
Η Επιτροπή, που συστάθηκε 
βάσει του Νόμου περί Ερευνητικής 
Δικαστικής Επιτροπής 2016, 
διερευνά καταγγελίες που αφορούν 
την συμπεριφορά ή την ικανότητα 
δικαστικών λειτουργών και μελών 
της Δικαστικής Επιτροπής Αστικών 
και Διοικητικών Αποφάσεων 
Βικτώριας (VCAT).

Η ανεξάρτητη διαδικασία διερεύνησης καταγγελιών αποσκοπεί 
στη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού στα δικαστήρια 
της Βικτώριας και του VCAT και διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο 
συμπεριφοράς που αναμένει το κοινό από το δικαστικό σώμα.

Οι καταγγελίες πρέπει να αφορούν έναν από τους παρακάτω 
δικαστικούς λειτουργούς ή μέλη του VCAT:

• δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Βικτώριας

• δικαστής του 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 διερευνά 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).

• Δεν αντικαθιστά τη διαδικασία εφέσεων.

• Δεν διερευνά καταγγελίες που αφορούν τα ομοσπονδιακά 
δικαστήρια ή δικαστικές επιτροπές, όπως το Οικογενειακό 
Δικαστήριο και το Διοικητικό Εφετείο

• Δεν διερευνά ένα άτομο που δεν είναι πλέον δικαστικός λειτουργός 
ή μη δικαστικό μέλος του VCAT.

• Δεν διερευνά καταγγελίες που δεν σχετίζονται με δικαστικό 
λειτουργό ή μη δικαστικό μέλος του VCAT.

• Δεν έχει την αρμοδιότητα να απομακρύνει δικαστικό λειτουργό 
από τη θέση του. Μια ειδική πλειοψηφία και των δύο Σωμάτων του 
Κοινοβουλίου πρέπει να συμφωνήσει πριν απομακρυνθεί δικαστικός 
λειτουργός.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Η Επιτροπή:
• Διερευνά καταγγελίες που αφορούν τη συμπεριφορά ή την 

ικανότητα δικαστικών λειτουργών και μελών του VCAT. 
Για παράδειγμα, μπορεί να διερευνήσει:

 – 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.



Διοίκηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ερευνητικής Δικαστικής Επιτροπής 
Βικτώριας αποτελείται από έξι 
δικαστικά μέλη του Συμβουλίου και 
τέσσερα μέλη του Συμβουλίου που 
διορίζονται από τον Κυβερνήτη της 
Πολιτείας.

Οργανωτική δομή
Το διοικητικό όργανο της Επιτροπής είναι 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ερευνητικής 
Δικαστικής Επιτροπής Βικτώριας.

Κατά τον χρόνο σύνταξης αυτού του φυλλαδίου, 
στα γραφεία της Επιτροπής στο εμπορικό 
κέντρο της Μελβούρνης εργάζονταν έξι μέλη 
πλήρους απασχόλησης και ένα μέλος μερικής 
απασχόλησης.

Καταγγελίες και Παραπομπές

Διευθυντής

Προϊστάμενος 
Δικηγόρος 

Ανώτερος 
Δικηγόρος

Ανώτερος 
Δικηγόρος

Αρμόδιος 
Καταγγελιών 

Επιχειρησιακός 
Διευθυντής

Καταγγελία ή παραπομπή που ελήφθη από την Επιτροπή

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

α. ΙΔΙΩΤΗΣ

άρθρο 5

ε. 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

άρθρο 7(1)

β. LIV 
(ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ)

άρθρο 6(1)

στ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ VCAT

άρθρο 7(2)

γ. 
VICTORIAN 

BAR 
(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΜΠΑΡΙΣΤΕΡ 
ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ)

άρθρο 6(2)

ζ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

άρθρο 8

δ. IBAC 
(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ)

άρθρο 9(1)

Οποιοσδήποτε ιδιώτης ή μέλος του 
νομικού επαγγέλματος μπορεί να υποβάλει 
καταγγελία στην Επιτροπή. Όταν η Επιτροπή 
λάβει μια καταγγελία, οφείλει είτε:

• να απορρίψει την καταγγελία (για 
παράδειγμα καταγγελία που δεν χρήζει 
περαιτέρω εξέτασης ή καταγγελία 
που αφορά απομάκρυνση δικαστικού 
λειτουργού από τη θέση του, η 
καταγγελία είναι ασήμαντη, κακόβουλη, 
αφορά άτομο που δεν είναι πλέον 
δικαστικός λειτουργός ή μέλος του VCAT, 
ή αφορά αποκλειστικά την ορθότητα 
μιας απόφασης)·

• να παραπέμψει την καταγγελία σε 
μια διερευνητική ομάδα εάν είναι 
πολύ σοβαρή καταγγελία, η οποία 
αν επαληθευθεί, δικαιολογεί την 
απομάκρυνση από το αξίωμα για λόγους 
κακής συμπεριφοράς ή ανικανότητας· ή

• να παραπέμψει την καταγγελία στον 
αρμόδιο προϊστάμενο του τμήματος 
με συστάσεις σχετικά με τη μελλοντική 
συμπεριφορά του δικαστικού λειτουργού 
εάν πρόκειται για λιγότερο σοβαρή 
καταγγελία. 



