
 

 

 

 نبذة عن المحكمة العليا في فيكتوريا

 )متوفرة في لغات أخرى(

 
 إلى هذه الصفحة بلغة أخرى واأو استمع أواقرا

 
 .اإللكترونيةصفحة الأعلى  في الموجود هذا الرمزعلى النقر من خالل اإلنجليزية باللغة سماع هذه الصفحة بلغة أخرى أو االستماع إليها  ميمكنك

 
 

 .لكترونيةحة اإلصفالأعلى في الموجود   ’Other Languages‘زرعلى النقر من خالل قراءة هذه الصفحة بلغة أخرى  ميمكنك
 

 قانونية. ن مشورةال يُقصد به أن يكويحتوي هذا الدليل على معلومات عامة فقط و

 المساعدة الهاتفية – خطيةوالالشفهية  الترجمة

 ةخدمة الترجم)  ServiceTranslating and Interpretingرجى االتصال بخدمة ، فيُ مبالمحكمة العليا نيابة عنكهاتفياً لالتصال شفهي بحاجة إلى مترجم  مإذا كنت
 03 رقمالعلى  في فيكتوريا محكمة العلياالأن يتصل هاتفياً ب الشفهي من المترجم وا. ثم اطلبةإلنجليزيلغتكم باسم إذكر و 450 131على الرقم  (الخطية والشفهية
9603 9300. 

 
اإللكتروني: أدناه. تتوفر قائمة كاملة في صفحة "اتصل بنا" على موقعنا مذكورة مختلفة اللمحكمة ادوائر اتف وأرقام ه

us-www.supremecourt.vic.gov.au/contact//. 
 

 مزيد من المعلومات عن الخدمة.لحصول على الل الخطية والشفهية( ةموقع خدمة الترجم)  Interpreting Service websiteTranslating andزيارة  ميمكنك
 

 

  نبذة عن المحكمة العليا في فيكتوريا

 
بعض تفصل في . كما الواليةفي  وخطورةً  من بين القضايا األكثر تعقيداً  القضايا الجنائية والمدنية التي تعدُ تنظر في المحكمة العليا هي أعلى محكمة في فيكتوريا. 

 .افيكتوريفي  تحكيمالطعون من المحاكم وهيئات ال
 

 القضايا التي يتم النظر فيها في المحكمة العليا 

ي على العنوان اإللكترونقائمة جلسات االستماع اليومية  راجعواالمحكمة،  أمامتداولة معلومات حول القضايا الحالية المالللحصول على 
list-hearing-www.supremecourt.vic.gov.au/daily 

 

 القضايا التي يتم النظر فيها في ملبورن

 جدول المحكمة العليا على العنوان اإللكترونيمعظم قضايا المحكمة العليا في ملبورن. يمكن العثور على النظر في يتم 

calendar-court/court-to-www.supremecourt.vic.gov.au/going . 

 المناطق اإلقليمية القضايا التي يتم النظر فيها في

ميلدورا، ول، امورووم، اهورشوهاملتون، وجيلونج، وبنديجو، وفيكتوريا بما في ذلك باالرات، والية في جميع أنحاء مواقع كما تسافر المحكمة لسماع القضايا في 
 وانامبول وودونجا.ووانجاراتا، ورتون، يشيبويل، اسو

 :لكترونيموقع اإلالعلى اإلقليمية يتوفر جدول جلسات االستماع في المناطق 
 calendar-court-circuit-calendar/regional-court/court-to-www.supremecourt.vic.gov.au/going . 

