنوبی تصدیق می کند که خشونت خانوادگی تاثیر مخربی بر قربانیان، 

کودکان، خانواده و دوستان آنها دارد. پلیس بیشرتین اولویت را به حفاظت و ایمنی پیگیر 

قربانیان و فرزندان آنها اختصاص می دهد و سعی دارد تا درصورت امکان افراد مرتکب 

خشونت، پاسخگوی عواقب اعمال خود باشند.

حکم مداخله )که در گذشته حکم ممانعت نامیده می شد( ممکن است در حفاظت از شما و 

خانواده تان در صورتیکه قربانی خشونت خانوادگی هستید ، به شما کمک کند. این کتابچه 

حاوی اطالعاتی درمورد آنچه بعد از تماس شما با پلیس برای گرفنت حکم مداخله اتفاق 

خواهد افتاد می باشد. ما امیدواریم که این کتابچه به سواالت شما پاسخ داده و در تصمیم 

گیری درباره آنچه که باید انجام دهید به شما کمک کند.
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حکم مداخله چیست؟

 چگونه می توان درخواست حکم 
مداخله نمود؟

حکم مداخله، حکمی است که توسط پلیس یا دادگاه صادر شده و شخص )مدعی 

آمیز  خشونت  احتماال  یا  دهنده  آزار  یا  آمیز  تهدید  آمیز،  مزاحمت  رفتار  از  را  علیه( 

نسبت به شما )فرد محافظت شده( باز می دارد. ممکن است به شخص مذکور حکم 

شود که از انجام کارهای مختلفی از جمله رفنت به خانه و محل کار شما، رفنت به 

یا ارسال پیام به  مدرسه فرزندان شما، تعقیب و زیر نظر گرفنت شما، تماس تلفنی 

شما خود داری کند. ممکن است به شخص مذکور حکم شود که کارهای مختلفی 

مانند ترک محل مسکونی که ممکن است با شما بصورت مشرتک در آن زندگی می 

کند را انجام دهد. حکم می تواند به طور خاص برای شما و مناسب با وضعیت شما 

صادر شود. 

از حکم توسط شخص )مدعی علیه( جرم محسوب می گردد.  اطاعت  عدم 

این عمل "نقض" حکم نامیده می شود. چنانچه فکر می کنید که شخص مذکور 

حکم را نقض کرده است باید به پلیس اطالع دهید.

احکام مداخله ممکن است توسط پلیس )حکم مداخله موقت( یا توسط دادگاه صادر 

معنی که  بدین  باشد.  داشته  برای صدور حکم وجود  دلیلی  باید  مورد،  شود. درهر 

از  باشد شما  نداشته  قانع شود که چنانچه حکم مداخله وجود  باید  یا دادگاه  پلیس 

طرف شخص دیگر مورد آسیب قرار خواهید گرفت. نمونه های بسیاری از موارد آزار 

و اذیت وجود دارند، و پلیس می تواند به وضعیت شما گوش داده و به شما بگوید 

که آیا آن داللت بر وجود رشایط و دالیل الزم برای صدور حکم مداخله دارد یا خیر.

طور  به  آیا  که  گرفت  خواهد  تصمیم  پلیس  کافی،  دالیل  وجود  صورت  در 

برای  یا  کند،  صادر  موقت  مداخله  حکم  متخلف  شخص  برای  مستقیم 

درخواست صدور حکم از دادگاه به شما کمک کند. رشایط تعیین خواهند کرد 

که چه روشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در مورد هر یک از این روشها 

در این کتابچه توضیحاتی داده شده است. الزم است تا شما در مورد هر دو 

روش بخوانید تا از آنچه که باید انجام دهید اطالع داشته باشید.
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درصورتیکه با پلیس برای حضور در یک حادثه خشونت خانوادگی که در آن 

شخص مرتکب جرمی شده است )مانند رضب و شتم شما یا از بین بردن اموال 

انجام جرمی جنایی کرده است، تماس گرفته شود و این  به  یا تهدید  شما(، 

شخص در محل حضور دارد یا در بازداشت پلیس است، در اینصورت پلیس 

ممکن است بتواند حکم مداخله موقت را صادر کند، و همچنین درباره تخلفات 

مورد ادعا تحقیق نماید.

