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متى يمكنني
التقدم بطلب اإلفراج عني

بكفالة
من  المحكمة العليا؟

يمكنك التقدم بطلب إلى المحكمة العليا

للحصول على اإلفراج عنك بكفالة

إذا تم رفض اإلفراج عنك بكفالة

و
عندما يكون نموذج طلب
اإلفراج بكفالة مكتمالً

تماًما.



كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على اإلفراج 
عني بكفالة من المحكمة العليا؟

تغّيرت القوانين التي تتعلق بالطريقة التي يمكنك من خاللها 
التقدم بطلب للحصول على اإلفراج بكفالة من المحكمة العليا 

يوم 3 يونيو 2019.

وهذا يعني أنك بحاجة لمعرفة مزيد من المعلومات قبل أن 
تتمكن حتى من الحصول على موعد من المحكمة.

يوجد نموذج طلب جديد ويجب عليك إدراج معلومات مثل:

■ المكان الذي ستعيش به واألشخاص الذين ستعيش معهم. 	
ويشمل ذلك خطاًبا أو إقراًرا من األشخاص الذين ترغب 
أن تعيش معهم يفيدون بأنه يمكنك العيش في هذا المكان

■ رقم )دعاوى( JusticeLink الخاص باالتهامات لديك	

■ شروط اإلفراج بكفالة التي تريدها	

■ خطابات أو إقرارات من أي شخص سيكون ضامًنا لك	

■ شهادات حسن السيرة والسلوك	

■ تقارير عن الصحة العقلية أو الطبية	

■ األسباب التي توجب حصولك على اإلفراج بكفالة.	

في حال عدم ملء نموذج الطلب الجديد بجميع المعلومات 
التي تحتاجها المحكمة، فربما لن تحصل على موعد من 

المحكمة.

ال يمكنك إرسال الطلب عبر الفاكس بعد اآلن. يجب إرسال 
طلبك عبر البريد اإللكتروني، أو إرساله أو تسليمه في سجل 

المحكمة العليا.

إذا كان لديك محام خاص بك في طلب اإلفراج عنك بكفالة
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من المحكمة العليا، فيجب أال ُيرسل طلبك إال عندما يكون 
مكتمالً تماًما. وإال سوف يتم رفضه.

ماذا سيحدث بعد أن أرسل نموذج الطلب 
الخاص بي؟

عندما تتلقى المحكمة نموذج الطلب الخاص بك ستقوم بما 
يلي:

■ التحقق مما إذا كان طلبك مكتمالً تماًما.	

■ إذا كان طلبك مكتمالً تماًما سيتم إدراجه في قائمة 	
“المناداة باالسم” أمام رئيس قلم المحكمة )ليس القاضي(. 

وعند المناداة باالسم ستحصل على موعد “جلسة 
الكفالة”. جلسة الكفالة هي التي سيتم فيها عرض طلب 

اإلفراج عنك بكفالة على أحد القضاة. سيقرر القاضي إذا 
ما كنت ستحصل على اإلفراج بكفالة أم ال.

■ إذا لم يكن طلبك مكتمالً تماًما سيتم رفضه. وال يعتبر 	
ذلك رفًضا لطلب اإلفراج عنك بكفالة، وإنما يعني أنك 

لن تحصل على موعد لجلسة الكفالة.

إن كان يمثلك محام وطلبك مكتمالً تماًما، فربما تحصل على 
موعد لجلسة الكفالة دون الدخول في قائمة المناداة باالسم 

أوالً.

هل يمكنني الحصول على اإلفراج بكفالة 
للذهاب إلى مركز إعادة التأهيل؟

نعم لكن المحكمة العليا لن تطلب تقييًما للمخدرات أو 
الكحول مرة أخرى.

لذا إذا أردت الحصول على اإلفراج عنك بكفالة من المحكمة 
العليا لتقديمه إلى إحدى مؤسسات إعادة التأهيل، يجب عليك:

ترتيب سرير لك في مركز إعادة التأهيل بنفسك وأنت   .1
 في السجن؛

و
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الحصول على خطاب من مركز إعادة التأهيل يفيد بأنك  .2

وافقت وموعد توفر سرير لك.  

سيتعين عليك إرفاق هذا الخطاب في نموذج الطلب الخاص 
بك إلرساله إلى المحكمة.

من المجدي أيًضا أن يكون لديك خطاب من شخص ما يمكنه 
اصطحابك من السجن وإقاللك إلى مركز إعادة التأهيل.