 
  المتنقّلة(  محكمةاإلقليمية )ال في المناطقالنظر فيها التي يتم قضايا االتصال للعن جهات معلومات 

 coaregistry@supcourt.vic.gov.au :ي: البريد اإللكترونةقلنمتال محاكم االستئناف

 civil.circuits@supcourt.vic.gov.au: البريد اإللكتروني: متنقلةالمحاكم المدنية ال فيالعام الوصايا قانون 

 criminaldivision@supcourt.vic.gov.au : البريد اإللكتروني:ةقلنمتالمحاكم ال في ةالجنائي دائرةال

 

https://www.tisnational.gov.au/
https://www.supremecourt.vic.gov.au/contact-us
https://www.tisnational.gov.au/
http://www.supremecourt.vic.gov.au/daily-hearing-list
http://www.supremecourt.vic.gov.au/going-to-court/court-calendar/regional-circuit-court-calendar
mailto:coaregistry@supcourt.vic.gov.au
mailto:coaregistry@supcourt.vic.gov.au
mailto:civil.circuits@supcourt.vic.gov.au
mailto:criminaldivision@supcourt.vic.gov.au


 

 

 الحضور إلى المحكمة 

صول لحل (المحكمةالحضور إلى ) attending courtزيارة صفحة قوموا بالمحكمة العليا. يها فنظر معظم القضايا التي ت واتابعتفي المحكمة و وامن الممكن أن تجلس
 مزيد من المعلومات.على ال

 
 .(محكمة في فيكتورياأعلى المحكمة العليا في فيكتوريا: ) Supreme Court of Victoria: The highest court in Victoria بيمكن تحميل كتي  

 

 الرسوم

 ستئناف.محكمة اإلسجل من السجل الرئيسي أو  نهاعورقية نسخة تتوفر قائمة بالرسوم الحالية على الموقع اإللكتروني، أو  توفرت

 feesOffice s ’Prothonotary ( يالرئيسلمحكمة اكاتب مكتب رسوم) دائرةوفي المحكمة التجارية،  ايهف نظرالتي يتم ال قضايا)هذه هي رسوم ال 
 (القانون العام ومحكمة التكاليف

 Court of Appeal fees ( محاكم االستئنافرسوم) 

 Probate fees (رسوم إثبات صحة الوصية) 

  .ةالجنائي دائرةها في النظر فيالتي يتم القضايا ال توجد رسوم على ال

  اإلعفاء من الرسوم

 لدفع الرسوم( عن طريق تعبئة والن تضطر مم بطلب للحصول على إعفاء من الرسوم )بمعنى أنكالتقد   مدفع الرسوم ضائقة مالية، فيمكنك مب لكإذا تسب  
Fee Waiver Application form  مها في طلبكونإلى تقديم دليل يدعم التفاصيل التي تكتب ونستحتاج .(طلب اإلعفاء من الرسوم)إستمارة. 

 الهيكل التنظيمي للمحكمة العليا 

 من الخدمات اإلدارية. المحكمة عدداً ر المحاكمات ومحكمة االستئناف. كما توف   دائرةن المحكمة العليا من تتكو  

 

Chief Justice

Court of Appeal Trial Division

Criminal Division Commercial Court
Common Law 

Division
Costs Court

Principal Registry Probate

Court Services

Funds in Court Juries

 
 

 .(المخطط التنظيمي القضائي) Judicial Organisational Chart يمكن العثور على معلومات حول كيفية توزيع القضاة على األقسام المختلفة في
 

  اإلستئنافنبذة عن محكمة 

في ت تبالمحكمة العليا. كما في المحاكمات  قسمقضاة عن والوالية محكمة عن ن في القرارات الصادرة والطعفي  (ستئنافمحكمة اإل) Court of Appealت بت
 (.VCATالقرارات التي يتخذها رئيس أو نائب رئيس المحكمة المدنية واإلدارية في فيكتوريا )ضد الطعون المقدمة 

 ستئناف.في اإلقاضيان أو ثالثة قضاة  نظرالقانون بشكل صحيح. عادة ما ي تم تطبيقجريت بصورة عادلة، وما إذا ما إذا كانت المحاكمة قد أُ فيالمحكمة ت تب

 ".تئنافسلإلستئناف إلى المحكمة. وهذا ما يسمى "طلب اإلذن إ طلب ستئناف لتقديمب للحصول على إذن من محكمة اإلفي معظم الحاالت، يجب تقديم طل

 معلومات اإلتصال

 9100 9603 03 هاتف: 
  coaregistry@supcourt.vic.gov.auبريد إلكتروني:

