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Εφηµερίδα το Βήµα – Ελευθερία Κόλλια
Βέλη για «υποκρισία» και «πολιτικό καιροσκοπισµό»
εξακοντίζει προς τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης
κ. Δηµήτρη Παπαγγελόπουλο, µε αφορµή δηλώσεις
του για τους δικαστικούς λειτουργούς, ο πρόεδρος της
Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Χριστόφορος
Σεβαστίδης.

Ο Νικόλαος Χρ. Σαλάτας µιλάει στην «R»
«Κλιµακούµενη επίθεση»

Πεπεισµένος για το συντονισµένο των κυβερνητικών
επιθέσεων στη Δικαιοσύνη, ο κ. Σεβαστίδης εκτιµά ότι η
εκτελεστική εξουσία αντιµετωπίζει πάντα τη δικαστική
ως «αναγκαίο κακό», ενώ υπογραµµίζει ότι οι όποιες
κυβερνητικές ευαισθησίες – όπως αυτές εκφράζονται διά
του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη – για τα εργασιακά δικαιώµατα
κακώς εξαντλούνται στην κριτική δικαστικών αποφάσεων.

«ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ σκοπός του ενωτικού προεδρείου
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων είναι η
περιφρούρηση του ελεύθερου φρονήµατος των
δικαστών και η προάσπιση του κύρους και της
ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Αναφερόµενος στις εξελίξεις γύρω από το πρόσωπο της κυρίας Βασιλικής Θάνου, τέως
Προέδρου του Αρείου Πάγου, ο κ. Σεβαστίδης εκτιµά ότι η ζηµιά στη Δικαιοσύνη είναι
µεγάλη, και επαναδιατυπώνει την πρότασή του για ψήφιση νόµου που θα απαγορεύει σε
δικαστικούς λειτουργούς να καταλαµβάνουν οποιαδήποτε θέση στο Δηµόσιο για
διάστηµα τριών ετών µετά την αποχώρησή τους από το Σώµα.

Όταν οι παραπάνω διαχρονικές αξίες διακυβεύονται, είµεθα υποχρεωµένοι να
αντιδράσουµε. Στην προκειµένη περίπτωση, τον τελευταίο καιρό, δυστυχώς
παρατηρείται µία κλιµακούµενη επίθεση της εκτελεστικής κατά της δικαστικής
εξουσίας.

Θητεύετε ως πρόεδρος στη µεγαλύτερη δικαστική ένωση της χώρας, σε µια
περίοδο κατά την οποία η Δικαιοσύνη δεν µαστίζεται µόνο από τα συνήθη
σηµαντικά της προβλήµατα, αλλά και από µείζονες πολιτικού τύπου
αντιπαραθέσεις. Θα ήθελα το σχόλιό σας.
«Η Δικαιοσύνη πάντοτε υπήρξε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Για καµία κυβέρνηση
δεν ήταν ποτέ ευχάριστο να κρίνονται τα νοµοθετήµατά της ως αντισυνταγµατικά. Ο
σεβασµός στη δικαστική εξουσία που κατά καιρούς ακούτε από πολλούς πολιτικούς είναι
περισσότερο προϊόν συνταγµατικής υποχρέωσης παρά ειλικρινούς αναγνώρισης του
διακριτού ρόλου των τριών λειτουργιών. Η εκτελεστική εξουσία δεν αντιµετώπισε ποτέ
ως ισότιµη τη δικαστική αλλά ως αναγκαίο κακό. Σε κάθε περίπτωση θεσµικός µας
ρόλος είναι να ελέγχουµε τη συνταγµατικότητα των νόµων, είτε αυτό αρέσει στις
κυβερνήσεις είτε όχι».
Εκτιµάτε ότι εξυφαίνεται κάποιο σχέδιο από πλευράς κυβέρνησης;
«Νοµίζω ότι οι δηλώσεις πολλών υπουργών δείχνουν κατ’ αρχήν απόλυτη ταύτιση
θέσεων και άρα δεν πρόκειται για µεµονωµένες εκτιµήσεις. Η επίθεση στη Δικαιοσύνη
είναι πολυµέτωπη. Στο πεδίο των εργασιακών δικαιωµάτων, για παράδειγµα,
εµφανίζεται κοινωνικά και ταξικά µεροληπτική σε βάρος των εργαζοµένων. Στις
ποινικές υποθέσεις διαφθοράς ότι είναι µέρος του προβλήµατος. Το ίδιο και στην
προσπάθεια εξυγίανσης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Γίνεται µια προσπάθεια
εξεύρεσης ενός εσωτερικού εχθρού που είναι υπεύθυνος για κυβερνητικά λάθη ή
παραλείψεις».

