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ما هو االستئناف؟

 اإلستئناف يعني ان محكمة اعلى قد تتخذ قراراً 
جديداً حين يكون شخص ما غير راِض عن قرار 

محكمة األطفال. ال يمكن استئناف جميع القرارات. 

من يمكنه االستئناف؟

اي شخص كان طرفاً في المرافعة األصلية أمام 
محكمة األطفال يمكنه ان يستأنف القرار لو لم يكن 
راضياً عنه. إن لم تكن طرفاً في المرافعة ال يمكنك 

طلب اإلستئناف. 

متى يمكنني اإلستئناف؟

يجب أن تنتظر إلى أن تبّت محكمة األطفال في 
 القضية وأن تصدر أمراً قضائياً نهائياً. 

بإستثناء عندما ترفض المحكمة طلبك بضّمك إلى 
 القضية بكونك طرفا فيها. يمكنك اإلستئناف 

ضّد هذا القرار في حال حدوثه فوراً من دون أن 
تنتظر انتهاء القضية.

 ليس من الممكن استئناف “قرار أو أمر مؤقت” 
)كاألمر المؤقت المعطى خالل المرافعة في 

المحكمة(. 

ال يمكنك مثالُ أن تستأنف قراراً:

▲  بكون أطفالك في حاجة للرعاية والحماية 
)“األساس”(

 ▲  برفض طلب تقييم من العيادة التابعة 
لمحكمة األطفال،

 ▲  يعطي ألحدهم بالمسؤولية الوالدية المؤقتة 
على أطفالك،

 ▲  تحديد مقدار التواصل المؤقت بينك 
وبين أطفالك.

أين أقّدم طلب اإلستئناف؟

 لتستأنف ضّد قرار أو أمر قضائي صادر عن 
 قاضي محكمة األطفال، فعليك تقديم طلبك في 

محكمة المقاطعة. 

لتستأنف ضّد قرار صادر عن رئيس محكمة األطفال، 
فعليك تقديم طلبك في المحكمة العليا. 

يمكن في حاالت محدودة أن تقّدم طلباً إلى 
المحكمة العليا إلعادة النظر في قرار اتخذته 

محكمة المقاطعة. عليك بمراجعة محامي 
لتحصل على النصيحة في هذا الشأن.

ماذا يحصل عند االستئناف؟
ستقوم المحكمة التي تراجع االستئناف بإعادة 

النظر كلياً في القضية وإصدار قرارها الخاص 
حول ماهية القرارات النهائية التي سوف تتخذ. 

ستحصل المحكمة على اإلثباتات نفسها التي 
حصلت عليها محكمة األطفال، باإلضافة إلى أّي 

دليل جديد ُيعتبر مهّماً لتنظر فيه المحكمة.

ال تترك األمر إلى أن يفوت األوان

إذا رغبت في استئناف أمر صادر عن محكمة 
األطفال، فأمامك 28 يوماً من تاريخ إصدار 

القرار لتقّدم طلباً باإلستئناف.



4لقد أصدرت محكمة األطفال أمراً قضائياً لسُت راضياً عنه: ماذا يمكنني أن أفعل؟

ماذا لو لم أكن راضياً عن القرار المؤقت؟
ال يمكنك اإلسئناف ضّد قرار مؤقت، لكن أمامك 

عوضاً عن ذلك خيارين لتطعن في القرار المؤقت 
الصادر عن محكمة األطفال:

▲  إن تغّيرت الظروف منذ إصدار القرار، يمكنك 
 Section تقديم طلب لتغييره عبر تقديم مستند

90 " لتغيير أو إبطال" القرار )راجع الكتيب 3: 
لقد تغييرت األمور وأريد استعادة أطفالي: ماذا 

يمكنني أن أفعل؟(؛ أو

▲  في حاالت نادرة، يمكنك تقديم طلب إلى المحكمة 
العليا لتغيير قرار مؤقت. تعتبر هذه الحاالت 

استثنائية جداً وعليك بمراجعة محامي لتعرف إذا 
ما كانت قضيتك مؤهلة للذلك.

هل يمكنني الحصول على محامي؟

قد تتمكن هيئة الدعم القانوني Legal Aid من 
المساعدة أحياناً إذا رغبت في االستئناف إلى محكمة 

الصلح أو المحكمة العليا. لتحصل على المساعدة 
القانونية المجانية، فعليك أن تثبت أّنك تستوفي 
شروط “ اختبار الدخل” )أّي أّن قدرتك المادّية 

هي ضمن الحدود األدنى للمدخول والممتلكات( و 
“اختبار Legal Aid لالستحقاق” )أّي أّن لقضيتك 

احتماالً معقوالً بالفوز(. إن لم تتأهل للمساعدة 
القانونية المجانية، فأمامك خيار أن تعيين محامياً من 

حسابك الخاص أو أن تمّثل نفسك.

۱

أطفال تحت الرعایة
لقد تغّیرت األمور وأرید استعادة أطفالي: 

ماذا یمكنني أن أفعل؟

۳ ۲

This have changed and I want my kids back: what can I do?
Arabic

۱٤٥

MNLA60927

الحصول على المشورة القانونية

يمكنك إيجاد محام باإلتصال بـ:

 :Legal Aid NSW  ▲ 

هاتف 589 551 1800 أو اطلع على 
 الموقع اإللكتروني

 www.legalaid.nsw.gov.au

 :LawAccess NSW  ▲ 

هاتف 888 529 1300 أو اطلع على 
 الموقع اإللكتروني

www.lawaccess.nsw.gov.au

October 2013أكتوبر/ تشرين األول 2013


