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 قانونی اقدام  مورد  در  که  بازداشت در  افراد  برای  اطالعاتی  هرگ ب 

 کنند  می  فکر  شدن  د اآز  برای 

 نسخه طوالنی 

 

 :مقدمه 

(  پزشکی ی های  انتقال اخیرًا تعدادی از افراد از بازداشت مهاجرت آزاد شده اند از جمله برخی از افرادی که برای معالجه پزشکی ) 

دلیل آزادی در هر  ،  1یا حکمی از سوی دادگاه منجر به این آزادی ها نشده است  قضات . از آنجا که هیچ بودندبه استرالیا منتقل شده 

با این ادعا که  ، یا نباشد قانونی در دادگاه باشد  اقدامات این ممکن است مربوط به شروع  . از نظر قانونی روشن نیستموردی 

 دیگری که در قانون پیش بینی نشده است.   مشابه  نها غیرقانونی بوده است یا موارد آ کنونی بازداشت 

 

در مورد  ، ایجاد کرده استمی مانند، بازداشت  ی که در افراد را برای بسیاری ئواالت و س ها درکی، امیدواریاین موارد به طور قابل  

 برای دستیابی به چنین نتیجه ای وجود دارد.  ممکن است آزاد شوند و آیا راهی سریع و آساننیز اینکه آیا آنها 

 

که ممکن است   فراهم می کند متداول و برخی توضیحات قانون   سئواالتدرباره برخی  پایه را برخی اطالعات  یاین برگه اطالعات

نمی    برای هر فرد   جایگزینی برای دریافت مشاوره حقوقی فردی   بعنوان   ی این برگه اطالعات   اما .  آزادی ها باشند مربوط به این 

  ، با آنها روبرو شود   آن شخص   که ممکن است   ریسک هایی . این مهم است زیرا شرایط حقوقی هر شخص متفاوت است و  باشد 

 خطوط مشاوره حقوقی رایگان به زیر مراجعه کنید.  در مورد  مشخصات تماس برای  متفاوت خواهد بود. 

 :لیدیک پیامهای

مشاوره حقوقی فردی در مورد  و    شوید   بخواهید که از استرالیا اخراج مگر اینکه قطعًا  ،  از استرالیا را نکنید   اخراج لطفًا درخواست  ● 

چگونگی گزینه ای در مورد  به شما  ، بکنید اخراجدرخواست  اگر  . کنید دریافت    مورد خودتان خطرات احتمالی انجام چنین کاری در  

دولت  که  قانونی وجود ندارد  اطمینان شما از استرالیا داده نخواهد شد. هیچ  اخراجروند   در موردتصمیم گیری دولت استرالیا 

استرالیا شما را از بازداشت آزاد خواهد کرد و تعدادی از عوامل خطر دیگر نیز وجود دارد که بسته به شرایط شما متفاوت خواهد  

 : زیر هستند شامل عوامل د. این نجداگانه مورد بررسی قرار گیر باید به صورت  و  بود

 یا نائورو  پاپوا گینه نوامکان بازگشت به ●    

 تانامکان بازگشت به کشور مبدا ●    

 ( داده باشد اگر دولت استرالیا ترتیب خاصی را برای آن ، امکان اعزام به کشور دیگر )به عنوان مثال ●    

      این احتمال وجود باشد،  امکان اخراج شما از استرالیا ی که درصورت،  شده ایدازداشت آزاد  حتی اگر شما به طور موقت از ب●    

 . که دولت استرالیا بتواند مجددًا شما را بازداشت کند دارد 

 

داخل  یک مورد بازداشت در  AJL20دریافت کرد. لطفًا توجه داشته باشید که  ی حکم دادگاهیک ، که AJL20مورد در  به جز  1

وجود دارد، که همچنین می تواند تصمیمات  ، در قوانینی که اعمال می شود تفاوت هایی است، نه یک مورد انتقال پزشکی، و  کشور

 دادگاه در موارد انتقال پزشکی را تحت تأثیر قرار دهد. 