 

https://www.supremecourt.vic.gov.au/going-to-court/attending-court
http://www.victorialawfoundation.org.au/publication/supreme-court-victoria
https://www.supremecourt.vic.gov.au/forms-fees-and-services/fees/prothonotarys-fees
https://www.supremecourt.vic.gov.au/forms-fees-and-services/fees/court-of-appeal-fees
https://www.supremecourt.vic.gov.au/forms-fees-and-services/fees/probate-fees
https://www.supremecourt.vic.gov.au/law-and-practice/court-of-appeal/application-for-waiver-of-court-fees
https://www.supremecourt.vic.gov.au/about-the-court/our-judiciary/judicial-organisational-chart
https://www.supremecourt.vic.gov.au/law-and-practice/court-of-appeal


 

 

 المحاكمات  دائرةنبذة عن 

 أدناه.ضحة مو يهوالمنفصلة.  وائردالمحاكمات عدد من ال دائرةلدى 

  ةالجنائي دائرةال

د د والقتل عم  متخطيرة مثل القتل الالجنائية القضايا في الفي المحكمة العليا في فيكتوريا  ة(الجنائي دائرةال) Criminal Divisionنظر ت القتل محاولة وغير المتعم 
 واإلرهاب.

 .(1977لعام  تقانون الكفاال) Bail Act 1977طلبات بموجب عدد من القوانين، بما في ذلك ال في ةالجنائي دائرةقضاة ال نظركما ي

 معلومات اإلتصال

 .criminaldivision@supcourt.vic.gov.au، بريد إلكتروني: 03 9603 9146السجل الجنائي: هاتف: 

 المحكمة التجارية

التي وتجارية الالمحكمة  قائمة""في قضية يتم إدخال كل حيث دة )المتعلقة بالعمل(. في النزاعات التجارية المعق   (التجاريةالمحكمة ) Commercial Courtتنظر 
ً ويديرها موظف قضائي.    نة.التي تنطوي على مجاالت قانونية معي  قضايا قوائم متخصصة، والتي تتعامل مع ال هناك أيضا

 معلومات اإلتصال

 .commercialcourt@supcourt.vic.gov.au ، بريد إلكتروني:03 9603 4105: هاتف: التجاريةالمحكمة سجل 

 

ً المحكمة التجارية العاجلة حققضايا النظر في  ناوبالم قاضي المحكمة التجارية ستطيعي  ا

 :9:00) خالل ساعات العمل  ً  9603 4105(: هاتف: مساءً  5:00 - صباحا

 0447 054 310 االتصال بالرقم أو إذا كان غير متوفر 0439 153 522الهاتف  عطالت نهاية األسبوع:خالل خارج ساعات العمل و . 

 

 دائرة القانون العام 

المتعلقة باإلصابات الشخصية، والمسؤولية المهنية )إجراء قانوني القضايا مجموعة من القضايا، بما في ذلك  (القانون العامدائرة ) Common Law Divisionدير ت
ض للمعاناة مه شخصيقي ستعرض تبعض الطعون، و نظر فيتوالعقارات. كما  اياحول الوص النزاعاتممتلكات، وال(، وهنيقبل شخص ممن  نتيجة إلهمال   تعر 

  .ظفين العامينموالالقرارات التي تتخذها الهيئات العامة و

د من القانون ويديرها موظف قضائي يتمتع بخبرة متخصصة في هذا المجال القانوني. في قائمة متخصصة. وتتعامل كل قائمة مع مجال محد  الدعاوى يجب وضع 
أسماء القوائم المتخصصة  - (القانون العام دائرةالقوائم المتخصصة في ) t Lists in the Common Law DivisionSpecialis -لمهنة ليقدم اإلشعار و

 ً  .ه الدعوىهذمناسبة ل صةخصتح قائمة مأن يرش   يرفع دعوىالمناسبة لكل قائمة. يجب على الطرف الذي الدعاوى ألنواع  موجزاً  ووصفا