Η τοποθέτηση του κυρίου πρωθυπουργού ότι ‘θα υπερβούµε το θεσµικό εµπόδιο’,
αναφερόµενος στην πρόσφατη οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ, είναι
εκτός από πρωτόγνωρη και άκρως επικίνδυνη, καθότι αµφισβητεί ευθέως το κράτος
δικαίου, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Επίσης, η τοποθέτηση της µόλις συνταξιοδοτηθείσης προέδρου του Αρείου Πάγου, η
οποία δεν µπόρεσε να καταλύσει το Σύνταγµα αυξάνοντας το όριο ηλικίας
συνταξιοδότησης από 67 στα 70, ως προϊσταµένης του νοµικού γραφείου του
πρωθυπουργού, αποτελεί έµπρακτη απόδειξη σφικτού εναγκαλισµού της
εκτελεστικής µε τη δικαστική εξουσία, που εύλογα κανείς µπορεί να υποστηρίξει ότι
είναι αποτέλεσµα συναλλαγής, γεγονός που προσβάλλει βάναυσα όλους εµάς τους
δικαστικούς λειτουργούς και θίγει το κύρος και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.
Τέλος, η πρόσφατη τοποθέτηση του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης στη Βουλή
περί επίορκων δικαστών και εισαγγελέων χωρίς να τους κατονοµάζει και χωρίς τα
αρµόδια εκ του Συντάγµατος όργανα να έχουν εκδώσει τελεσίδικες αποφάσεις, αλλά
ούτε καν να έχουν ασχοληθεί, αποτελεί ύψιστη συκοφαντία κατά των δικαστικών
λειτουργών.
Οι παραπάνω συµπεριφορές και τοποθετήσεις προσβάλλουν βάναυσα το κύρος της
Δικαιοσύνης και όχι βεβαίως οι ανακοινώσεις των δικαστικών ενώσεων που
προσπαθούν να περιφρουρήσουν την ανεξαρτησία της».

Ενας εκ των δύο πολιτικών προϊσταµένων της Δικαιοσύνης, ο κ.
Παπαγγελόπουλος, έφθασε να πει ότι δικαστές και εισαγγελείς έχουν κάνει τα
στραβά µάτια σε υποθέσεις εξοπλιστικών. Εχει βάση αυτή η καταγγελία για
οµερτά;
«Ασφαλώς όλοι αυτοί οι ισχυρισµοί, εφόσον είναι έωλοι και αστήρικτοι, είναι θλιβερή
απόδειξη πολιτικού καιροσκοπισµού. Ο κ. Παπαγγελόπουλος καταλόγισε στους δικαστές
και τους εισαγγελείς ευθύνες γιατί περιορίστηκαν στον Τσοχατζόπουλο και στον
Σµπώκο και δεν συµπεριέλαβαν πρωθυπουργούς, ΚΥΣΕΑ κ.λπ. Ξέρετε πολύ καλά ότι η
βουλευτική ασυλία και οι σύντοµες παραγραφές αδικηµάτων για τους υπουργούς δένουν
τα χέρια των δικαστών. Τα εµπόδια αυτά οι πολιτικοί τα έβαλαν και αυτοί συνεχίζουν να
τα διατηρούν. Αφού λοιπόν περιορίζουν τις ευθύνες τους και µάλιστα σε συνταγµατικό
επίπεδο, έπειτα µας κατηγορούν και για ολιγωρία. Αυτό κι αν είναι υποκρισία!».
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
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Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να δηµοσιεύσουν άρθρα ή
επιστολές στα ηλεκτρονικά ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ µπορούν να τα
αποστείλουν µε µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
Ένωσης αναγράφοντας το επώνυµο, το τηλέφωνο τους και
το δικαστήριο που υπηρετούν.
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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΔΕ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ 16ΗΣ-7-2017 «ΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
* Ο κ. Δηµήτριος Φούκας είναι πρόεδρος Πρωτοδικών – ειδικός
ανακριτής Διαφθοράς (νόµος 4022 του 2011).