بازداشت   موضوعات مورد ( مجاز به ارائه مشاوره قانون مهاجرت نیستند. ما در PIACمرکز حمایت از منافع عمومی )وکالی * 

 . داریم تری با این بخش  عمومیهمکاری 
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 وجود ندارد.   بدست آمده است،   دیگر   موارد در  ی که  نتیجه مشابه   به   هیچ راهی سریع و آسان برای حصول  ●

 همچنان نامشخص است. ،  پزشکی انتقالی های برای به ویژه ، بازداشت غیرقانونی و آزادی توسط دادگاهقانون مربوط به  •

متفاوت خواهد  دیگر به مورد   یمورداز . این نخواهند داشتچنین اقدام قانونی  ه را برایحقایق مربوط مواردبسیاری از   •

 بود. 

دخیل   به دادگاه یک پرونده بردندر زیر( که ممکن است در  قابل توجه وجود دارد )توضیح داده شده  ریسک هایبرخی از  •

 آنها را بپذیرید. بخواهید کهباید از آنها آگاه باشید و شما که ، دنباش

است تا ابتدا همه اسناد مربوطه تحت  گی الزم داشته ند به احتمال زیاد ماهها آماده امواردی که افراد از بازداشت آزاد شد •

"( و غیره مورد نیاز برای تشکیل پرونده در دادگاه  IHMSو پزشکی )"  یخدمات بین المللی بهداشت، "( FOIآزادی اطالعات )"

 . جمع آوری شود حقوقی به دادگاه تسلیمات و همچنین 

 

قادر  انتظار نداشته باشید که آنها  لطفا با یکی از سازمان های زیر تماس بگیرید. ،  به مشاوره حقوقی یا کمک نیاز دارید شما  اگر  ● 

 اقدامی فوری برای آزادی شما از بازداشت انجام دهند.  خواهند بود

  نسخه هایی ازوضعیت خاص شما را بدست آورند و سپس ممکن است به شما کمک کنند تا  مورد ر د آنها باید جزئیات، در ابتدا

وکیل شما می تواند بررسی کند  ، ( ماه طول می کشد   3تا    2معموالً حداقل  که  ) ها اسناد خود را درخواست کنید. پس از دریافت این

هر  ، . همانطور که در باال ذکر شددادبرای درخواست آزادی از بازداشت به دادگاه ارائه  بتوان وجود دارد که  مناسبی مورد یک که آیا 

 دادگاه برای آزادی ندارد.   از مبنایی برای درخواست  موردی 

 

 متداول  سواالت

 

 

 
 به ترک استرالیاقطعی   تمایل که  بدهیددرخواست اخراج از استرالیا را   در صورتی  باید فقط شما  خیر. پاسخ کوتاه این است که   :ج

 آگاه شوید.  کار این تا از خطرات انجام  و فقط پس از دریافت مشاوره حقوقی فردی ، داشته باشید 

 

وزارت موظف است آن   در این صورت ،  دهدبقانون مهاجرت همچنین می گوید که اگر شخصی درخواست داوطلبانه ترک استرالیا را 

شخص را به محض "عملی بودن منطقی" از استرالیا خارج کند. در قانون هیچ محدوده زمانی مشخصی برای آنچه "منطقی عملی"  

 ارائه نشده است.  مالحظه می شود،

 

ترتیبات  و اگر دولت استرالیا اقدامات منطقی در جهت ، اخراج می شود بیان شده باشدبازداشت ی برای اینکه چرا شخص در لیلاگر د

یا منتظر  ، بازگشت روند سند سفر برای شخص یا برقراری ارتباط با کشور پذیرنده در مورد ترتیبات  تهیه یکانجام دهد )مانند  اخراج

 بازداشت قانونی باقی می ماند.  دادگاه احتمال دارد که تشخیص دهد،  کاهش یابد( 19فرتی کووید مساتا محدودیت های ماندن 

 

کافی    برای دادگاه اما ممکن است هنوز، باشد  وجود داشته  ممکن است فقط گاهی اوقات  وزارت این اقدامات انجام شده توسط 

 باشد نتیجه بگیرد که بازداشت قانونی است. 