 معلومات اإلتصال

 .9300 9603 03 : هاتفقانون العام(ال(السجل الرئيسي 

 

ً العاجلة حقالنظر في قضايا القانون العام  ممارسات(محكمة ال) Practice Court ستطيعت  ا

 :9:00) خالل ساعات العمل  ً  practice.court@supcourt.vic.gov.au، بريد إلكتروني: 03 9603 9288(: هاتف: مساءً  5:00 - صباحا

 0412 251 757 :الهاتف عطالت نهاية األسبوع:خالل خارج ساعات العمل و 

 محكمة التكاليف

يها في المحكمة العليا نظر فجلسات استماع في حال وجود نزاع بين األطراف حول التكاليف المتعلقة بالقضايا التي تم ال (محكمة التكاليف) Costs Courtتعقد 

 وعمالئهم.حامين التكاليف بين الم حول النزاعات نظر فيت(. كما VCATدارية في فيكتوريا )ومحكمة الصلح والمحكمة المدنية واإلوالية حكمة الوم

تكاليف التكاليف(. على سبيل المثال، يجوز للمحكمة أن تقلل من قيمة فاتورة  "تسعيربسمى هذه العملية "التكاليف وإجراء تقييم )تُ دراسة بمحكمة التكاليف  تقوم
 ً  في مسألة ما بدفع التكاليف إلى طرف آخر. المحامي، أو يجوز لها أن تأمر طرفا

 معلومات اإلتصال

 9345 9603 03هاتف: 
 costs.court@supcourt.vic.gov.auبريد إلكتروني: 

 

 

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.supremecourt.vic.gov.au%2Flaw-and-practice%2Fareas-of-the-court%2Fcriminal-division&data=02%7C01%7C%7C9bddd19c37c54daab82008d6387320eb%7C20b1d71855194e79b28f550c3bae40f6%7C0%7C0%7C636758464461015256&sdata=Jv%2BWuXB7Hz2dMcs%2FDOrBWFOv0fGRnU2vUEp4i%2BLnVCM%3D&reserved=0
mailto:criminaldivision@supcourt.vic.gov.au
https://www.supremecourt.vic.gov.au/law-and-practice/areas-of-the-court/commercial-court
mailto:commercialcourt@supcourt.vic.gov.au
mailto:commercialcourt@supcourt.vic.gov.au
https://www.supremecourt.vic.gov.au/law-and-practice/areas-of-the-court/common-law-division
https://www.supremecourt.vic.gov.au/law-and-practice/practice-notes/practice-notes-archive/practice-notes-trial-division-archive-38
https://www.supremecourt.vic.gov.au/law-and-practice/areas-of-the-court/practice-court-common-law
mailto:practice.court@supcourt.vic.gov.au
https://www.supremecourt.vic.gov.au/law-and-practice/areas-of-the-court/costs-court
mailto:costs.court@supcourt.vic.gov.au


 

 

 ؟ةقانوني دعوىهل تفكر في تمثيل نفسك )بدون محام( في 

 ( في المحكمة العليا أن يساعد في:SRL)في الدعوى الذين يمثلون أنفسهم األطراف منسق ستطيع ي

 )التوجيه اإلجرائي والعملي )ولكن ليس المشورة القانونية 

 لحل النزاعمعلومات حول طرق بديلة تقديم ال 

  التكلفة المنظمات التي تقدم خدمات قانونية مجانية أو منخفضة 

  دعاوى القانونية. في مجموعة من ال منفسكأعلى تمثيل  ملمساعدتكأدلة 

 SRLمعلومات اإلتصال بمنسق 

 :عبر رجى تحديد موعديُ ف، SRLفي مقابلة منسق  ونترغب مإذا كنت

  9240 9603 03       الهاتف:
  Unrepresented@supcourt.vic.gov.auالبريد اإللكتروني: 

   .(سجل المحكمة العليا الرئيسي) Supreme Court Principal Registry يقع مكتب المنسق في

 

