
Ο ρόλος των Πρωτοδικών και των 
Δικαστών
Οι πρωτοδίκες και οι δικαστές είναι υπεύθυνοι για την 
εφαρμογή του νόμου στη Βικτώρια. Λόγω της σημασίας 
αυτού του ρόλου, αναμένονται ορισμένα πρότυπα 
συμπεριφοράς. Εάν ένας πρωτοδίκης ή δικαστής δεν 
τηρεί αυτά τα πρότυπα, μπορεί να υποβληθεί καταγγελία 
στην Ερευνητική Δικαστική Επιτροπή. Κάθε πολίτης, 
ανεξαρτήτου ηλικίας, μπορεί να υποβάλει καταγγελία.
Η εμπιστοσύνη στο δικαστικό μας σύστημα εξαρτάται 
από το να μπορούμε να εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους 
που μας δικάζουν. Η Επιτροπή παρέχει μια δίκαιη και 
ανοικτή διαδικασία καταγγελιών, η οποία θα συμβάλει να 
διασφαλίσει ότι το κοινό εξακολουθεί να εμπιστεύεται 
το δικαστικό μας σύστημα. 

Για ποια πράγματα μπορώ να υποβάλω 
καταγγελία;
Η Επιτροπή μπορεί να διερευνήσει καταγγελίες σχετικά 
με τη συμπεριφορά ή την ικανότητα των πρωτοδικών ή 
των δικαστών.
Παραδείγματα συμπεριφοράς για την οποία μπορείτε να 
υποβάλλετε καταγγελία περιλαμβάνουν:
– αγενή ή ακατάλληλα σχόλια στο δικαστήριο,
– μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση μιας απόφασης· ή
– δεν είχατε μια δίκαιη ακρόαση.
Παραδείγματα ικανότητας για την οποία μπορείτε να 
υποβάλλετε καταγγελία περιλαμβάνουν:
– θέματα υγείας που ενδέχεται να επηρεάσουν την 

ικανότητα ενός πρωτοδίκη ή δικαστή να εκτελέσει τη 
δουλειά του.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να διερευνήσει ή να αλλάξει 
μια απόφαση πρωτοδίκη ή δικαστή. Εάν δεν είστε 
ικανοποιημένοι με μια απόφαση, μπορείτε να μιλήσετε με 
δικηγόρο για να λάβετε ανεξάρτητες νομικές συμβουλές 
για το αν μπορείτε να κάνετε έφεση σε άλλο δικαστήριο.

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;
Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή 
συμπληρώνοντας την διαδικτυακή φόρμα καταγγελιών 
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής:  
www.judicialcommission.vic.gov.au

Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί όταν 
η Επιτροπή λάβει την καταγγελία μου;
Όταν η Επιτροπή λάβει την καταγγελία σας, θα τη 
διερευνήσει και είτε:
1.  θα απορρίψει την καταγγελία (για παράδειγμα, αν 

πρόκειται για πρωτοδίκη ή δικαστή που πήρε λάθος 
απόφαση)·

2.  θα παραπέμψει την καταγγελία στον προϊστάμενο 
του δικαστηρίου με συστάσεις σχετικά με τον τρόπο 
συμπεριφοράς του πρωτοδίκη ή δικαστή στο μέλλον· ή

3.  εάν η καταγγελία είναι πολύ σοβαρή, θα παραπέμψει 
την καταγγελία σε μια διερευνητική ομάδα 
(αποτελούμενη από τρία άτομα), η οποία μπορεί να 
συστήσει στον πρωτοδίκη ή δικαστή να απομακρυνθεί 
από την θέση του.

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