در ابتدا پلیس برای آگاهی از آنچه که اتفاق افتاده است با شما صحبت خواهد کرد. 

آنها خطری را که از جانب آن شخص متوجه شما و فرزندانتان می باشد ارزیابی خواهند 

کرد. درصورتیکه به این نتیجه برسند که دالیلی برای صدور حکم مداخله وجود دارد 

و این حکم از آسیب بیشرت به شما جلوگیری می کند، آنگاه یک حکم موقت صادر می 

کنند. اگر فرزندان شما نیز در معرض خطر باشند، آنها را می توان در منت حکم اضافه 

نمود.

به عنوان بخشی از این روند، پلیس از شما یک اظهاریه خواهد خواست که در آن شما 

آنچه را که اتفاق افتاده است و دالیل نیاز به یک حکم مداخله را ذکر خواهید کرد. اگر 

پلیس قبال از شما در مورد یک جرم جنایی )مثال اگر شما مورد حمله قرار گرفته اید( 

اظهاریه ای گرفته باشد، ممکن است از همان اظهاریه استفاده کند.

قرار  پلیس  اختیار  در  باید  باشد که  داشته  ممکن است اطالعات مهم دیگری وجود 

دهید. به عنوان مثال، اگر فکر می کنید شخص مذکور اسلحه دارد، اطمینان حاصل 

کنید که پلیس در مورد آن اطالع دارد. به این دلیل که در صورت صدور حکم مداخله 

، پلیس هرگونه اسلحه ایی که در اختیار مدعی علیه قرار دارد را ضبط نموده و در مرکز 

پلیس نگهداری می کند.

در صورت وجود حکم دادگاه خانواده، باید پلیس را مطلع کنید. تا بدین ترتیب پلیس 

از عملکرد حکم مداخله با توجه به وجود حکم دادگاه خانواده اطمینان حاصل کند. در 

صورتیکه نسخه ای از حکم دادگاه خانواده خود را در دسرتس دارید، مفید است که آن 

را در اختیار پلیس قرار دهید. اگر نسخه ای نداشته باشید، پلیس می تواند یک نسخه 

از آنرا از دادگاه خانواده دریافت کند.

احکام صادر شده توسط پلیس
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زمانیکه پلیس حکم را صادر می کند چه 
اتفاقی می افتد؟

شخص  به  حکم  از  ای  نسخه  دادن  با  پلیس  شد،  صادر  مداخله  حکم  که  هنگامی 

دیگر)مدعی علیه( و دادن توضیحات الزم آن را به وی ابالغ می نماید، به محض دریافت 

حکم توسط مدعی علیه او موظف به رعایت کلیه رشایط مندرج در حکم می باشد.

الزم  ابالغ  از  پس  بالفاصله  پلیس،  توسط  شده  صادر  موقت  مداخله  حکم 

االجراست.

یک نسخه از حکم به شما نیز داده خواهد شد. در واقع، هر شخصی که به عنوان یک فرد 

محافظت شده در حکم نامربده شده است یک نسخه از حکم را دریافت می کند، بنابراین 

اگر نام فرزندان شما نیز در حکم آمده باشند، آنها نیزیک نسخه را دریافت خواهند کرد یا 

اگر خردسال هستند، نسخه آنها به شما داده می شود.

جهت  شخص  برای  احضاریه  یک  منزله  به  همچنین  پلیس  افرس  طرف  از  صادره  حکم 

حضور در دادگاه است. و درآن زمان، تاریخ و محل دادگاه مشخص خواهد بود. به طور 

کلی حضور در دادگاه در مدت هشت روز پس از صدور حکم اتفاق خواهد افتاد. این زمان 

در مناطق خارج شهری ممکن است طوالنی تر از این باشد، زیرا دادگاه ها ممکن است با 

فواصل طوالنی تر برگزار شوند. شما الزم نیست در دادگاه اول حارض باشید.