 

2 Al-Kateb v Godwin [2004] HCA 37, (2004) 219 CLR 562, High Court (Australia). 

هستم، باید به عنوان راهی برای خارج    یی ایاالت متحده یا سایر فرصت های ویزا   در   آیا در حالی که منتظر اسکان مجدد : س 

 ؟ کنم ب   اخراج شدن از بازداشت و ورود به جامعه استرالیا، درخواست  
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را   وی شخص از استرالیا وجود نداشته باشد )یعنی به این دلیل که بدون تابعیت است و هیچ کشوری   اخراج برای شانسی اگر هیچ 

در  در این صورت،  ، ( حالش برای مسافرت به هیچ جایی خوب نیستخیلی پیر هست یا برای همیشه وی  یا اگر  نخواهد کرد،قبول 

که حتی بازداشت بسیار طوالنی مدت یا نامحدود می تواند    ه استدادگاه گفت،   2دیوان عالی کشور  ییک تصمیم قبلی و الزم االجرا 

دادگاه به غیرقانونی بودن بازداشت را بسیار دشوار می کند.  یک  در استرالیا قانونی باشد. بنابراین قانون موفقیت در متقاعد کردن 

 ما وانمود نمی کنیم که این کار آسان است! 

 

کند.   اخراجرا از استرالیا  وی دولت استرالیا موظف است ، اخراج می کندشخصی درخواست   موقعی که همچنین مهم است که بدانید 

به این    را دارد،   یا نائورو(   پاپوا گینه نو )به عنوان مثال    به یک کشور خاص اش  فقط به این دلیل که شخصی درخواست بازگرداندن  

باید    وزارت ،  می کند اخراجشخصی درخواست   وقتیمی تواند به آنجا اعزام شود. او  ی است که  معنی نیست که این تنها کشور 

 . انجام دهد ، داشته باشدیا اقامت در آن را  که ممکن است شخص حق ورود   کشوری   هر فرد به    اخراج اقدامات فعالی را برای  

 

  وقتیفرد در یکی از آن دو کشور پناهنده است یا  ود در صورتی که مشخص ش  نائورو باشد   یا   پاپوا گینه نو ممکن است  این   •

 پس از درمان پزشکی در استرالیا پس بگیرند.که یک شخص را  یا نائورو توافق کرده اند   پاپوا گینه نوکه 

تیب خاصی داده  دولت استرالیا تر   و   د ش نداشته با   وی فرستاده شود که هیچ ارتباطی با    ی به کشوری دیگر   او یا ممکن است   •

 داده شود.   جا به ویتا اجازه پذیرش و اقامت در آن است 

،  فرد را به کشور مبدا خود بازگرداند باشد که دولت استرالیا سعی کند   مسئله وجود داشته یا ممکن است این، مهمتر از همه •

م است که متأسفانه قوانین  مه واقعا. دانستن این نکته آن کشور پناهنده است   بخاطر   وی   حتی اگر مشخص شده باشد که 

  اخراجبخواهد از استرالیا  ABFبنابراین اگر شخص از ، استرالیا از اعزام پناهنده به کشور مبدا حمایت قانونی نمی کند

 باشد.  ناکاین ممکن است خطر، شود 

 

 

بنابراین  ، خودداری می کنند ،که مجبور به بازگشت هستند  یما می دانیم که برخی کشورها مانند ایران و افغانستان از پذیرفتن اتباع

به آن کشورها بفرستد.  ، ند به کشور خود برگردندهدولت استرالیا نمی تواند به راحتی پناهندگان یا غیر پناهندگانی را که نمی خوا

ص حتی در صورت پناهندگی در  و ممکن است شخ ، مشابهی برخوردار نیستند خط مشیکشورهای دیگری نیز وجود دارند که از  اما

 . ی که خطر وجود ندارد و قطعًا در صورت را داشته باشد  به آنجا خطر اخراج، برابر آن کشور 

 

فکر درخواست اخراج از استرالیا هست،  ر  که د   و هر کسی   رعایت شود احتیاط  اصرار می کنیم که  ین یکی از دالیل مهم است که ما  ا

