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Κατά τη δεκαετία του 1960, η ανάγκη για μόνιμη παρακολούθηση ζητημάτων
νομοθετικής μεταρρύθμισης ήταν έντονα αισθητή σε ολόκληρη την Κοινοπολιτεία. Ο
πρώτος επίσημος φορέας νομοθετικής μεταρρύθμισης στη Δυτική Αυστραλία, η
Επιτροπή Νομοθετικής Μεταρρύθμισης, ιδρύθηκε με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου
το Σεπτέμβριο του 1967. Κατόπιν συζητήσεων με βασικές εμπλεκόμενες ομάδες, ο
Υπουργός Δικαιοσύνης και το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισαν ότι η Επιτροπή θα
συγκροτούνταν από τρία μέλη μερικής λειτουργίας: έναν ιδιωτικό επαγγελματία, έναν
αντιπρόσωπο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αυστραλίας και έναν
αντιπρόσωπο της Γενικής Εισαγγελίας (Crown Law Department).
Αρχικά, η Επιτροπή Νομοθετικής Μεταρρύθμισης ενεργούσε ως φορέας μερικής
λειτουργίας. Ωστόσο, έγινε σύντομα σαφές στα μέλη ότι ήταν απαραίτητο για την
Επιτροπή να αποκτήσει μόνιμη υπόσταση αν επρόκειτο να εκτελέσει με
αποτελεσματικότητα το ρόλο της για συνεχιζόμενη νομοθετική μεταρρύθμιση. Στις 31
Οκτωβρίου 1972, δόθηκε μόνιμη υπόσταση στην Επιτροπή Νομοθετικής
Μεταρρύθμισης ως Επιτροπή Νομοθετικής Μεταρρύθμισης Δυτικής Αυστραλίας μέσω
του Νόμου περί Επιτροπής Νομοθετικής Μεταρρύθμισης του 1972 [Law Reform
Commission Act 1972 (WA)]. (Η Επιτροπή ανασυγκροτήθηκε επίσημα ως Επιτροπή
κατόπιν εξαγγελίας του Νόμου περί Επιτροπής Νομοθετικής Μεταρρύθμισης του 1972
[Law Reform Commission Act 1972 (WA)] στις 19 Ιανουαρίου 1973). Η νέα Επιτροπή
συστάθηκε ως θεσμικός φορέας για να λειτουργεί ανεξάρτητα από τους εκτελεστικούς
και νομοθετικούς κλάδους της κυβέρνησης. Οι απαιτήσεις για τη θέση του ακαδημαϊκού
μέλους της Επιτροπής επεκτάθηκαν για να επιτραπεί ο διορισμός ανώτερων νομικών
ακαδημαϊκών από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας. Η τροποποίηση
του Νόμου το 1978 επέτρεπε το διορισμό δυο μελών πλήρους απασχόλησης και
αυξήθηκε ο αριθμός μελών της Επιτροπής στα πέντε μέλη.

Νομοθετική μεταρρύθμιση στη Δυτική Αυστραλία
Η Επιτροπή Νομοθετικής Μεταρρύθμισης Δυτικής Αυστραλίας (Law Reform Commission
of Western Australia) βοηθά στο να διατηρεί το νόμο ενημερωμένο και σχετικό με τις
ανάγκες της κοινωνίας κάνοντας εισηγήσεις για τη μεταρρύθμιση των τομέων του
νόμου που ανατίθενται σ’ αυτήν από το Γενικό Εισαγγελέα (Attorney General). Ο