در این جلسه، قاضی حکم را بررسی خواهد کرد و اگر با آن موافقت کند، ممکن است به 

عنوان یک حکم موقت ادامه یابد، یا ممکن است آن را تأیید کند )آن را دایمی کند(، یا 

آن را تغییر دهد )رشایط حکم را تغییر داده و آنرا مجددا به مدعی علیه ابالغ نماید(، و یا 

آنرا لغو کند.

دادستان پلیس و یا یکی ازافرسان پلیس نتیجه دادگاه را به شما اطالع خواهد داد.
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احکام صادر شده توسط دادگاه 
در موارد دیگری که فوریت کمرتی دارند یا زمانی که شخص دیگر در محل حضور 

نداشته باشد، برای درخواست صدور حکم مداخله باید به دادگاه مراجعه کنید. پلیس 

نیز برای تنظیم این درخواست به شما کمک خواهد کرد.

متداولرتین راه این است که به یک مرکز پلیس بروید، در آنجا پلیس به آنچه که 

برایتان اتفاق افتاده گوش می دهد و تصمیم می گیرد که آیا شما دالیلی برای 

پلیس  روید  می  پلیس  اداره  به  وقتی  خیر.  یا  دارید  مداخله  حکم  خواست  در 

اظهاریه ای از شما می گیرد که در آن رشایط خود را توضیح می دهید و دالیل 

خود را برای نیاز به حکم مداخله ذکر می کنید.

زمان، سعی  این  بکشد جهت کاهش  اظهاریه ممکن است چند ساعت طول  تهیه 

کنید حتی االمکان آماده و منظم باشید. هر گونه شواهد یا اطالعاتی که فکر می 

کنید ممکن است به آنچه که قصد گفنت آن را دارید کمک خواهد کرد ، همراه داشته 

باشید. این ممکن است شامل موارد زیر باشد:

هر یادداشتی که در مورد آنچه که شخص دیگر انجام داده است نوشته اید، از   •

جمله زمان و مکان آنچه اتفاق افتاده است. 

هر گونه عکس یا مدرک دیگر نشان دهنده صدماتی که شخص به اموال شما   •

وارد کرده است.

نسخه ای از یادداشت ها، نامه ها، ایمیل ها و یا پیامک هایی که ممکن است   •

شخص دیگر برای شما فرستاده باشد.

اطالعات یا گزارش های پزشکی مربوطه چنانچه به پزشک مراجعه کرده اید.  •

نسخه احکام دادگاه خانواده که به فرزندان شما مربوط می شود.  •

 



7

یادآوری می گردد که اگر فکرمی کنید شخص دیگر اسلحه دارد به پلیس اطالع 

شخص  اسلحه  که  کند  می  حکم  دادگاه   ، مداخله  حکم  صدور  صورت  در  دهید. 

دیگر)مدعی علیه( ضبط گردد.

در صورت امکان هنگام تنظیم اظهاریه از همراه آوردن فرزندتان خود داری کنید 

تا بدین ترتیب آنها در معرض اسرتس های غیر الزم قرار نگیرند. صحبت کردن با 

پلیس در مورد رشایط تان ممکن است برای شما ناراحت کننده باشد و این به نوبه 

خود ممکن است فرزندان شما را ناراحت کند. با این حال، اگر راه دیگری ندارید، 

بهرت است آنها را همراه خود به اداره پلیس بربید. 

پس از تکمیل اظهاریه پلیس پرونده دادگاه شما را تشکیل خواهد داد که به بخش 

آیا  که  کرد  خواهند  بررسی  پلیس  دادستانهای  گردد.  می  ارسال  پلیس  دادستانی 

دالیل کافی برای درخواست حکم مداخله از دادگاه برای شما وجود دارد و اگر چنین 

باشد، پلیس از طرف شما در دادگاه حارض خواهد شد.

صحبت  شما  طرف  از  پلیس  ولی  شوید،  حارض  دادگاه  در  باید  معموال  شما 

خواهد کرد.

