
 
 
 
 
 

 (CIIPA) 2002قانون تحقيقات کيفری (شناسايی هويت افراد) مصوبه 
 

را به  (CIIPA) 2013قانون تحقيقات کيفری (شناسايی هويت افراد) مصوبه اصالحی ، دولت استراليای غربی 2013در نوامبر 
به اين است که  CIIPAگنجانده شده است. هدف از اين اختيارات جديد  CIIPAقانون  16تصويب رساند. اختياراتی جديد در بند 

ديگری را بعمل  و الزم پوشش چهره خود را بردارد يا هر اقدام معقول درخواست کنندرا دهد که از فرد  توانايی آنافسران پليس 
 . رويت کندد تا افسر پليس بتواند به منظور شناسايی فرد چهره وی را آور

 
رويداد جنجال برانگيز مطبوعاتی در ارتباط با زنی در نيو ساوث ويلز که روبنده پوشيده پس از  ،پليس استراليای غربی حاليکهدر 

. طی قانون بعنوان "قانون روبنده" تمرکز کرد رسانه ها بر اين اصالحی ،اختيارات شناسايی افراد خود را بازبينی می کرد بود،
قوانين استراليای غربی وجود دارد که توانايی پليس جهت ها، نقوص و ناکارايی هايی در  بازبينی، تشخيص داده شد که وضعيت

 شناسايی صحيح افراد را محدود می کرد. 
 

 اين نقوص و ناکارايی ها را مورد خطاب قرار گرفته است.  اين اصالحی
 

 قانون جديد
 

د بخواهند پوشش چهره خود را بردارد يا جابجا کند، يا از فرد به پليس اين اختيار را می دهد که از فر CIIPAقانون  (4A)16بند 
مشخصات هرگونه بخواهند هر اقدام معقول و الزم ديگری را بعمل آورد تا افسر پليس بتواند چهره وی را رويت کند يا صحت 

 شخصی ارائه شده را تأييد کند. 
 

 تعريف 
 

نمونه ها شامل د که تمامی يا بخشی از چهره فرد را می پوشاند. پوشش چهره تعاريف متعددی دارد و شامل هر چيزی می شو
کاله، کاله ايمنی، عينک آفتابی يا ماسک چهره می شوند. اين می تواند شامل فردی شود که رنگ مخصوص نقاشی صورت بر 

 شانده است.  چهره دارد يا آرايشی کرده است که ظاهر وی را تغيير داده يا عالئم مشخصه شناسايی چهره فرد را پو



 

 سواالت متداول 
 

 پليس در چه زمانی می تواند درخواست کند من پوشش چهره خود را بردارم؟
 

پليس اجازه می دهد که مشخصات شخصی يک  به يک افسر 2002 قانون تحقيقات کيفری (شناسايی هويت افراد) مصوبه  16بند 
 را رويت کند، در صورتی که افسر پليس بطور معقول مظنون باشد که:فرد را درخواست کند و متعاقبًا درخواست کند چهره فرد 

 يا بخواهد جرمی را مرتکب شود؛ يا  استدر حال ارتکاب جرم ، استشده  یفرد مرتکب جرم •
 در بررسی يک جرم يا احتمال وقوع جرم کمک کند.  فرد بتواند  •

 
پوشش چهره را درخواست کنند، چه درخواست در ارتباط با ، افسران پليس قادر خواهند بود که برداشتن يا جابجايی در عمل

جدی يا جزيی باشد، چه در زمانی که فرد احضاريه يا جريمه ای ناشی از تخلف جزيی رانندگی مانند سرعت غير ارتکاب جرمی 
 مجاز دريافت کرده باشد.  

 
 رم چه می باشند؟ مسئوليت های من در زمانی که از من درخواست می شود پوشش چهره خود را بردا

 
کمک کنيد. اين شامل آن می شود  شماشما مستلزم هستيد پوشش چهره خود را برداشته يا جابجا کنيد تا به افسر پليس در شناسايی 

 که تمامی يا بخشی از پوششی که چهره شما را می پوشاند را برداشته يا آن را جابجا کنيد. 
 

پوشش چهره را تا حد الزم جهت شناسايی شما برداشته يا جابجا کنيد. اين می تواند شامل افسر پليس تنها از شما خواهد خواست که 
به همانگونه که در هر مدرک شناسايی پذيرفته شده يا قانونی نظير گواهی نامه رانندگی يا گذرنامه ظاهر می شويد،  ،مطابقت شما

 شود.  
 