Την ώρα που ο δηµόσιος διάλογος κατακλύζεται από
τοποθετήσεις εκπροσώπων της εκτελεστικής εξουσίας
που ψέγουν δικαστικές αποφάσεις και ενέργειες
δικαστικών λειτουργών, προκαλώντας ευλόγως την
αντίδραση Δικαστικών Ενώσεων, µε πρωτοβουλία της
Επιτροπής Νοµοθετικής Μεταρρύθµισης του ΕλληνοΑµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου, ανατέθηκε
στο Εθνικό Κέντρο Πολιτειακών Δικαστηρίων των ΗΠΑ
η εκπόνηση µελέτης σχετικά µε την
αποτελεσµατικότητα του ελληνικού δικαστικού
συστήµατος. Η προσφάτως δηµοσιευθείσα έκθεση του
ως άνω ερευνητικού φορέα επιχειρεί µε τρόπο
αντικειµενικό και απαθή, αφενός να περιγράψει την υπάρχουσα κατάσταση στο ελληνικό
δικαστικό σύστηµα και ιδίως τα προβληµατικά σηµεία του, αφετέρου να διαγνώσει τις
αιτίες και να προτείνει λύσεις.
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα που εντοπίσθηκε είναι
αυτό που συνήθως αποκαλούµε «καθυστέρηση στην απονοµή της Δικαιοσύνης» και οι
δυσµενείς συνέπειές της στον κοινωνικό και οικονοµικό βίο, ιδίως δε στην προσέλκυση
ξένων επενδύσεων. Ωστόσο, οι συντάκτες της έκθεσης προβαίνουν και σε καταγραφή των
πλεονεκτηµάτων του ελληνικού δικαστικού συστήµατος, µεταξύ των οποίων
περιλαµβάνεται το υψηλό επίπεδο της νοµικής κατάρτισης των δικαστικών λειτουργών
και του παραγόµενου έργου. Ιδιαίτερης εξέτασης έτυχε το ζήτηµα της ενδεχόµενης
ύπαρξης φαινοµένων διαφθοράς στο ελληνικό δικαστικό σύστηµα, επί του οποίου οι
συντάκτες της έκθεσης διατύπωσαν το συµπέρασµα ότι τέτοιες υπόνοιες µπορεί να
εγερθούν λόγω του µακρού χρόνου που απαιτείται για την επίλυση µιας υπόθεσης.
Τα προβλήµατα και τα προτερήµατα που εντοπίζονται από την ανωτέρω µελέτη ήταν
γνωστά, όπως είναι επίσης γνωστό ότι όµοια προβλήµατα καθυστερήσεων έχουν
εµφανισθεί και σε άλλες έννοµες τάξεις. Η συσσώρευση των υποθέσεων και η συνεχής
εισαγωγή νέων σε ένα σύστηµα το οποίο έχει ήδη υπερβεί τις δυνατότητές του δεν
µπορούν να αντιµετωπισθούν παρά µόνο µε την εισαγωγή νέων θεσµών, όπως ο
προδικαστικός έλεγχος των ασκούµενων ενδίκων βοηθηµάτων και η υποχρεωτική
δικαστική διαµεσολάβηση. Με τον τρόπο αυτόν θα αποφεύγεται η εισαγωγή στο
ακροατήριο υποθέσεων που πάσχουν είτε ως προς το παραδεκτό είτε ως προς τη νοµική
βασιµότητα (προδικαστικός έλεγχος), ενώ κατηγορίες υποθέσεων, ιδίως οικονοµικού
αντικειµένου, των οποίων η νοµική βασιµότητα έχει κριθεί νοµολογιακά, αναµένεται να
επιλύονται κατά τη διαδικασία της υποχρεωτικής διαµεσολάβησης.
Παράλληλα, θα πρέπει να επιδιωχθεί η απλοποίηση των διαδικασιών σε κατηγορίες
υποθέσεων και η ορθολογική κατανοµή του προσωπικού, σύµφωνα µε τα πληθυσµιακά
δεδοµένα. Η εφαρµογή αυτών των διαδικασιών στα δικαστήρια του α΄ βαθµού
δικαιοδοσίας, όπου κυρίως εντοπίζεται το πρόβληµα της µεγάλης καθυστέρησης µεταξύ
της κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου και της εκδίκασης της υπόθεσης, αναµένεται
να επιφέρει ανάλογα αποτελέσµατα και στα ανώτερα δικαστήρια, καθώς όσο µεγαλύτερος
είναι ο αριθµός των υποθέσεων που διευθετούνται κατά τη διαδικασία της
διαµεσολάβησης, αντιστοίχως µικρότερος θα είναι ο αριθµός των ασκουµένων ενδίκων
µέσων.
Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων ήδη επεξεργάζεται ολοκληρωµένη πρόταση για τη
διαδικασία της υποχρεωτικής δικαστικής διαµεσολάβησης, η οποία σε σύντοµο χρόνο θα
τεθεί υπ’ όψιν όλων. Ελπίζουµε η πρωτοβουλία αυτή να είναι ένα σηµαντικό βήµα προς
την κατεύθυνση της αντιµετώπισης του φαινοµένου των καθυστερήσεων στην απονοµή
της Δικαιοσύνης.

ΟΨΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ –
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
Του Παντελή Μποροδήµου, Πρωτοδίκη Έδεσσας
Τον τελευταίο καιρό πύκνωσαν τα περιστατικά
συστηµατικής στοχοποίησης των δικαστικών αποφάσεων και
της δικαστικής εξουσίας εν συνόλω από όργανα της
εκτελεστικής εξουσίας, το ηθικό ανάστηµα των οποίων και το
πολιτικό ταµπεραµέντο φαίνονται να ασφυκτιούν από την
νοµιµότητα. Τα αναφυόµενα προβλήµατα στην εφαρµογή
της διάκρισης των εξουσιών, που τολµώ να πω ότι δεν είναι
πρωτοφανή, αλλά παρουσιάζονται διαχρονικά στην ένταση
και το ύφος που επιτρέπει η εκάστοτε εποχή, αναδεικνύουν
τις ίδιες τις γενεσιουργούς αιτίες της διάκρισης των
εξουσιών. Η ρευστή φύση της εξουσίας, που έχει πάντα την
τάση να καταλαµβάνει αυτοβούλως όσο χώρο της επιτραπεί, γέννησε κάποτε την ιδέα
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της θέσµισης εσωτερικών περιορισµών, αντίληψη η οποία αφού εν τέλει – όχι
ανεµπόδιστα – επικράτησε, αποτυπώθηκε συνταγµατικά και οδήγησε στη µορφή
λειτουργίας του Κράτους, που γνωρίζουµε σήµερα. Όµως η τρισυπόστατη µορφή
που έλαβε η κρατική λειτουργία, δεν µπορεί ή τουλάχιστον δεν κατάφερε να
αναιρέσει, ούτε να τιθασεύσει επαρκώς την κοινωνική φύση της εξουσίας. Το
οικοδόµηµά της διάκρισης των εξουσιών αποτέλεσε ένα σαφή, στέρεο και
αναγκαίο περιορισµό στην άσκησή της και ως γνωστόν οι περιορισµοί προκαλούν
δυσαρέσκεια σε εκείνους τους οποίους αφορούν. Από τις παραπάνω διαπιστώσεις
δεν εκφεύγει καµία από τρεις κρατικές λειτουργίες, που διαχρονικά εξέφραζαν
εκατέρωθεν παράπονα για τους περιορισµούς και τα προσκόµµατα που έθετε η
µία στην άλλη. Το φαινόµενο αυτό είναι υπαρκτό, όπου ισχύει η διάκριση των
εξουσιών και ως ένα βαθµό είναι και θεµιτό και αναµενόµενο. Ειδικότερα στη
χώρα µας, όµως η εκτελεστική εξουσία ανέκαθεν και συστηµατικά προσέγγισε
την αναγκαιότητα διαφύλαξης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης µε
καιροσκοπισµό, επιφανειακότητα και χωρίς να µπορεί να δει τη «µεγάλη εικόνα»
των ωφελειών από ένα στέρεο και χωρίς αστερίσκους ανεξάρτητο σύστηµα
απονοµής δικαιοσύνης. Συχνά δε δεν διστάζει να την περιγράφει ως οικοδόµηµα
καµωµένο από τα ίδια υλικά, που έχτισαν κατά καιρούς τους παρωχηµένους
µηχανισµούς επιβολής της δικής της εξουσίας. Δείχνει να θέλει να καθρεφτίσει
στο πρόσωπο της δικαστικής εξουσίας, την ασχήµια των δικών της αποτυχιών, να
την τραβήξει προς τα κάτω, ώστε να δικαιώσει δια της κοινής αποτυχίας,
διαχρονικά εσφαλµένες επιλογές µε κοινωνικό αντίκτυπο. Και θα ήταν υπερφίαλο
εκ µέρους της δικαστικής εξουσίας να προοικονοµεί την αποτυχία µιας τέτοιας