هنگام  اید،  کرده  مداخله  حکم  صدور  درخواست  او  علیه  بر  که  شخصی 

رسیدگی به درخواست شما در دادگاه حضور نخواهد داشت. در صورتیکه که 

به  کنید  نمی  امنیت  احساس  شما  و  است  حارض  دادگاه  در  دالیلی  بنابر  وی 

پلیس یا کادر دادگاه اطالع دهید.
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حضور در دادگاه بمنظور رسیدگی به درخواست
تاریخ  محل،  اید،  کرده  مداخله  حکم  صدور  درخواست  دادگاه  از  شما  اگر 

داد. خواهد  اطالع  شما  به  پلیس  توسط  حضور،  جهت  دادگاه  زمان   و 

بگذرید  امنیتی  بازرسی  از  بتوانید  تا  زودتر در محل حارض شوید  باید چند دقیقه  شما 

و اتاق دادگاه خود را که در آن به موضوع شما رسیدگی می شود پیدا کنید. کارکنان 

دادگاه در قسمت اطالعات می توانند شماره اتاق دادگاه را به شما بگویند.

در صورتیکه تاخیر دارید یا نمی توانید در دادگاه حارض شوید، قبل از آن به پلیس یا 

دادگاه اطالع دهید و دالیل خود را توضیح دهید.  

در صورتیکه در دادگاه شهری حارض می شوید، یک افرس پلیس از بخش تحقیقات 

کودکان و خانواده با شما مالقات و صحبت خواهد کرد. اگر در دادگاه مناطق بیرون 

شهری حارض می شوید، دادستان پلیس با شما مالقات خواهد کرد.

از آنجایی که ممکن است افراد دیگری که برای صدورحکم مداخله درخواست داده 

اند نیز در دادگاه حضور داشته باشند از شما خواسته می شود تا در خارج از اتاق دادگاه 

منتظر بمانید تا وقتی که قاضی آماده رسیدگی به درخواست شما باشد. این کاربرای 

حفظ حریم خصوصی شماست.

از شما می  دادگاه  مأمور  به درخواست شماست، یک  آماده رسیدگی  زمانیکه قاضی 

خواهد که به اتاق دادگاه وارد شده و در صندلی های عقب بنشینید. هنگامی که نام 

فردی را که بر علیه او درخواست حکم داده اید می شنوید موضوع شما "فرا خوانده 

شده است". این یکی از ترشیفات دادگاهی است و به این معنی است که دادگاه آماده 

است تا درخواست شما را بررسی نماید.

باید نشسته باقی بمانید و در این مرحله الزم نیست کاری انجام دهید مگر اینکه 

توسط قاضی، کادر دادگاه یا یک افرس پلیس از شما خواسته شود.
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اگر قاضی توضیح درباره مطلبی را الزم بداند، ممکن است از شما بخواهد که در 

جایگاه شهود قرار بگیرید تا بتواند از شما سوال کند. با این حال، آنها اغلب فقط 

از شما می خواهند همانطور که درعقب دادگاه نشسته اید، پاسخ دهید. در صورت 

نیاز به اطالعات بیشرت، افرس پلیس همچنین ممکن است از شما سواالتی نماید. 

به دقت به سواالت گوش کنید و بدرستی به آنها پاسخ دهید. وقتی قاضی تصمیم 

خود را اتخاذ می کند، به شما خواهد گفت که آیا حکم مداخله صادر شده است یا 

خیر و رشایط آن چیست.

از جلسه رسیدگی  توانید پس  یا متوجه نشدید، می  نشنیدید  را  اگر مطلبی 

از دادستان یا افرس پلیس مربوط به خشونت خانوادگی سوال نمایید و آنها 

برای شما توضیح می دهند که چه اتفاقی افتاده و به هر سوالی که ممکن 

است داشته باشید پاسخ می دهند.
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زمانیکه حکم مداخله صادر می شود چه 
اتفاقی می افتد؟

حکم مداخله صادر شده توسط پلیس، بالفاصله پس از ابالغ توسط پلیس 

به مدعی علیه، ابالغ می گردد. الزم به ذکر است حکم صادره توسط دادگاه، 

تا زمانی که نسخه ای از آن شخصا توسط پلیس به شخص ابالغ نشده 

است نافذ نمی گردد )ابالغ حکم( به شخص دیگر)مدعی علیه(. این امر 

ممکن است تا چند روز پس از جلسه دادگاه طول بکشد، هر چند که پلیس 

سعی خواهد کرد که این کار را به رسعت انجام دهد.

