ЖАЛБЕ
Жалбе на одлуке арбитра

APPEALS
Appeals against the Decision of an Arbitrator
Serbian

Улагање жалбе
на одлуке арбитра
На одлуку арбитра (Arbitrator) у предмету код
Workers Compensation Commission постоји право
жалбе. Међутим, на процес улагања жалбе се
примењују строги услови.
Морају да постоје јаки разлози за улагање жалбе и
већина особа тражи правни савет пре него што се
одлучи да крене тим путем.
Да бисте уложили жалбу Комисији, морате да се
уверите да испуњавате прописане критеријуме и
да жалбу уложите на прописани начин.

Критеријуми за улагање
жалбе
Постоје два критеријума или ‘гранична
критеријума’ (‘threshold issues’) који морају
да се испуне пре него што се Комисији
уложи жалба:
• Временски рокови су од пресудне важности.
Жалба мора да се уложи у року од 28 дана
од датума одлуке арбитра. У изузетним
околностима, члан председништва може да
продужи рок за улагање жалбе.
• Жалба не може да се уложи уколико износ
надокнаде у предмету није најмање $5.000 и
не представља најмање 20% износа који је
додељен одлуком.

Како да уложите жалбу Жалба
мора да се уложи на одговарајућем формулару.
Жалба на одлуку арбитра (формулар
9) (Application to Appeal Against Decision of Arbitrator
(Form 9)) мора у потпуности да се попуни.
Препоручујемо вам да прочитате следеће
документе пре попуњавања жалбе да бисте је
потпуно и тачно попунили:
• Правила Комисије за надокнаду радника због
повреде на раду из 2006. (Workers Compensation
Commission Rules 2006), и
• Практична директива бр. 6: Жалба на одлуку
Комисије коју је донео арбитар (Practice
Direction No. 6: Appeal against a decision of the
Commission constituted by an Arbitrator).
Ако ваша жалба не испуни захтеве, биће одбијена и
ви ћете бити обавештени о разлозима за одбијање.
Формулар и документи могу да се одштампају са
вебсајта Комисије или да се добију директно од
Комисије позивом на 1300 368 040.

Како да одговорите на
жалбу
Стране које се противе жалби морају да одговоре
у року од 14 дана oд примитка Жалбе на одлуку
арбитра (Application to Appeal Against Decision of
Arbitrator). Те стране морају да одговоре на жалбу
на формулару 9А – Обавештење о противљењу
жалби на одлуку арбитра (Form 9A - Notice of
Opposition to Appeal Against Decision of Arbitrator).
Тај формулар треба у потпуности да се испуни.

Препоручујемо вам да прочитате следеће
документе пре попуњавања формулара 9А да
бисте га потпуно и тачно попунили:
• Водич за попуњавање формулара 9А (Guide to
completing Form 9A),
• Правила Комисије за надокнаду радника

због повреде на раду из 2006. (Workers
Compensation Commission Rules 2006), и

• Практична директива бр. 6: Жалба на одлуку
Комисије коју је донео арбитар (Practice Direction
No. 6: Appeal against a decision of the Commission
constituted by an Arbitrator).
Ако вам и поред тога буде требала помоћ, можете
да нас назовете на 1300 368 040.

Одлука по жалби
Одлуку по жалби на одлуку арбитра доноси члан
председништва Комисије.
Ако се жалба за разматрање прихвати, и ако
се одлука не донесе ‘на основу документације’
(‘determined on the papers’), одржаће се саслушање
у просторијама Комисије у Сиднеју.
Решење члана председништва је коначно, а постоји
само ограничено право жалбе на основу грешке у
примени закона. Жалба се предаје Апелационом
суду Новог Јужног Велса.

Ако вам треба више
информација
За више информација о процесу улагања жалбе,
погледајте Практичну директиву бр. 6: Жалба на
одлуку Комисије коју је донео арбитар (Practice
Direction No. 6: Appeal Against a Decision of the

Commission Constituted by an Arbitrator) коју можете
да нађете на вебсајту Комисије или ако назовете
Комисију и замолите их за штампани примерак.
Информације у овој брошури нису правни савет.
Ако вам треба правни савет за улагање жалбе или
за одговор на жалбу на одлуку арбитра, треба да
разговарате са адвокатом. Ако немате адвоката,
можете да се обратите Law Society of NSW да вас
упути на неког адвоката тако што ћете назвати:
• (02) 9926 0300 (ако живите у Сиднеју), или
• 1 800 422 713 (ако живите ван Сиднеја).
Објашњење термина употребљених у овој
брошури
Арбитар (Arbitrator): Арбитри Комисије за
надокнаду радника због повреде на раду су
независни. Поставља их председник
Комисије, имају квалификације из области
права и/или велико искуство у решавању
спорова.
Доношење одлуке ‘на основу документације’
(Determination ‘on the papers’): Одлука коју
донесе члан председништва Комисије на основу
предочених доказа. Нема саслушања.
Страна/стране (Party/Parties): Повређени
радник, послодавац или осигуравач у спору
се зове страна.
Гранични критеријуми (‘Threshold Issues’):
Информације или подаци у вези спора који
морају да се утврде пре саслушања жалбе.

Како да нам се обратите
Tелефон
За сва питања: 1300 368 040
Tелефонска служба тумача: 13 14 50
Телепринтер (ТTY): (02) 9261 3334

Лично
Level 20
1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010
Радно време: 8.30 ујутру до 4.30 после подне
од понедељка до петка

Факс
1300 368 018

Пошта
PO Box 594
Darlinghurst 1300

Размена докумената
DX 11524
Sydney Downtown

Eлектронска пошта
registry@wcc.nsw.gov.au
Вебсајт
www.wcc.nsw.gov.au
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