زیرا خطر برای  این کار را انجام دهد،  و پس از بررسی بسیار دقیق خطرات،  دار    ت صالحی   فقط باید برای اساس مشاوره حقوقی 

 . به مورد دیگر متفاوت خواهد بود   ی مورد از  آنها ممکن است بسیار زیاد باشد، و این  

 

 

درک  . ما  دشوار نیستبرخی دیگر  برای دانستن دالیل دقیق تصمیم گیری دولت در مورد آزادی برخی از افراد دشوار است اما   : ج 

 ای و باعث ناراحتی و ناامیدی بسیاری از افراد می شود. با این حال، هر گزینه که این بسیار ناعادالنه به نظر می رسد  می کنیم

می خواهیم    افراد بستگی دارد، بنابراین ما از  دقیق مورد به موردبرای درخواست آزادی یا شروع دادخواهی به یک تجزیه و تحلیل 

 که در مورد شرایط خاص خود مشاوره حقوقی بگیرند. 

 

 

 از افرادی که به نظر می رسد در شرایط مشابه من هستند آزاد شده اند، اما من در بازداشت به سر می برم   عضی چرا ب   س: 



4 
 کنند  می  فکر شدن د اآز برای  قانونی  اقدام مورد  در که  بازداشت در  افراد  برای  اطالعاتی  هرگب

 

 

استرالیا را طی کرده   یپناهندگ روند تعیینبلکه شخصی بود که ، پزشکی نبود یانتقالیک  AJL20الزم به ذکر است که در ابتدا   : ج 

در  چگونه می تواند  AJL20 در مورداعمال قانون   ی در این مورد وجود دارد که عدم اطمینانیک ، حقوقی  تفاوتهایبود. به دلیل 

 اعمال شود. ، مورد شخصی که به منظور گذراندن دوره درمانی به استرالیا آورده شده است 

 

از نظر حقوقی  نتیجه گرفت که بازداشت وی غیرقانونی شده است. دالیل این امر  چون ر کرد را صاد AJL20دادگاه دستور آزادی 

 سوابق قانونی در اینجا آمده است:  این  دارد. برخی از AJL20است و همچنین بستگی زیادی به شرایط فردی پرونده  کامالً پیچیده 

 

باید بازداشت شود و تا زمانی که یا ویزا به وی داده شود یا از   ، اگر شخصی ویزای معتبری نداشته باشد که   قانون مهاجرت می گوید

 در بازداشت باقی بماند. باید ، استرالیا خارج شود

   

 قانونی است:  ،چنین بازداشتی تا زمانی که برای یکی از سه هدف زیر باشد  که همچنین می گویدآن 

 

،  . )یعنی اگر شخصی منتظر تصمیم ویزا از طرف وزارت باشد  میمنتظر تصمیم نهایی در مورد اعطای ویزا  فرد   . در حالی که1

IAA / AAT ، درخواست اولیه وزیر برای ویزا است.(   ای از  تصمیم دادگاه یا نتیجهیک 

یا ویزا به وی اعطا شود یا  ، تقاضا کندیک ویزا  یبراکه آیا فرد می تواند در این مورد است منتظر تصمیم وزیر  فرد . در حالی که  2

 جامعه آزاد شود. در بازداشت   برایاست ممکن 

استرالیا را   ترک . )یعنی اگر شخصی داوطلبانه درخواست شودشخص از استرالیا فراهم می یک   اخراج. در حالی که مقدمات 3

پرونده قضایی خود را یا هدف از حضور در استرالیا را به اتمام رسانده است و وزارت در حال  شخص که    وقتییا ، داشته باشد 

 ترک کند.( استرالیا را نمی خواهند  او می کند حتی اگر  وی را اخراجحاضر 

 

ممکن است  بازداشت شخص به طور بالقوه غیرقانونی می شود و ، وجود نداشته باشد هیچ یک از این سه دلیل  ی که تنها در صورت

آزمون حقوقی بسیار    برآورده کردن این مبنای قانونی برای مراجعه به دادگاه برای صدور حکم آزادی از بازداشت بدهد.  به وی یک 

نحوه برخورد دادگاهها  و  هر پرونده و همچنین تحوالت دادرسی قضایی    حقایق و بستگی زیادی به شرایط فردی و  ،  دشوار است 

 . دارد   هر سناریو   برای 

 

 

  درخواست تجدید نظر شدهتوسط یک قاضی دادگاه فدرال تصمیم گیری شد و در حال حاضر توسط دولت   AJL20پرونده  ج:

مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اگر دولت در  ، فوریه ثال م، 2021احتماالً زمانی در اوایل درخواست تجدید نظر این است. 