در صورت امکان، شخص دیگر را از قصد پلیس برای ابالغ حکم مداخله به او مطلع 

نکنید، زیرا ممکن است وی بطور عمدی از پلیس اجتناب کند، و در نتیجه حکم نافذ 

با اشاره به محل  بتوانید  نگردد. اگر پیدا کردن فرد دشوار باشد، شما ممکن است 

به پلیس کمک کنید، مانند آدرس  باشد  آنجا  هایی که ممکن است آن شخص در 

محل کار او و یا مکانهایی که او اغلب به آنها مراجعه می کند.

زمان ابالغ حکم مداخله را پلیس به شما اعالم می کند، اما اگر نگران 

از  زمانی  در هر  توانید  یا خیر، می  نافذ شده است  این حکم  آیا  هستید که 

نزدیکرتین اداره پلیس محل خود سوال کنید.

شما سه  در صورت صدور حکم توسط دادگاه ، چند روز پس از حضور در دادگاه، 

خوبی  ایده  کرد.  خواهید  دریافت  پلیس  یا  پست  توسط  را  مداخله  حکم  از  نسخه 

است که یک نسخه را در یک مکان امن، یک نسخه دیگر را همراه خود )به عنوان 

مثال در کیف دستی یا ماشین خود( نگه دارید و نسخه سوم را به هر کس دیگری 

مدرسه  یا  کارخود  محل  مثال،  عنوان  )به  باشد  داشته  نیاز  آن  به  است  ممکن  که 

فرزندانتان( بدهید. در صورت نیاز ، می توانید نسخه های بیشرتی تهیه کنید.

نسخه های خود را به دقت بخوانید تا از آنچه شخص دیگر)مدعی علیه( می تواند 

و نمی تواند انجام دهد )رشایط( آگاه باشید. به این ترتیب، شما می دانید کاری که 

شخص دیگر انجام داده است ناقض یکی از رشایط حکم است که در آن صورت باید 

با پلیس تماس بگیرید. 
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بعد چه اتفاقی می افتد؟

در حکم مداخله تاریخی برای حضور مدعی علیه در دادگاه در صورت عدم 

امر در مورد تمامی احکام  این  با رشایط حکم ذکر شده است.  موافقت وی 

صادر شده توسط پلیس و دادگاه اعمال می گردد. پلیس سعی خواهد کرد که 

هر نوع اختالف نظر را حل کند و هر گونه تغییری در حکم را به شما اطالع 

دهد.

با این حکم موافق نباشد، دادگاه دیگری در  اگر بعد از این دادرسی شخص هنوز 

این مورد تشکیل خواهد شد. در این مرحله ممکن است از شما خواسته شود که به 

دادگاه بروید و ممکن است مجبور شوید شواهدی را در مورد حکم مورد بحث ارایه 

نمایید. اگر درهر زمانی فرد بصورت هم زمان با شما در دادگاه باشد و شما احساس 

امنیت  احساس  ایجاد  اقدامات الزم جهت  تا  اطالع دهید  پلیس  به  نکنید،  امنیت 

برای شما صورت گیرد.

مهم است که به یاد داشته باشید که یک حکم مداخله، تا زمانی که در دادگاه تغییر 

یابد یا لغو شود نافذ خواهد بود. اگر درباره موردی تردید دارید، از پلیس درخواست 

توضیح و یا اطالعات جدید نمایید. بسیار مهم است که شما بدانید که حکم مداخله 

چگونه عمل کرده و به چه ترتیب از شما محافظت می کند.
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در صورت نقض حکم توسط طرف دیگر 
چه خواهد شد؟

این  بگیرد،  نادیده  را  حکم  رشایط  از  یک  هر  علیه(  )مدعی  دیگر  فرد  اگر 

کارنقض حکم نام دارد. این یک جرم است و می توان مدعی علیه را متهم به 

ارتکاب یک جرم کرد.

شما باید مراقب باشید تا عملی انجام ندهید تا شخص دیگر را به نقض حکم وا دارد. 

