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Η Ερευνητική Δικαστική 
Επιτροπή Βικτώριας 
(Judicial Commission 
of Victoria) είναι ένα 
ανεξάρτητο όργανο 
που ιδρύθηκε βάσει του 
Νόμου περί Ερευνητικής 
Δικαστικής Επιτροπής 
Βικτώριας 2016 για τη 
διερεύνηση καταγγελιών 
που αφορούν δικαστικούς 
λειτουργούς και 
μέλη του VCAT.

Η Επιτροπή παρέχει μια 
διαφανή διαδικασία 
υποβολής καταγγελιών με 
στόχο την εξασφάλιση της 
εμπιστοσύνης του κοινού 
στα δικαστήρια της 
Βικτώριας και του VCAT.



Ποιος μπορεί να υποβάλει 
καταγγελία; 
Οποιοσδήποτε ιδιώτης ή μέλος του 
νομικού επαγγέλματος μπορεί να 
υποβάλει καταγγελία στην Επιτροπή.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βικτώριας 
και η Επαγγελματική Ένωση 
Μπάριστερ μπορούν επίσης να 
παραπέμψουν καταγγελίες εκ μέρους 
των μελών χωρίς να αποκαλύπτουν 
την ταυτότητα του καταγγέλλοντα. 

Για ποιους μπορώ να υποβάλω 
καταγγελία;
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 του VCAT

 > Ομοσπονδιακά δικαστήρια ή δικαστικές επιτροπές, όπως 
το Οικογενειακό Δικαστήριο και το Διοικητικό Εφετείο 
(ΑΑΤ)

Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί 
όταν η Επιτροπή λάβει την 
καταγγελία μου;
Η Επιτροπή θα εξετάσει την καταγγελία σας και θα 
κάνει ένα από τα παρακάτω πράγματα:

θα απορρίψει την καταγγελία σας (για παράδειγμα 
καταγγελία που είναι ασήμαντη, κακόβουλη, αφορά 
άτομο που δεν είναι πλέον δικαστικός λειτουργός 
ή μέλος του VCAT, ή αφορά αποκλειστικά την 
ορθότητα μιας απόφασης)·

θα παραπέμψει την καταγγελία στον προϊστάμενο 
τμήματος με συστάσεις σχετικά με τον τρόπο 
συμπεριφοράς δικαστικού λειτουργού στο μέλλον· 
ή

εάν η καταγγελία είναι πολύ σοβαρή, η οποία 
αν επαληθευθεί, δικαιολογεί την απομάκρυνση 
από το αξίωμα για λόγους κακής συμπεριφοράς 
ή ανικανότητας, θα την παραπέμψει σε μια 
διερευνητική ομάδα για πλήρη διερεύνηση.

Πώς να υποβάλετε μια καταγγελία;

Για να υποβάλετε μια καταγγελία στην 
Επιτροπή θα πρέπει να συμπληρώσετε το 
έντυπο καταγγελίας που μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής και να την 
υποβάλετε ηλεκτρονικά μαζί με οποιαδήποτε 
σχετικά έγγραφα ή πληροφορίες.

Αν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή 
τηλεφωνικά και να κανονίσετε να σας 
ταχυδρομηθεί το έντυπο καταγγελίας. 
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Τι είδους καταγγελίες μπορεί να 
διερευνήσει η Επιτροπή; 
Η Επιτροπή διερευνά καταγγελίες που αφορούν 
την συμπεριφορά ή την ικανότητα δικαστικών 
λειτουργών και μελών του VCAT. Για παράδειγμα:

υπερβολική καθυστέρηση στην 
έκδοση δικαστικής απόφασης

ακατάλληλα σχόλια σε αίθουσα 
δικαστηρίου· ή

ζητήματα υγείας που μπορεί να 
επηρεάσουν την ικανότητα ενός 
δικαστικού λειτουργού να ασκήσει τα 
επίσημα καθήκοντά του

Η Επιτροπή δεν μπορεί να διερευνήσει ορισμένα 
ζητήματα όπως:

 > η ορθότητα μιας απόφασης που ελήφθη από 
δικαστικό λειτουργό ή μέλος του VCAT (αν θέλετε να 
προσβάλλετε την ορθότητα μιας απόφασης, μπορείτε 
να ζητήσετε ανεξάρτητες νομικές συμβουλές 
για να δείτε αν έχετε δεν το δικαίωμα έφεσης ή 
επανεξέτασης)

 > άτομα που δεν πλέον δικαστικοί λειτουργοί ή μέλη 
του VCAT

 > καταγγελίες που δεν αφορούν δικαστικό λειτουργό ή 
μέλος του VCAT

Η Επιτροπή θα σας ενημερώσει γραπτώς για το 
αποτέλεσμα της καταγγελίας σας. 