  گرفتن تجدیدنظر در دادگاه عالی به دنبال تقاضای  ممکن است تصمیم بگیرد که برای AJL20، دادخواست تجدیدنظر پیروز شود

،  . عالوه بر اینطول می کشد تا تصمیم قضایی نهایی توسط دادگاه ها تعیین شود  ی زمان بیشتردر این صورت، مرخصی باشد. 

  مورد پزشکی نیست و بنابراین در مورد چگونگی اعمال اصول مطرح شده در ی انتقالیک  AJL20،  همانطور که در باال ذکر شد 

AJL20 عدم اطمینان وجود دارد.   ،موارد انتقال پزشکی برای 

توسط دادگاه    ، شخصی که درخواست پناهندگی در استرالیا را داده بود   در آن   شنیده ام، که   AJL20من در مورد پرونده    : س 

 حاصل شود؟   می تواند   آزاد شد. آیا نتیجه مشابهی برای من 

 به نفع گروه گسترده تری از ما نیست؟   ن ی ا   تصمیم گرفته شده است، آیا   AJL20  در مورد   اکنون که   : س 
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در  وی بنابراین ، نشدبه وی اعطا  ییتوسط دادگاه از بازداشت آزاد شد اما از طرف دولت هیچ گونه ویزا وی، AJL20 پروندهدر : ج

 است.  قرار دادهوضعیت حقوقی بسیار نامشخصی او را در و ، جامعه غیرقانونی باقی مانده است 

 

آنها براساس مداخله وزیر آزاد شده  ، ما می دانیمتا جایی که ، که تاکنون از بازداشت آزاد شده اند Medevac انتقالی های در مورد 

ی برای انتقال ی بریجینگ ویزا ددر مور اعطا شده است. هیچگونه حق قانونی  مدیکربا حق کار و  ماهه 6های  BVEو به آنها اند 

مورد به مورد است و بنابراین دادن پاسخ های خاص در مورد آنچه   وزیر و همه آنها بر اساس تصمیم ، های پزشکی وجود ندارد

ظهور آنرا  و الگویی که  کنونیمی توانیم براساس شرایط  ما دشوار است. این بهترین اطالعاتی است که   ،ممکن است رخ دهد 

 می کنیم ارائه دهیم. مشاهده 

 

قرار داشته باشد و به وی ویزا داده   AJL20ممکن است در همان وضعیت ، اگر فردی در نتیجه تصمیم دادگاه از بازداشت آزاد شود

یا هر کمک دیگری   مدیکربه ، نداشته باشدنشود و می تواند در هنگام زندگی در جامعه دارای وضعیت غیرقانونی باشد و حق کار 

 . بدهدترتیب خاصی  اومگر اینکه دولت تصمیم بگیرد برای ، پیدا کند دسترسی 

 

  ارائهپس از  به احتمال زیاداز بازداشت آزاد شود )براساس پرونده های قبلی  BVEاگر شخصی به دلیل مداخله وزیر برای اعطای 

. هیچ  به وی اعطا خواهد شد BVE ی ازع به احتمال زیاد یک نو، دادگاه اما قبل از تصمیم گیری توسط دادگاه(  به شخص پرونده 

  BVEاست. حتی اگر  وزارتاین به صالحدید ، اجازه کار یا دسترسی به مدیکر را بدهد بریجینگتضمینی وجود ندارد که ویزای 

احتماالً به حمایت جامعه   BVEحق مسکن یا حمایت از درآمد وجود ندارد و بنابراین افراد آزاد شده در ، را بدهد مدیکراجازه کار و 