او  با  نباید  نیست،  با شما  ارتباط  برقراری  به  اگر شخص دیگرمجاز  مثال،  به عنوان 

مالقات کنید یا با او تماس بگیرید.

یا  گرفت  صورت  شما  حضور  در  علیه  مدعی  توسط  مداخله  حکم  نقض  اگر 

احساس کردید که در معرض خطر هستید، باید بالفاصله با شماره 444 131 

)یا 000 در موارد اضطراری( تماس بگیرید و یک گشت پلیس برای کمک 

به شما فرستاده می شود.

اگر فکر می کنید که حکم مداخله نقض شده است اما شما در معرض خطر فوری 

کرده  تلفن  شما  به  حکم،  رشایط  خالف  بر  علیه  مدعی  مثال،  عنوان  )به  نیستید 

است(، باید این مورد را به پلیس محلی خود گزارش دهید تا پلیس بتواند موضوع 

را بررسی کند.

به یاد داشته باشید - حکم مداخله شما تنها به همان اندازه که شما اجازه می 

دهید موثر است. هرگونه نقض حکم را بالفاصله گزارش دهید.
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احکام دادگاه خانواده چگونه هستند؟
برای درخواست حکم  برای کمک جهت تصمیم گیری  اگر کودکان شامل هستند، 

بعضی  در  کنید.  دریافت  حقوقی  مشاوره  باشد  الزم  است  ممکن  خانواده  دادگاه 

موارد، شما ممکن است از قبل یک حکم دادگاه خانواده را داشته باشید.

مهم است به یاد داشته باشید که رشایط تعیین شده توسط دادگاه خانواده می تواند 

هر گونه رشایطی را که در یک حکم مداخله وجود دارد، لغو کند. پلیس می تواند 

این را برای شما توضیح دهد.

احکام مداخله که پس از 25 نوامبر 2017 
صادر شده اند

خانوادگی  خشونت  به  مربوط  مداخله  احکام  اسرتالیا  در  جدید  قوانین  اساس  بر 

از اسرتالیا صادر شوند،  ای  نقطه  در هر  از آن  بعد  یا   2017 نوامرب   25 درتاریخ   که 

از  ای  نقطه  هر  در  مداخله  حکم  که  معنی  بدین  بود.  خواهند  نافذ  ملی  سطح  در 

اسرتالیا که باشید از شما محافظت می کند.شخص دیگر)مدعی علیه( باید از حکم 

مداخله در هرجایی از اسرتالیا اطاعت کند.

کلمات  شما  رشایط،  لیست  باالی  در  عموما  خود،  مداخله  حکم  از  قسمتی   در 

)Nationally recognised DVO( حکم الزم االجرای رسارسی خشونت خانوادگی را 

خواهید دید. رصفنظر ازمحل صدورحکم، پلیس می تواند بر اساس حکم صادر شده 

در سطح ملی عمل کند. دادگاه می تواند بدون توجه به محل صدور حکم، آن را در 

سطح ملی اعمال کرده تغییر داده یا لغو کند.
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احکام مداخله که قبل از 25 نوامبر 2017 صادر 
شده اند

فقط در ایالت محل صدور  قبل از 25 نوامرب سال 2017 صادر شده باشد،  اگرحکم مداخله شما 

نافذ می باشد )برای مثال،حکم صادر شده در ادالید فقط در اسرتالیای جنوبی نافذ خواهد بود(. 

اگر قبال حکم مداخله خود را برای نافذ بودن در یک کشور یا ایالت دیگر هم ثبت کرده اید، این 

مسئله بدون تغییر ادامه خواهد یافت. حکم مداخله شما در کشور یا ایالتی که آن را صادر کرده و 

کشوریا ایالتی که شما آن را در آن ثبت کرده اید، از شما محافظت خواهد کرد. 

درصورتیکه می خواهید حکم مداخله شما دررسارس اسرتالیا نافذ باشد، می توانید بخواهید تا حکم 

شما توسط یک دادگاه اعالم گردد. شما می توانید این اینکار را از طریق ارایه درخواست به هر 

دادگاه محلی در اسرتالیا انجام دهید. 

