Οδηγίες για να υποβάλετε
μια καταγγελία
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Για να υποβάλετε μια καταγγελία στην Επιτροπή θα
πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο καταγγελίας
που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής: www.judicialcommission.vic.gov.au
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Η καταγγελία σας πρέπει να αφορά τη συμπεριφορά
ή την ικανότητα ενός δικαστικού λειτουργού ή μέλους
του VCAT. Η Επιτροπή δεν μπορεί να διερευνήσει
καταγγελίες που αφορούν την ορθότητα μιας
απόφασης που ελήφθη από δικαστικό λειτουργό ή
μέλος του VCAT. Η Επιτροπή πρέπει να απορρίψει
καταγγελίες τέτοιας φύσης χωρίς να λάβει περαιτέρω
μέτρα. Αν θέλετε να προσβάλλετε την ορθότητα
μιας απόφασης, μπορείτε να ζητήσετε νομικές
συμβουλές για να δείτε αν έχετε το δικαίωμα έφεσης ή
επανεξέτασης σε ανώτερο δικαστήριο.
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Το παράπονό σας πρέπει να αφορά έναν από τους
παρακάτω δικαστικούς λειτουργούς της Βικτώριας ή
μέλη του VCAT:
• δικαστής του Ανώτατου ή Ανώτερου Δικαστηρίου
Βικτώριας
• πρωτοδίκης του Πρωτοδικείου Βικτώριας ή του
Δικαστηρίου Ανηλίκων Βικτώριας
• ιατροδικαστής της Ιατροδικαστής Υπηρεσίας Βικτώριας
• μέλος του VCAT
• δικαστικός γραμματέας του Ανώτατου Δικαστηρίου,
του Ανώτερου Δικαστηρίου, του Πρωτοδικείου ή του
Δικαστηρίου Ανηλίκων
Η Επιτροπή δεν μπορεί να διερευνήσει καταγγελίες
που αφορούν:
• άλλο δικαστήριο ή προσωπικό VCAT
• Ομοσπονδιακά δικαστήρια ή δικαστικές επιτροπές,
όπως το Οικογενειακό Δικαστήριο και το Διοικητικό
Εφετείο (AAT)
Το άτομο για το οποίο κάνετε καταγγελία πρέπει
να είναι εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός ή μέλος
του VCAT. Η Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να
διερευνήσει πρώην ή συνταξιούχους δικαστικούς
λειτουργούς ή μέλη του VCAT.
Το έντυπο της καταγγελίας σας πρέπει να αναφέρει
με σαφήνεια:
• το όνομα του δικαστικού λειτουργού ή μέλους του
VCAT για τον οποίο κάνετε την καταγγελία
• το όνομα και την τοποθεσία του δικαστηρίου που
σχετίζεται με την καταγγελία σας
• τον αριθμό δικογραφίας της σχετικής δίκης του
δικαστηρίου ή VCAT
• την ημερομηνία και ώρα που συνέβη η οποιαδήποτε
συμπεριφορά που αφορά την καταγγελία σας.
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 το έντυπο της καταγγελίας σας θα πρέπει να
Σ
συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την συμπεριφορά ή την
ικανότητα του δικαστικού λειτουργού ή μέλους του
VCAT που οδήγησε στην καταγγελία σας.
Για παράδειγμα:
• τι είπε ο δικαστικός λειτουργός ή μέλος του VCAT και
σε ποιον το είπε;
• πότε και κάτω υπό ποιες συνθήκες συνέβη αυτό;
• υπήρχαν τυχόν μάρτυρες; κλπ.
Καταγράψτε όλα τα συμβάντα με τη σειρά με την οποία
συνέβησαν και βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που
παρέχετε είναι ακριβείς.
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Σημείωση: ο δικαστικός λειτουργός ή το μέλος του
VCAT για τον οποίο κάνετε καταγγελία θα λάβει
αντίγραφο του έντυπου της καταγγελίας σας. Οι
πληροφορίες που αναγράφονται στο έντυπο της
καταγγελίας σας μπορεί επίσης να κοινοποιηθούν στον
προϊστάμενο του τμήματος του δικαστικού λειτουργού
ή μέλους του VCAT και σε ορισμένες περιπτώσεις
κοινοποιούνται επίσης στον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Η Επιτροπή έχει υποχρέωση να ενημερώσει την
Ανεξάρτητη Επιτροπή Κατά τη Ευρείας Βάσεως
Διαφθοράς (Independent Broad-based Anti-Corruption
Commission - IBAC) σχετικά με την καταγγελία σας εάν,
για εύλογους λόγους, υποπτεύεται ότι διαπράττεται ή
έχει διαπραχθεί διεφθαρμένη συμπεριφορά.
Αν η καταγγελία σας είναι προστατευόμενη αποκάλυψη
(καταγγελία πληροφοριοδότη) βάσει του Νόμου
Προστατευμένης Αποκάλυψης 2012 τότε η Επιτροπή
θα λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι δεν θα
αποκαλυφθούν το όνομα και η ταυτότητά σας.
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Θα πρέπει να στείλετε στην Επιτροπή το έντυπο της
καταγγελίας σας μαζί με το αντίγραφο της ειδοποίησης
της δικαστικής ακρόασης και οποιαδήποτε σχετικά
έγγραφα ή άλλες πληροφορίες.
Στο διαδίκτυο:
μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής
www.judicialcommission.vic.gov.au
ή
Ταχυδρομικώς:
Judicial Commission of Victoria
GPO Box 4305, Melbourne VIC 3001
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