αποστολής, επενδύοντας µόνο στη δύναµη του υψηλού φρονήµατος των
δικαστών, καθώς η φύση της δοµής του συστήµατος της διάκρισης των
λειτουργιών, έχει προικίσει την εκτελεστική εξουσία µε κατάλληλα εργαλεία για
να µπορεί να καταφέρει στις λοιπές ισχυρά πλήγµατα. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η
de facto ενίσχυση της διακριτότητας των ρόλων των λειτουργιών, αναγορεύεται
σε µητέρα των µαχών για τους ίδιους τους δικαστές, στη διαρκή πάλη για την
διατήρηση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Η δικαστική εξουσία, έχοντας ως
στέρεο µπούσουλα του βίου και της πολιτείας της, συνταγµατικά και νοµοθετικά
κείµενα, οφείλει - και στη συντριπτική της πλειοψηφία το έχει κατορθώσει - να
ενσωµατώσει στο κοινωνικό της DNA τον αυτοπεριορισµό. Ανεξάρτητη και
ακηδεµόνευτη δικαιοσύνη, είναι εκείνη που δε χρωστάει την ύπαρξή της παρά
στους αγώνες των λαών που την καθιέρωσαν στους οποίους και λογοδοτεί µε την
αιτιολογία των αποφάσεών της. Είναι εκείνη, που κατανοεί την φυσική τάση των
λοιπών εξουσιών να µειώσουν την εµβέλειά της άλλοτε δια της απαξίωσης και
άλλοτε δια της ενσωµάτωσης. Είναι εκείνη, που γαλουχεί τους λειτουργούς της να
αντιλαµβάνονται τον πεπερασµένο χαρακτήρα της άσκησής της. Είναι εκείνη
τέλος, που δικαιώνει τον πολυετή κόπο του ωραίου και ταραχώδη βίου της, µε τη
διακριτική αποχώρηση από το προσκήνιο στο προβλεπόµενο χρόνο. Γιατί σε αυτό
διαφέρει θεσµικά η δικαστική εξουσία από τις άλλες στο σύστηµά µας. Η
αδιάλειπτη και απρόσκοπτη σταθερότητα στην άσκηση της δικαστικής εξουσίας,
που κατοχυρώνεται µε την ισοβιότητα των δικαστών, έχει - και πρέπει να έχει ως θεσµικό αντίβαρο, το τίµηµα της ολοκλήρωσής της στα χρονικά όρια που
προσδιορίζει το Σύνταγµα. Καµία παράταση δεν είναι αναγκαία, ούτε θεµιτή, ενώ
το φαινόµενο που περιορισµένα – πλην όµως εµβληµατικά – παρατηρείται, να
καταλαµβάνουν δηλαδή αποχωρήσαντες δικαστικοί λειτουργοί θέσεις άσκησης
άλλης εξουσίας, υπονοµεύει την αξιοπιστία όλου του σώµατος, κλείνει το µάτι
στους φαιδρότερους επικριτές του και συµβάλει στην ηθική αποκαθήλωσή του
από την καρδιά του πολίτη. Η εξουσία µπορεί να είναι από τη φύση της ρευστή,
στη διάκριση των λειτουργιών όµως δεν πρέπει να επιτρέψουµε να ισχύσει η αρχή
των συγκοινωνούντων δοχείων.

ΟΤΑΝ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ…
Ιωάννης Ευαγγελάτος, Πρωτοδίκης

Ζούµε σ’ ένα κόσµο που ευδοκιµούν και κυριαρχούν
οι αριθµοί. Ειδικά στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια
όλοι µιλούν για νούµερα, ποσά, αριθµούς, που
αντιστοιχούν στο δηµόσιο χρέος, στο έλλειµµα, στις
δόσεις, σε περικοπές, κτλ. Παντού ακούµε για
ποσοστά που αυξάνονται πχ εγκληµατικότητας,
ανεργίας ή για ποσοστά που µειώνονται
πχ
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Η Δικαιοσύνη δεν
θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Κάθε δίµηνο
συντάσσονται και αποστέλλονται στον Άρειο Πάγο
από τις γραµµατείες όλων των Δικαστηρίων πίνακες
µε τους αριθµούς των υποθέσεων που χρεώθηκαν και διεκπεραίωσαν οι δικαστές.