 خدمات المحكمة

 السجل الرئيسي

 اإلدارية بما في ذلك:مجموعة من الوظائف والخدمات  (سجل المحكمة العليا الرئيسي) Supreme Court Principal Registryؤدي يُ 

 آمنبشكل  ملفات المحكمةحفظ  ضمان 

  أدلة في القضية(ستخدامها ك، أو تقديم مستندات البشهادتهإلدالء جبر الفرد على حضور محاكمة ل)مستندات قانونية تُ  مذكرات االستدعاءإصدار 

 أستراليا خارجإلى بلد الوثائق القانونية  سليمت 

 نسخ من الوثائق وفيرت 

 العاجلةقضايا لاءات إجراأن شنصيحة بتقديم ال 

 تحصيل رسوم المحكمة 

 معلومات عامة عن المحكمة وقواعدها وإجراءاتها وعملياتها. تقديم. يمكنهم المساعدة في مالقانونية لكنصيحة السجل تقديم ال ووظفم ستطيعال ي

 معلومات اإلتصال

 9300 9603 03هاتف: 

  العنوان:

Level 2, 436 Lonsdale Street,  
Melbourne VIC 3000  

  مساًء من االثنين إلى الجمعة، ما عدا أيام العطل الرسمية 4صباحاً حتى  9.30 منساعات العمل: 

 الوصايا وإثبات صحة الوصايا 

 :ـلالمقدمة مع جميع الطلبات  (الوصاياإثبات صحة مكتب ) Probate Officeيتعامل 

 (، والميراثبالتعامل مع المدب ر صدرها المحكمة، والتي تسمح للمنفذ أو )وثائق قانونية تُ  اياالوص إثبات صحة منح 

 ( أي وصية يالمتوففيها ترك ي في الحاالت التي لماإلدارة.) 

 الوصايا معلومات عامة حول:إثبات صحة مكتب  ميمكن أن يقدم لك

 ىمنح الوصايا وإدارة عقارات المتوف 

  أو اإلدارة ةالوصيإثبات لصحة طلب للحصول على تقديم 

 "خدمة "العقارات الصغيرة 

 الوصايا مكتب إثبات صحة البحث في سجالت 

 الوصايا إثبات صحةمكتب  استمارات ورسوم 

 معلومات اإلتصال

  (1الخيار )  9300 9603 03هاتف:

 probate@supcourt.vic.gov.au البريد اإللكتروني:

mailto:Unrepresented@supcourt.vic.gov.au
https://www.supremecourt.vic.gov.au/forms-fees-and-services/registry-services
https://www.supremecourt.vic.gov.au/forms-fees-and-services/registry-services
https://www.supremecourt.vic.gov.au/forms-fees-and-services/registry-services/serving-legal-documents-overseas
https://www.supremecourt.vic.gov.au/forms-fees-and-services/registry-services/serving-legal-documents-overseas
https://www.supremecourt.vic.gov.au/forms-fees-and-services/registry-services/obtaining-copies-of-documents
https://www.supremecourt.vic.gov.au/forms-fees-and-services/registry-services/advice-on-urgent-matters
https://www.supremecourt.vic.gov.au/forms-fees-and-services/fees
https://www.supremecourt.vic.gov.au/wills-and-probate
https://www.supremecourt.vic.gov.au/forms-fees-and-services/wills-and-probate/grants-of-probate-and-administration-of-deceased-estates
https://www.supremecourt.vic.gov.au/forms-fees-and-services/wills-and-probate/applying-for-a-grant-of-probate-or-administration
https://www.supremecourt.vic.gov.au/forms-fees-and-services/wills-and-probate/grants-of-probate-or-administration-for-small-estates
https://www.supremecourt.vic.gov.au/forms-fees-and-services/wills-and-probate/searching-probate-records
https://www.supremecourt.vic.gov.au/forms-fees-and-services/fees/probate-fees-0
mailto:probate@supcourt.vic.gov.au


 

 

 العنوان:

Level 2, 436 Lonsdale Street,  
Melbourne VIC 3000  

  الرسميةمساًء من االثنين إلى الجمعة، ما عدا أيام العطل  4صباحاً حتى  9.30 منساعات العمل: 

 المحكمة في األموال

جميع األموال المدفوعة إلى المحكمة  إدارة في على مقاماً()المسؤول األ Senior Masterيُسمى قاضياً خاصاً  )األموال في المحكمة( Funds in Court تساعد
 ".غير ممنوحة" أو" ممنوحة"أموال ك إما األموال هذه دفع يتمفي الدعاوى المدنية. 