Εισαγγελέας υποβάλλει τις αναφορές της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο όπως απαιτείται
από το Νόμο περί Επιτροπής Νομοθετικής Μεταρρύθμισης του 1972 [Law Reform
Commission Act 1972 (WA)].
Μια ανάθεση στην Επιτροπή ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα πρότασης που έχει
προηγουμένως υποβληθεί από την Επιτροπή στο Γενικό Εισαγγελέα. Από την άποψη
αυτή, η Επιτροπή και ο Γενικός Εισαγγελέας ενδέχεται να εξετάσουν οποιεσδήποτε
προτάσεις υποβάλουν μέλη του κοινού για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Η Επιτροπή
δέχεται ευχαρίστως προτάσεις για έργα νομοθετικής μεταρρύθμισης.
Η Επιτροπή Νομοθετικής Μεταρρύθμισης δεν προσφέρει νομικές συμβουλές και δεν
ασχολείται με νομικές καταγγελίες κανενός είδους. Η Επιτροπή δεν μπορεί να
μεσολαβήσει σε ατομικές υποθέσεις, ούτε να ασχοληθεί με οποιαδήποτε ζητήματα
άπτονται του νομικού συστήματος ή του νομικού επαγγέλματος.

Προτείνετε τομείς για μεταρρύθμιση
Τα μέλη της κοινότητας και οι κοινοτικοί οργανισμοί καλούνται να επικοινωνήσουν με
την Επιτροπή Νομοθετικής Μεταρρύθμισης και να κάνουν προτάσεις σχετικά με τομείς
του νόμου που θεωρούν ότι χρειάζεται να αλλαχθούν.
Δεν χρειάζεται να περιμένετε για να σκεφθεί η Επιτροπή ή ο Γενικός Εισαγγελέας μια
ιδέα για νομοθετική μεταρρύθμιση. Οι κοινοτικές ομάδες και οι άνθρωποι που
εργάζονται στο νομικό τομέα είναι συχνά σε καλύτερη θέση για να προτείνουν τομείς
στους οποίους χρειάζεται νομοθετική μεταρρύθμιση.
Αν έχετε μια ιδέα για νομοθετική μεταρρύθμιση, η Επιτροπή μπορεί:
•

να προτείνει στο Γενικό Εισαγγελέα να παραπεμφθεί το ζήτημα στην Επιτροπή για
έρευνα και κοινοτικές διαβουλεύσεις, ή

•

να ερευνήσει και να κάνει εισηγήσεις στην κυβέρνηση αν η ιδέα για νομοθετική
μεταρρύθμιση αναφέρεται σε μικρές αλλαγές.

Η Επιτροπή γενικά δεν εξετάζει προτάσεις που:
•

είναι υπερβολικά πολύπλοκες για τους διαθέσιμους πόρους,

•

ήδη αναθεωρούνται από το Υπουργείο Γενικής Εισαγγελίας ή κάποιο άλλο
υπουργείο ή φορέα της κυβέρνησης,

•

ενδέχεται να ενέχουν επίμαχα ζητήματα πολιτικής, ή μια σειρά από οικονομικά,
κοινωνικά ή άλλα θέματα εκτός του πεδίου νομοθετικής μεταρρύθμισης, και

•

προτάσεις που είναι ακατάλληλες για άλλο λόγο, για παράδειγμα όταν το θέμα
εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Κοινοπολιτειακής ευθύνης.

Η διαδικασία νομοθετικής μεταρρύθμισης
Η Επιτροπή Νομοθετικής Μεταρρύθμισης Δυτικής Αυστραλίας κάνει εισηγήσεις για τη
μεταρρύθμιση σε τομείς του νόμου που της ανατίθενται από τον Γενικό Εισαγγελέα.
Αφού συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς, η εργασία γενικά περνάει από διάφορα στάδια.
•

Η Επιτροπή παραλαμβάνει μια αναφορά από τον Γενικό Εισαγγελέα.

•

Η Επιτροπή αναθέτει σε συμβούλους την έρευνα, συγγραφή και επιμέλεια.

•

Δημοσιεύεται ένα Έγγραφο Θεμάτων ή Έγγραφο Συζήτησης που εξηγεί τα βασικά
θέματα και παρέχει μια βάση για διαβουλεύσεις.

•

Καλείται οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο άτομο ή ομάδα να υποβάλει προτάσεις.

•

Διεξάγονται διαβουλεύσεις με μέλη της κοινότητας, εργαζόμενους στον κλάδο και
άλλους σχετικούς φορείς/ομάδες.