Σύµφωνα µε τον Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων (Ν. 1756/1988, όπως ισχύει
σήµερα), οι δικαστές υποχρεούνται να εκδίδουν τις υποθέσεις που χρεώνονται σε
σύντοµες προθεσµίες ανάλογα µε τη διαδικασία συζήτησής τους και οφείλουν σε
κάθε περίπτωση µε το τέλος του δικαστικού έτους να έχουν δηµοσιεύσει όλες τις
υποθέσεις τους. Διαφορετικά θα ελεγχθούν πειθαρχικά, θα υποστούν στέρηση
µισθού (άρθρο 43 παρ. 3 του Ν. 1756/1988), δεν θα έχουν δικαίωµα να κάνουν
χρήση δικαστικών διακοπών (άρθρο 44 παρ. 11 του Ν. 1756/1988) και θα
θεωρηθούν από τα µέλη της εκτελεστικής εξουσίας ως «ράθυµοι δικαστές», που
συµβάλλουν στην αρνησιδικία και στην καθυστέρηση της απονοµής της
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THE PARIS DECLARATION ON RESILIENT JUSTICE

Δικαιοσύνης (βλ. δηλώσεις βουλευτών και υπουργών τα τελευταία δέκα χρόνια….) .
Ωστόσο, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο
Πρωτοδικείο της Αθήνας για το τέταρτο τρίµηνο του έτους 2015 (ΟκτώβριοςΔεκέµβριος 2015) υπηρέτησαν 413 δικαστές και οι υποθέσεις που είχαν εισαχθεί σε
αυτό το χρονικό διάστηµα, πρωτοείσακτες και από αναβολή, ήταν 167.423. Αυτό θα
σήµαινε ότι για κάθε δικαστή που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο της Αθήνας θα
αντιστοιχούσαν σε αυτό το τρίµηνο 405 υποθέσεις. Με τα κενά που προκύπτουν, όµως,
οι υποθέσεις που αναλογούν τελικά στον καθένα είναι πολύ περισσότερες. Μήπως,
όµως, τα πράγµατα στην περιφέρεια είναι καλύτερα; Στη Ρόδο οι υπηρετούντες
δικαστές το ως άνω χρονικό διάστηµα ήταν 14 και οι υποθέσεις 5.163, δηλαδή 369
υποθέσεις για κάθε δικαστή.
Στην Καλαµάτα υπηρετούσαν 8 δικαστές και οι
υποθέσεις ήταν 2.800, δηλαδή 350 για κάθε δικαστή. Στα Ειρηνοδικεία οι αριθµοί
είναι ακόµη µεγαλύτεροι. Ενδεικτικά: Ειρηνοδικείο Αθηνών 144 οι υπηρετούντες176.241 οι υποθέσεις, δηλαδή 1.224 υποθέσεις για κάθε δικαστή! Και όλα αυτά σε ένα
τρίµηνο! Όσο για το αν είναι ράθυµοι οι δικαστές, ας µιλήσουν πάλι οι αριθµοί:
Υποθέσεις που περαιώθηκαν στο διάστηµα Οκτωβρίου-Δεκεµβρίου 2015: Στο
Πρωτοδικείο της Αθήνας 16.314 υποθέσεις, στην Πάτρα 1.167 υποθέσεις, στο Βόλο
1161, ακόµη και σε ένα από τα πιο µικρά Πρωτοδικεία της Ελλάδος, στο Αίγιο,
περαιώθηκαν 146 υποθέσεις το ανωτέρω χρονικό διάστηµα.
