
دور قضاة المحكمة اإلبتدائية والقضاة اآلخرين
القضاة مسؤولون عن تطبيق القانون في فيكتوريا. وهناك بعض معايير السلوك 

المتوقعة بالنظر إلى أهمية هذا الدور. إذا لم يستوفي القاضي هذه المعايير، يمكن 
تقديم شكوى إلى اللجنة القضائية. يستطيع أي فرد من الجمهور، بغض النظر عن 

العمر، أن يتقّدم بشكوى.

تعتمد الثقة في نظامنا العدلي على قدرتنا على الوثوق باألشخاص الذين يحكمون 
علينا. توفر اللجنة إجراءات عادلة وصريحة للشكاوى التي تساعد على ضمان 

استمرار ثقة الجمهور في نظامنا القضائي.

ما هي األمور التي أستطيع أن أقّدم شكوى بشأنها؟
تستطيع اللجنة أن تحِقّق في الشكاوى المتعلقة بسلوك القضاة أو قدرتهم وكفاءتهم.

تتضّمن أمثلة على السلوك الذي يمكنك الشكوى منه ما يلي:
تعليقات فظة أو غير الئقة في المحكمة؛  –

تأخير طويل في إصدار قرار؛ أو  –
عدم إجراء جلسة عادلة لك.  –

من األمثلة على القدرة التي يمكنك تقديم شكوى بشأنها:
القضايا الصحية التي قد تؤثر على قدرة القاضي على أداء وظيفته.  –

ال يمكن للجنة التحقيق أو تغيير قرار صادر عن قاض. إذا لم تكن راضيًا عن أي 
قرار، فقد ترغب في التحدث إلى محام للحصول على مشورة قانونية مستقلة بشأن ما 

إذا كان يمكنك تقديم استئناف إلى محكمة أخرى.

كيف أقّدم شكوى؟
يمكنك تقديم شكوى إلى اللجنة عن طريق ملء نموذج الشكوى عبر اإلنترنت على 

 موقع المفوضية على اإلنترنت: 
www.judicialcommission.vic.gov.au

ماذا يحدث عندما تتلقى المفوضية شكواي؟
بعد تلقي اللجنة شكواك، ستحقق فيها و:

1.   إما ترفض الشكوى )على سبيل المثال، إذا كان األمر يتعلق بالقاضي الذي 
يخطئ في اتخاذ القرار(؛

2.  أو تحيل الشكوى إلى رئيس المحكمة مع توصيات حول الطريقة التي يجب أن 
يتصّرف القاضي فيها في المستقبل؛ أو

إذا كان االدعاء خطيًرا جداً، تحيل الشكوى إلى لجنة تحقيق )تتألف من ثالثة   .3
أشخاص(، والتي قد توصي بإقالة القاضي من وظيفته.

سوف تخبرك اللجنة بنتيجة شكواك خطياً.

كيف تقـِدّم شكوى
حول قاضي محكمة 

إبتدائية 
أو قاٍض في محاكم 

أخرى
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