
Το παρόν βίντεο εξηγεί πώς να προετοιμάσετε τους λόγους προσφυγής (έφεσης) και 
νομικά ζητήματα. 
 
Εάν προσβάλετε μια απόφαση δικαστηρίου ή επιτροπής θα πρέπει να 
συμπληρώσετε ένα έντυπο ‘Άσκηση Έφεσης’ ή ‘Αίτηση Έφεσης’.   

 
Τα έντυπα ζητούν να περιγράψετε τους λόγους της έφεσης σας. 
Στο έντυπο μπορεί να χρειαστεί να αναφέρετε τα νομικά ζητήματα που θέτετε. 
 
Τι σημαίνουν οι όροι αυτοί; 
 
Οι λόγοι έφεσης είναι τα νομικά λάθη που ισχυρίζεστε ότι έκαναν ο δικαστικός 
λειτουργός ή μέλος του VCAT όταν έλαβαν την απόφασή τους. 
 
Κρατήστε τους λόγους έφεσης όσο το δυνατόν απλούστερους και συνοπτικούς. Θα 
έχετε την ευκαιρία να γράψετε λεπτομερέστερη εξήγηση των επιχειρημάτων σας 
αργότερα κατά τη δικαστική διαδικασία. 
 
Ένα νομικό ζήτημα συνήθως γράφεται ως ένα ερώτημα, που ρωτάει ποια ήταν η 
νομική υποχρέωση να κάνει ή να λάβει υπόψη στην υπόθεσή σας το δικαστήριο ή η 
επιτροπή. 
 
Για παράδειγμα:  
Ήταν σωστό το VCAT να αποφασίσει ότι μια σύμβαση μίσθωσης σε οικισμό 
ηλικιωμένων δύναται να τερματιστεί μόνο σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου περί 
Οικισμών Ηλικιωμένων 1986; 
 
Κάντε κάποια νομική έρευνα και διαβάστε παρόμοιες υποθέσεις με τη δική σας, για 
να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς εφαρμόζονται οι λόγοι έφεσης και τα νομικά 
ζητήματα. 
 
Για να συμπληρώστε το έντυπο, αριθμήστε κάθε λόγο έφεσης διαδοχικά. 
 
Αριθμήστε επίσης τις παραγράφους των νομικών ζητημάτων, για να διευκολύνετε το 
δικαστή να αναφερθεί σε έναν αριθμό παραγράφου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 
 
Η κατάρτιση των λόγων έφεσης και των νομικών ζητημάτων μπορεί να είναι 
δύσκολη, αλλά είναι σημαντική. Η επιτυχία της έφεσής σας εξαρτάται από την ισχύ 
αυτών των δύο πραγμάτων. 
 
Σκεφθείτε να προσλάβετε δικηγόρο να σας βοηθήσει σε αυτό το μέρος της 
διαδικασίας. Ή μπορεί να πετύχετε να λάβετε δωρεάν ή χαμηλού κόστους νομική 
βοήθεια για τη σύνταξη αυτών των εγγράφων. 
 
Ο ιστότοπος του δικαστηρίου και ο Συντονιστής Αυτοεκπροσωπούμενων Διαδίκων 
έχουν πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες. 
 
Τώρα που συμπληρώσατε το έντυπο, ποιο είναι το επόμενο βήμα; 
 



Δείτε τον ιστότοπό μας για τα επόμενα βήματα. Διαθέτουμε οδηγούς για την 
εκπροσώπηση του εαυτού σας σε συνήθεις είδους διαδικασίας. 
 
Εάν χρειάζεστε βοήθεια σε οποιοδήποτε στάδιο, επικοινωνήστε με τον Συντονιστή 
μας Αυτοεκπροσωπούμενων Διαδίκων. Ο Συντονιστής δεν μπορεί να δώσει νομικές 
συμβουλές, αλλά μπορεί να σας μιλήσει για τη Δικαστική διαδικασία. 
 
Δείτε τον ιστότοπό σας για στοιχεία επικοινωνίας. 
 
 
 