با درخواست پليس موافقت کنيد و افسر بتواند صحت هرگونه مشخصات شخصی که به او شما همچنين مستلزم هستيد تا زمانی که 
 ارائه داده ايد را تأييد کند، در کنار افسر پليس در انتظار بمانيد. 

 
اگر ظاهر من در تصوير گواهی نامه رانندگی يا گذرنامه متفاوت باشد چه اتفاقی می افتد؟ آيا پليس از من درخواست 

که پوشش چهره خود را تنها به منظور مطابقت کردن من با تصوير گواهی نامه رانندگی يا گذرنامه بردارم خواهد کرد 
 يا جابجا کنم؟ 

 
چنانچه در هر زمان، پليس به منظور شناسايی شما از شما بخواهد پوشش چهره خود را برداريد يا جابجا کنيد، پليس از 

ير گواهی نامه رانندگی يا گذرنامه می توانند به پليس در شناسايی شما شما درخواست اين کار را خواهد کرد. تصاو
 کمک کنند. 

 
آيا می توانم درخواست کنم که تنها يک فرد هم جنس من در زمانی که پوشش چهره خود را برمی دارم در آن مکان 

 حاضر باشد؟ 
 

قولی حفظ کنند و چنانچه افسر پليسی هم جنس شما در سياست پليس الزم می داند که افسران پليس حريم خصوصی شما را تا حد مع
 مکان حاضر باشد، اين افسر پليس بايد مراحل شناسايی هويت را انجام دهد.  

 
 عملياتی و عملی، درخواست جهت مراجعه يا حضور يک پليس زن در همه موقعيت ها امکان پذير نمی باشد. به علل 

 
فاقی می افتد؟ آيا من همچنان بايد با درخواست شناسايی هويت موافقت اگر افسری هم جنس من حاضر نباشد چه ات

 کنم؟  
 

بله، شما بايد با درخواست شناسايی هويت موافقت کنيد، اما سياست پليس الزم می داند که افسر پليس بايد همه اقدامات معقول را 
در صورت نياز به تأمين امنيت، مراحل شناسايی جهت احترام گذاشتن به شأن و وقار و حريم خصوصی شما بعمل آورد، و مگر 

 هويت تنها در حضور يک افسر انجام خواهد شد. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 حريم خصوصی من چه می شود؟ 

 
افسر پليسی که از شما چنين درخواستی می کند، در اين موقعيت، تا حدی معقول حريم خصوصی شما را حفظ خواهد 

ممکن است به درخواست شما جهت حفظ بيشتر حريم خصوصی تان موافقت  کرد. چنانچه معقول باشد، افسران پليس
 کرده و برای مثال، برای برداشتن يا جابجايی پوشش چهره شما حضور شما در ايستگاه پليس را درخواست کنند. 

 
شما بايد با اين وجود، چنانچه نتوانند در موقعيت موجود با درخواست شما جهت حفظ حريم خصوصی تان موافقت کنند، 

 همچنان با درخواست افسر پليس موافقت کنيد. 
 

سياست پليس الزم می داند که در هنگام برخورد با افرادی که بعلل فرهنگی يا مذهبی چهره خود را پوشانده اند، افسران 
 بايد اطمينان حاصل کنند که در ارتباط با اعتقادات مذهبی فرد حساسيت نشان دهند. 

 
 برداشتن پوشش چهره خود موافقت نکنم چه اتفاقی می افتد؟  اگر من با درخواست

 
 موافقت کردن باامتناع از برداشتن و يا جابجا کردن پوشش چهره به درخواست افسر پليس جرم محسوب می شود. امتناع از 

 درخواست پليس می تواند منجر به بازداشت و متهم شناخته شدن شما شود. 
 

  ماه را در بردارد.  12 حداکثر دان به مدت، بازداشت در زنعدم موافقت
 

 آيا می توانم از افسر پليس بخواهم درخواست خود را برای من توضيح دهد؟ 
 

، شما می توانيد از افسر پليس بخواهيد که درخواست خود جهت جابجايی يا برداشتن پوشش چهره را برای تان توضيح دهد. بله
  هميشه علت چنين درخواستی را توضيح دهند. طبق قاعده معمول، افسران پليس بايد 

 
مشکل داريد، ممکن است حضور يک مترجم همزمان هماهنگ شود تا به افسر کمک کند اطمينان  چنانچه در درک زبان انگليسی

  حاصل کند که شما درخواست او جهت برداشتن يا جابجايی پوشش چهره و علت درخواست او را درک کرده ايد.  
 