 المحكمة في دعوى نتيجة انتظار فيتلك التي تكون  أو للتكاليف، كضمان المدفوعة األموال المثال، سبيل على ،"عليها تنازعالمُ " أو ممنوحة"ال غير" األموال وتشمل
 .األموال حول نزاع وجود عند

ً تعويض نحوامُ  الذين" لمستفيدينل" "ممنوحةال" موالاألعطى تُ   18 سن دون ألنهم إما على سبيل المثال بأنفسهم، األموال إدارة على قادرين غير لكنهم قضائية قضية في ا
 .تأخر ذهني أو مرض أو إصابةأو  حادث، بسبب أو

 ."حةونممال غير"و" ممنوحةال" موالاأل من بكل المتعلقة الكاملة التفاصيل )http://fundsincourt.vic.gov.au/( المحكمة فيموال لأل اإللكتروني الموقع يقدم

 معلومات اإلتصال

 390 039 1300 هاتف:
 3777 9032 3 61(: للمتصلين من خارج أستراليا)هاتف 

 fic@supremecourt.vic.gov.au البريد اإللكتروني:

 العنوان

Level 5, 469 La Trobe Street 
Melbourne VIC 3000 

  مساًء من االثنين إلى الجمعة 5صباحاً حتى  9 منساعات العمل: 

 

 هيئات المحلفين في فيكتوريا

ً  جزءً  المحلفين هيئة خدمة عدتُ   هيئة في اءعضأك المحكمة لحضور وقتهم يكتوريامواطني ف من اآلالفخصص ي عام كل فيف. فيكتوريا في العدالة نظام من مهما
 .المحلفين

ً  ماختيارك تم إذا  )هيئة المحلفين في فيكتوريا(. Juries Victoriaعلى  المعلومات على العثور مفيمكنك المحلفين، هيئةفي  خدمةلل االنتخابية القائمة من عشوائيا

 معلومات اإلتصال

 6800 8636 03 هاتف:
 info@juries.vic.gov.au اإللكتروني:البريد 

 العنوان

Juries Victoria 
Ground Floor, County Court Building 

250 William Street 
Melbourne VIC 3000 

 

  مساًء من االثنين إلى الجمعة 4.30صباحاً حتى  8.45 منساعات العمل: 

 

  القانون في فيكتوريامكتبة 

ً  مورداً  (فيكتوريا في القانون مكتبة) Law Library of Victoria عدتُ   للمحكمة المشتركة المجموعات تشمل وهي. والمجتمعمحاماة ال لمهنة وكذلك للمحاكم، هاما
 فيكتوريا،القانون في  مكتبة من مواد اقتراض الجمهور ألفراد يمكن الو. (VCATوالمحكمة المدنية واإلدارية في فيكتوريا ) الصلح، ومحكمة ،واليةال ومحكمة العليا،
 أجهزة على العام لالستخدام متاحة وهي الرقمية، القانونية الموارد من كبيرة مجموعة المكتبة لدى. العمل ساعات خالل العليا المحكمة مكتبة زيارة يمكنهم ولكن

 .المكتبة في الموجودة الكمبيوتر

 www.lawlibrary.vic.gov.au :الموقع اإللكتروني

 العنوان

The Supreme Court Library 

210 William Street 

Melbourne VIC 3000 

 ساعات العمل

 مساًء  6.00حتى صباحاً  8.30 الخميس    من االثنين إلى

    مساًء  5.00صباحاً حتى  8.30   الجمعة 
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http://fundsincourt.vic.gov.au/
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mailto:info@juries.vic.gov.au
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