مبادئ توجيهية
لتقديم شكوى
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جب عليك تضمين أكبر قدر ممكن من المعلومات في نموذج شكواك
حول سلوك أو قدرة المسؤول القضائي أو عضو  VCATالذي حملك
على تقديم الشكوى.
فمثال:
•ماذا قال المسؤول القضائي أو عضو هيئة  VCATولمن؟
• متى وفي أي ظروف حدث هذا؟
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لتقديم شكوى إلى اللجنة يجب عليك ملء نموذج الشكوى الذي يوجد
على موقع اللجنة اإللكتروني:
www.judicialcommission.vic.gov.au
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يجب أن تكون شكواك حول سلوك أو قدرة ضابط عدلي أو موظف
قضائي أو عضو في المحكمة المدنية واإلدارية في فيكتوريا .VCAT
ال يمكن للجنة أن تحقق في شكاوى حول صحة القرار الذي اتخذه
ضابط عدلي أو موظف قضائي أو عضو في  .VCATويجب على
اللجنة أن ترفض الشكاوى من هذا النوع دون اتخاذ أي إجراءات
أخرى .إذا كنت ترغب في معارضة صحة القرار ،يمكنك طلب
المشورة القانونية إذا شئت حول ما إذا كان لديك حقوق استئناف أو
مراجعة إلى محكمة أعلى.

•هل كان هناك أي شهود؟ إلخ..
قم بإدراج جميع األحداث في قائمة حسب الترتيب الذي وقعت فيه
وتأكد من أن تكون المعلومات التي تقدمها دقيقة.
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يرجى مالحظة أن الضابط العدلي أو عضو المحكمة المدنية واإلدارية
 VCATالذي تشكو منه قد يتلقى نسخة من نموذج شكواك .يمكن أيضًا
تزويد رئيس االختصاص القضائي المسؤول عن الضابط العدلي أو
عضو  VCATبالمعلومات الواردة في نموذج الشكوى وفي ظروف
معينة أيضا إلى المدّعي العام .من واجب اللجنة أن تقوم بإخطار
مفوضية مكافحة الفساد المستقلة ( )IBACعن شكواك إذا كانت تشتبه
تصرف فاسد يحدث أو قد حدث.
وألسباب منطقية ،أن هناك
ّ
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•قاض بمحكمة التمييز العليا في الوالية أو المحكمة الكلية
•قاض المحكمة اإلبتدائية أو محكمة األحداث
•قاضي التحقيق الجنائي في محكمة الوفيات

إذا كانت شكواك عبارة عن إفصاح محمي (شكوى المخبرين) بموجب
قانون  2012لإلفصاح المحمي فعندئ ٍذ سوف تتخذ اللجنة خطوات
لضمان عدم الكشف عن إسمك وهويتك.
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•محكمة أخرى أو موظفي VCAT
•المحاكم أو لجان التحكيم الفيدرالية ،مثل محكمة الشؤون األسرية
ومحكمة االستئناف

يجب عليك إرسال نموذج الشكوى الخاص بك مرفقا ً بنسخة من إشعار
جلسة اإلستماع للقضية وأي مستندات ذات صلة أو معلومات أخرى
إلى اللجنة:

عبر االنترنت:
عبر موقع اللجنة
www.judicialcommission.vic.gov.au
أو
بواسطة البريد:
Judicial Commission of Victoria
GPO Box 4305, Melbourne VIC 3001

يجب أن تتعلق شكواك بأحد الموظفين العدليين في فيكتوريا أو أحد
أعضاء :VCAT

ال تستطيع الجنة التحقيق في شكاوى حول:
•محكمة أخرى أو موظفي VCAT
• المحاكم أو لجان التحكيم الفيدرالية ،مثل محكمة الشؤون األسرية
ومحكمة االستئناف اإلدارية ()AAT
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يجب على الشخص الذي تقدم الشكوى ضده أن يكون مسؤوالً عدليا ً
حاليا ً أو عضوا ً في  .VCATال تتمتع اللجنة بصالحية التحقيق مع
المسؤولين العدليين أو أعضاء  VCATالسابقين أو المتقاعدين.
يجب أن يحدّد نموذج الشكوى الخاص بك بوضوح:
• اسم الضابط العدلي أو الموظف القضائي أو عضو VCAT
•الذي تقدم الشكوى ضده
•اسم وموقع المحكمة المتعلقة بشكواك
•رقم القضية للمحكمة المعنية أو إجراءات VCAT
•التاريخ (التواريخ) والوقت (األوقات) الذي حدث فيه أي سلوك ذات
صلة بشكواك.
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