Παραπομπή σε 
διερευνητική ομάδα
Μια διερευνητική ομάδα αποτελείται από τρία μέλη που 
διορίζονται από την Επιτροπή. Δύο μέλη είναι πρώην ή τρέχοντες 
δικαστικοί λειτουργοί ή μέλη του VCAT και ένα μέλος είναι 
κοινοτικό μέλος υψηλού επιπέδου που έχει επιλεγεί από την 
ομάδα ατόμων που διορίζονται για το σκοπό αυτό.

Αφού διερευνήσει μια καταγγελία, η διερευνητική ομάδα πρέπει 
να προβεί σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

• να απορρίψει την καταγγελία·

• να την παραπέμψει στον αρμόδιο προϊστάμενο τμήματος 
με συστάσεις σχετικά με τη μελλοντική συμπεριφορά του 
εν λόγω λειτουργού· ή

• να συντάξει μια έκθεση που συστήνει να απομακρυνθεί 
δικαστικός λειτουργός από το αξίωμά του εάν υπάρχει 
αποδεδειγμένη κακή συμπεριφορά ή ανικανότητα

Η διερευνητική ομάδα διαθέτει ένα ευρύ φάσμα 
αρμοδιοτήτων για να βοηθήσει στη διερεύνηση μιας 
καταγγελίας που αφορά δικαστικό λειτουργό ή μέλος 
του VCAT. Μεταξύ αυτών είναι διεξαγωγή ακροαματικής 
διαδικασίας, κλήτευση μάρτυρα, υποχρεώνει μάρτυρες να 
παραστούν, προσκόμιση εγγράφων και υποβολή αίτησης 
για έκδοση εντάλματος έρευνας.

Παραπομπή σε 
Προϊστάμενο Τμήματος
Εάν η Επιτροπή παραπέμψει μια καταγγελία σε προϊστάμενο 
τμήματος, θα κάνει συστάσεις σχετικά με τη μελλοντική 
συμπεριφορά του δικαστικού λειτουργού. Όταν παραπεμφθεί 
μια καταγγελία σε προϊστάμενο τμήματος, ο προϊστάμενος 
μπορεί:

• να δώσει συμβουλές στον λειτουργό· ή

• να ασκήσει οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες που έχει ο 
προϊστάμενος τμήματος σχετικά με τον εν λόγω δικαστικό 
λειτουργό.

Ο προϊστάμενος τμήματος πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή 
μια έκθεση στην οποία θα αναφέρει το αποτέλεσμα της 
παραπομπής και τους λόγους για το αποτέλεσμα αυτό. Ο 
καταγγέλλων θα λάβει αντίγραφο αυτής της έκθεσης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ούτε η διερευνητική 
ομάδα ούτε ο προϊστάμενος τμήματος έχει την 
αρμοδιότητα να απομακρύνει δικαστικό λειτουργό από τη 
θέση του. Μια ειδική πλειοψηφία και των δύο Σωμάτων του 
Κοινοβουλίου πρέπει να συμφωνήσει πριν απομακρυνθεί 
δικαστικός λειτουργός από τη θέση του.

Απορρίψεις
Καταγγελίες μπορεί να απορριφθούν για διάφορους λόγους.

Υποχρεωτική Απόρριψη
Μια καταγγελία πρέπει να απορριφθεί εάν:

δεν αφορά δικαστικό λειτουργό ή μέλος του VCAT

αφορά αποκλειστικά την ουσία ή τη νομιμότητα μιας 
απόφασης

έχει υποβληθεί από κακόβουλο καταγγέλλοντα

το ζήτημα συνέβη προτού το άτομο γίνει δικαστικός 
λειτουργός ή μέλος του VCAT και δεν είναι μια συμπεριφορά 
που θα δικαιολογούσε την απομάκρυνση από το αξίωμα

αφορά την προσωπική ζωή του Δικαστικού Λειτουργού 
και δεν επηρεάζει την απόδοση καθηκόντων ή την 
καταλληλότητα του Λειτουργού

είναι ασήμαντη, κακόβουλη ή δεν έχει γίνει καλή τη πίστη

ο λειτουργός έχει παραιτηθεί ή συνταξιοδοτηθεί και δεν 
κατέχει πλέον το αξίωμα

Μια καταγγελία πρέπει να απορριφθεί, εκτός εάν η 
Επιτροπή είναι ικανοποιημένη:

θα μπορούσε, αν τεκμηριωθεί, να θεωρηθεί κακή 
συμπεριφορά ή ανικανότητα, που θα δικαιολογούσε την 
απομάκρυνση από το αξίωμα·

χρήζει περαιτέρω εξέτασης με την αιτιολογία ότι ενδέχεται να 
επηρεάσει ή να έχει επηρεαστεί η εκτέλεση των καθηκόντων 
του Δικαστικού Λειτουργού ή·

η συμπεριφορά του λειτουργού μπορεί να έχει παραβιάσει 
τα πρότυπα συμπεριφοράς που γενικά αναμένονται από 
δικαστικούς λειτουργούς ή μέλη του VCAT άρθρο 16 (1)

Διακριτικοί λόγοι απόρριψης 
Μια καταγγελία μπορεί να απορριφθεί εάν:

δεν είναι τεκμηριωμένη

συνέβη πριν από πολύ μεγάλο διάστημα

λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων, η διερεύνηση 
ή η περαιτέρω διερεύνηση είναι περιττή ή αδικαιολόγητη
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