هل يمكن أن يأتي أصدقائي أو أسرتي إلى 
المحكمة؟

نعم. من الجيد تواجد األشخاص الذين يدعمون طلب اإلفراج 
عنك بكفالة معك في المحكمة يوم جلسة الكفالة الخاصة بك.

كيف أحصل على المساعدة القانونية من أجل 
اإلفراج عني بكفالة من المحكمة العليا؟

ال يحصل الجميع على المساعدة القانونية.

  Legal Aid NSW يوجد اختبار استحقاق ويعني أن
ستقرر إذا ما كان لطلب اإلفراج عنك بكفالة “فرص 

معقولة” في النجاح. ومن ثم، إذا لم تكن هناك أي فرص 
للحصول على اإلفراج بكفالة، فإن Legal Aid NSW لن 

تمثلك في طلب اإلفراج عنك بكفالة.

يوجد استطالع للموارد المالية كذلك، ويعني أننا سننظر في 
دخلك وأي أصول لديك.

إذا أردت الحصول على المساعدة القانونية يجب عليك طلب 
المساعدة من المحامي الذي يمثلك في التهم الموجهة إليك. 
يمكنه مساعدتك على ملء نموذج طلب المساعدة القانونية.
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يمكنك كذلك االتصال على Legal Aid NSW من السجن

من خالل طلب 11# ثم الضغط على 2.

أين تقع المحكمة العليا؟

تقع المحكمة العليا في ميدان Queen’s Square في شارع 
Phillip Street في منطقة األعمال المركزية بسيدني. 
.Martin Placeو St James أقرب محطات القطار

للحصول على مزيد من المعلومات بشأن اإلفراج عنك بكفالة 
بوجه عام، راجع كتيب Legal Aid NSW، دليل اإلفراج 

عنك بكفالة.

يمكن أيضاً أن تساعدك Law Access NSW. اتصل على 
الرقم 529 888 1300.
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يتوفر لدى Legal Aid NSW كتيبات أخرى من بينها:

■ طلب االستئناف من المحكمة اإلقليمية 	

■ ما هو االستئناف ضد الجرائم الخطيرة؟	

■ هل تواجه إحالة دعوى؟	

■ هل تم اتهامك بإحدى جرائم العنف المنزلي؟	

■ هل طلب شخص ما من المحكمة إجراء أمر بمنع 	
العنف المرتقب ضدك؟

■ هل تم اتهامك بإحدى الجرائم الخطيرة؟	

■ الحصول على شهادات حسن السيرة والسلوك	

■ أنت وتهم القيادة تحت تأثير الكحول	

■ أنت والمخدرات وقيادة السيارات	

■ الذهاب إلى المحكمة )المحكمة المحلية(	

■ هل قمت بخرق إطالق سراحك المشروط أو اإلقامة 	
الجبرية أو أمر اإلصالح الشامل الخاص بك؟

■ هل تم اتهامك بالقيادة بدون رخصة؟	

■ الخدمات القانونية للسجناء	

■ مراجعة قرارات المحكمة المحلية	

■ هل أنت في السجن وهل تم الغاء تأشيرتك؟	

■ دليل اإلفراج عنك بكفالة	

■  صالحيات الشرطة - حقوقك وواجباتك	
)إصدار قياسي بلغة إنجليزية بسيطة(



يعتبر هذا المنشور دليالً عاًما لمبادئ القانون، وبجب أال 
تعتمد عليه كمشورة قانونية، ونوصيك بالتحدث إلى محاٍم 

حول وضعك.

المعلومات صحيحة وقت الطباعة. ومع ذلك قد تتغير. 
للحصول على مزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال 
بمؤسسة LawAccess على الرقم 529 888 1300.
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 اطلب المنشورات عبر اإلنترنت على
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 Legal للحصول على مزيٍد من المعلومات حول خدمات
: Aid NSW

إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري، ُيرجى االتصال 
 TIS( بخدمة الترجمة التحريرية والفورية

National( على الرقم 450 131  )من الساعة 
9:00 صباًحا حتى الساعة 5:00 مساًء( واطلب 

.LawAccess NSW

إذا كنت تجد صعوبة في السماع أو التحدث، ُيرجى 
االتصال بخدمة التواصل الوطنية )NRS(على 

الرقم 677 133 واطلب LawAccess  أو اطلع 
.www.relayservice.gov.au على الرابط
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