توانید  می  را  فرم  این   .46 فرم   - کنید  تکمیل  را  دادگاه  فرم  یک  باید  شما  جنوبی،  اسرتالیای  در 

ازتارنمای www.courts.sa.gov.au یا از دادگاه دریافت کنید. 

از طرف دیگر شما می توانید از مسئول تحقیقات خشونت خانوادگی یا دادستان پلیس )درصورتیکه 

هم اکنون در دادگاه پرونده جاری دارید( بخواهید تا جهت اعالم حکم مداخله توسط دادگاه به شما 

کمک نماید.
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اگر نیاز به تغییر حکم مداخله داشته 
باشم چه خواهد شد؟

از رشایط مندرج در  به تغییر)تبدیل( هر یک  در صورت تغییر وضعیت شما و تمایل 

حکم مداخله یا لغو آن، باید با پلیس تماس بگیرید ودالیل خود برای درخواست تغییر 

حکم را به آنها توضیح دهید. 

در مناطق شهری، با بخش تحقیقات کودکان و خانواده تماس بگیرید.  •

در مناطق بیرون شهری، با مرکز پلیس محلی تماس بگیرید.  •

بمنظورتغییر یا لغو حکم، باید یک جلسه دادگاه دیگر تعیین شود. بسیار مهم است که 

بدانید که تنها دادگاه می تواند حکمی را تغییر داده یا لغو کند. حکم شما نمی تواند 

تنها بر اساس توافق بین شما و شخص دیگر تغییر کند. 

شما و شخص دیگر از زمان و تاریخ جلسه رسیدگی دادگاه مطلع خواهید شد. به این 

حضور  باید  نیز  دیگر  فرد  همیشه،  نه  اما  شوید.اغلب،  حارض  دادگاه  در  باید  منظور 

داشته باشد. 

پلیس و دادگاه ها تصدیق دارند که گاهی اوقات رشایط بهرت می شوند و احکام 

شما  که  شود  متقاعد  باید  پلیس  وجود،  این  با  کنند.  تغییر  باید  متعاقبا  نیز 

همچنان ایمن خواهید بود و برای ایجاد تغییراتی که ممکن است شما یا خانواده 

تان را در معرض خطر بیشرت قرار دهد، تحت فشار قرار نگرفته اید.

در برخی موارد در صورتیکه پلیس بر این عقیده باشد که تغییر و یا لغو حکم 

مداخله باعث افزایش خطر برای شما یا خانواده تان خواهد شد ، آنها با حضور 

در دادگاه از طرف شما جهت ارایه درخواست تغییر و یا لغو حکم مداخله موافقت 

نخواهند کرد.
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اگر قربانی 

خشونت خانوادگی و با پیشینه 

زبانی غیراز انگلیسی هستید و برای درک روند 

حکم مداخله نیاز به کمک و مساعدت دارید، لطفا با مرکز خدمات 

 برنامه حمایت از زنان مهاجر )بخشی ازرسویس خدمات ایمنی زنان SA( با شماره تلفن 

9260 8152 08 تماس بگیرید. 

قربانی  یک  عنوان  به  شما  به  را  بیشرتی  وحمایت  کمک  است  ممکن  که  مراکزی  از  فهرستی 

خشونت خانوادگی ارایه دهند در اداره پلیس محلی شما موجود است.

برای دریافت کمک با کجا می توان 
تماس گرفت

000 برای وضعیت اضطراری 

131 444 برای کمک / حضور پلیس 

در مناطق شهری، با بخش تحقیقات کودک و خانواده خود تماس بگیرید:

 7322 4890  Eastern ناحیه
7322 4800 )بعد از ساعت اداری(  

 8207 9381  Northern ناحیه
8207 9411 )بعد از ساعت اداری(  

 8392 9172  Southern ناحیه
8392 9000 )بعد از ساعت اداری(  

 8207 6413  Western ناحیه
)بعد از ساعت اداری(  6444 8207

در مناطق بیرون شهری با مرکز پلیس محلی تماس بگیرید.

 برای پیدا کردن آدرس مرکز پلیس محلی خود به 
www.police.sa.gov.au مراجعه کنید. 
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یاد داشتها