•

Δημοσιεύεται μια αναφορά με προτάσεις για αλλαγές στο νόμο.

•

Ο Γενικός Εισαγγελέας υποβάλλει πρόταση στο Κοινοβούλιο.

•

Το Κοινοβούλιο αποφασίζει εάν θα εφαρμόσει τις προτάσεις (ολοκληρωτικά ή εν
μέρει) μέσω νομοθέτησης.

Υποβάλετε μια πρόταση
•

Η Επιτροπή Νομοθετικής Μεταρρύθμισης Δυτικής Αυστραλίας δέχεται ευχαρίστως
προτάσεις για θέματα που διερευνώνται κατά τη διάρκεια των εκάστοτε ερευνών
της. Η Επιτροπή ζητά υποβολές προτάσεων από ένα ευρύ αντιπροσωπευτικό δείγμα
της κοινότητας, όπως επίσης και από όσους έχουν ένα ειδικό ενδιαφέρον ή εμπειρία
στο χώρο του νόμου που εξετάζεται.

•

Η υποβολή πρότασης μπορεί να γίνει εγγράφως ή τηλεφωνικώς. Μπορείτε να
επιλέξετε να σχολιάσετε κάθε διάσταση ενός ζητήματος ή μόνο τα θέματα για τα
οποία έχετε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή εμπειρία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μορφή
ή διάταξη που χρειάζεται να ακολουθήσετε. Ωστόσο, θα βοηθούσε την Επιτροπή αν
απευθύνατε τα σχόλιά σας στις συγκεκριμένες προτάσεις ή τα ερωτήματα που
τίθενται προς συζήτηση στο σχετικό Έγγραφο Θεμάτων ή Έγγραφο Συζήτησης.

Απόρρητο
Οι υποβολές προτάσεων θεωρούνται σημαντική πηγή στοιχείων για τις έρευνες της
Επιτροπής. Επομένως, η Επιτροπή ενδέχεται να επικαλεστεί ή να αναφερθεί σε
προτάσεις στις δημοσιεύσεις της. Αν επιθυμείτε να παραμείνει απόρρητη η πρότασή
σας, πρέπει να μας ενημερώσετε σαφώς αν:
•

επιτρέπετε να γίνει αναφορά στην πρότασή σας ή να συζητηθεί αλλά να μην
αποκαλυφθεί το όνομά σας, ή

•

δεν επιτρέπετε να γίνει αναφορά στην πρότασή σας ή να συζητηθεί σε δημοσίευση
της Επιτροπής.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Ταχυδρομικώς:

Law Reform Commission of Western Australia
Level 3, BGC Centre
28 The Esplanade
Perth WA 6000
Australia

Τηλεφωνικώς:

011+61+8 9321 4833

Με Φαξ:

011+61+8 9321 5833

E-mail:

lrcwa@justice.wa.gov.au

Ιστοχώρος:

www.lrc.justice.wa.gov.au

e-Alerts (Ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις)
•

Όλες οι αναφορές και τα έγγραφα της Επιτροπής μπορούν να μεταφορτωθούν από
τον ιστοχώρο της αμέσως όταν ανακοινωθούν. Για να διατηρεί το κοινό
ενημερωμένο για τις εξελίξεις σχετικά με τη νομοθετική μεταρρύθμιση, η Επιτροπή
έχει καθιερώσει μια δωρεάν υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Η υπηρεσία αυτή ενημερώνει περιοδικά τους συνδρομητές όσον
αφορά την ύπαρξη νέων αναφορών, παρέχει ενημερώσεις σχετικά με επίκαιρες
αναφορές και περιλαμβάνει συνδέσεις που παραπέμπουν σε νέες δημοσιεύσεις και
δηλώσεις μέσων ενημέρωσης που είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο.

•

Για να γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία eAlerts της Επιτροπής, απλώς στείλτε
ένα
μήνυμα
μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
στη
διεύθυνση
lrcwa@justice.wa.gov.au με τη λέξη 'eAlerts' στο πλαίσιο του θέματος, παρέχοντας
το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