 باشند.   خودشان  قادر به یافتن شغل و شروع به کسب درآمد یا مگر اینکه وابسته خواهند بود تا زمانی که

 

 

  درخواست، BVE. قبل از انقضا ها تمدید خواهند شد BVEاین  وجود ندارد که  هیچ تضمینی ،  بریجینگپس از اعطای ویزای : ج

اعطا شود یا خیر. هر ویزای   دیگری BVEگیرد که اجازه دهد بتصمیم تا  بستگی دارد  بعد دوباره به وزیرشود و داده  جدیدی باید 

تاریخ انقضا و شرایط خاص خود را دارد. مهم است که در مورد شرایط ویزای خود مشاوره بگیرید و بدانید که هیچ   بریجینگ

ضروری است که در مورد این  این . انجام نمی شود به صورت خودکار اعطای ویزا جدید وجود ندارد و   بریجینگتضمینی برای ویزای 

 بگیرید. مستقل  د مشاورهفرآین

 

 

جلوگیری می   به استرالیا منتقل شده اند،برای معالجه پزشکی  برای افرادی که  از درخواست هرگونه ویزا خیر. قانون مهاجرت  :ج

به آنها بدهد. هیچ نشانه ای وجود  انفرادی مگر اینکه وزیر از قدرت شخصی خود استفاده کند و اجازه این کار را به صورت ، کند

 . که این اتفاق خواهد افتاد ندارد

 ؟ خواهد شد ویزا داده  به من  پس از تشکیل پرونده بازداشت غیرقانونی در دادگاه از بازداشت آزاد شوم ، آیا  من  اگر    : س 

 دید کنم؟ تم   شدن است، منقضی  در حال  را که    بریجینگ ام آیا می توانم ویزای    : س 

 داشته باشم آیا می توانم برای ویزای دیگری اقدام کنم؟   BV Eاگر    : س 
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وجود  ، ایاالت متحده و اینکه فردی در بازداشت یا در جامعه استدر در حالی که هیچ ارتباط رسمی بین روند اسکان مجدد    : ج 

  در سابقه است و اسکان مجدد   دونب کار   تاثیری داشته باشد. با این حال اینآن دلیلی ندارد که ما فکر کنیم ممکن است ،  ندارد

هر تاثیر بالقوه بر   در مورد اریم و بنابراین، که ما تخصص آن را ند،  ایاالت متحده است  توسط  ایاالت متحده منوط به مراحل قانونی

 هر موردی باید بصورت انفرادی تصمیم گیری شود. 

 

 

دریافت نسخه هایی از کلیه اسناد و مدارک ارائه شده در  حق شما دارید،   دادگاهاگر از طرف وکیل خود درخواستی در   نکته آخر: 

 درخواست کنید. را دارید. اگر نسخه ای از آنها به شما ارائه نشده است ، باید بالفاصله کتبًا از وکیل خود  ادگاه د

 

 

 زئیات تماس با ما برای گرفتن مشاوره حقوقی رایگان ج 

 

ASRC :  تماس بگیرید )برای افراد بازداشت     605 700 0478دوشنبه و پنجشنبه با شماره   12.00تا 10.30لطفًا بین ساعت

 ( NSWشده در همه ایالت ها به جز  

 

Refugee Legal تماس بگیرید )برای افراد    0100 9413 03چهارشنبه تا جمعه با شماره  14.00تا  10.00: لطفًا از ساعت

 ( NSWهمه ایالت ها به جز   بازداشت شده در

 

RACS یا     7227 8355 02با شماره بعد از ظهر  4 تا بعد از ظهر  2بعدازظهر یا  1 تاصبح  10جمعه   - : مشاوره تلفنی: دوشنبه

بازداشت   با نام و شماره تلفن خود و ما با شما تماس خواهیم گرفت )برای افراد  admin@racs.org.auاز طریق ایمیل  

 در همه ایالت ها به جز ویکتوریا( شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ بگذارد   در مورد اسکان مجدد در ایاالت متحده تأثیر   بر درخواست من   می تواند   آیا تقاضا برای آزادی از بازداشت به دادگاه   : س 