Σκεφτείτε ότι ένας δικαστής δηµοσιεύει περίπου 250 αποφάσεις το χρόνο, µε µέσο όρο
10 σελίδες την απόφαση, δηλαδή γράφει 2.500 σελίδες το χρόνο ή 675.000 λέξεις! Η
Οδύσσεια του Οµήρου είχε περίπου 12.000 στίχους.... Και ο Όµηρος είχε άφθονο χρόνο
στη διάθεσή του, σε αντίθεση µε τους δικαστές που, αν υπολογίσει κανείς ότι στους 10
µήνες του δικαστικού έτους (ή έπους), έχουν κατά µέσο όρο 10 υπηρεσίες το µήνα,
αποµένουν µόνο 265 µέρες το χρόνο, που οι δικαστές µπορούν να επεξεργαστούν τις
δικογραφίες. Και αυτό διότι είναι ανθρωπίνως αδύνατον, όταν κάποιος δικάζει σε ένα
Τριµελές Πληµµελειοδικείο ή έχει ένα Μονοµελές ή ένα ΜΟΔ, να επιστρέψει σπίτι του
από την υπηρεσία του και να καταφέρει να επεξεργαστεί µια δικογραφία. Συνεπώς,
όλες αυτές τις 265 µέρες, Σάββατα, Κυριακές και αργίες, καλοκαίρι και χειµώνα, οι
δικαστές πρέπει να εργάζονται και να βγάζουν τουλάχιστον µια απόφαση την ηµέρα….
Δηλαδή, πρέπει να µελετήσουν (και όχι απλά να διαβάσουν) την αγωγή, τις προτάσεις
του ενάγοντος µε τις οποίες συµπληρώνεται και διορθώνεται η αγωγή, τους
ισχυρισµούς του εναγοµένου, τα σχετικά έγγραφα των διαδίκων, τη νοµολογία και τη
νοµοθεσία - που παρεµπιπτόντως αλλάζει συνεχώς, αφού τα τελευταία 25 χρόνια έχουν
εκδοθεί 4.000 νόµοι, 18.000 προεδρικά διατάγµατα και 110.000 υπουργικές
αποφάσεις- να αποφασίσουν και να γράψουν την απόφαση, δηλαδή τα εισαγωγικά, το
σκεπτικό και το διατακτικό της!
Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίσουµε καθόλου τις ποινικές υποθέσεις, που πρέπει οι
δικαστές να έχουν διαβάσει πριν την εκδίκαση των υποθέσεων, αλλά και να γράψουν
µετά τις αποφάσεις, που και αυτές, όσο κι αν έχει προοδεύσει η επιστήµη, δεν
γράφονται από µόνες τους…. Ούτε το χρόνο που απαιτείται για τις διασκέψεις και
προδιασκέψεις στις πολυµελείς συνθέσεις, αλλά και τη συµµετοχή τους σε επιτροπές
και συµβούλια (Πειθαρχικά, Κτηµατολόγιο, ΕΠΟ κτλ).
Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο του δικαστή και προσπαθώντας να τον
διευκολύνει θα µπορούσε : 1)Να αυξήσει τις οργανικές θέσεις των δικαστών, 2) να
αυξήσει τις θέσεις των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δικαστών για να µην είναι κενό
γράµµα το παραπάνω, 3)να καταργήσει την πλήρη και εµπεριστατωµένη αιτιολογία
στις αποφάσεις, για να µην «απολογείται» για την απόφασή του ο δικαστής, να µην
γίνεται συγγραφέας δοκιµίων, αλλά να αποφασίζει ουσιαστικά για την απόφαση, όπως
όλοι οι δικαστές της Ευρώπης σε δύο-τρεις σελίδες, µε διατάξεις στα ασφαλιστικά και
σε όλη την εκουσία, 4)να επεκτείνει σε όλες τις υποθέσεις το τεκµήριο οµολογίας
(πέρασαν 5 χρόνια για να εναρµονιστεί η νοµοθεσία µε τη νοµολογία στις ερήµην
ανακοπές….), 5)να απλοποιήσει την ισχύουσα νοµοθεσία και 6)να θεσπίσει θεσµούς
εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, όχι όµως τυπικά ορίζοντας για παράδειγµα
παράβολο για τη διαµεσολάβηση, αλλά να τους ενισχύσει ουσιαστικά µε κίνητρα για τη
διεξαγωγή της.
Αντιθέτως, τα τελευταία χρόνια έχει κάνει κατά καιρούς τις εξής προτάσεις: 1)Να
αυξηθεί το ωράριο στα ποινικά δικαστήρια, 2) να καταργηθούν οι δικαστικές
«διακοπές», 3)να επεκταθούν τα κωλύµατα εντοπιότητας, 4)να µην µπορεί ο δικαστής
να πάρει µετάθεση αν δεν περάσουν δύο έτη, 5)να µειωθεί η άδεια µητρότητας των
δικαστών, διότι έτσι θα επέλθει η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης (και της ανατροφής των
τέκνων των δικαστών….) και 6) να αναβάλλονται οι υποθέσεις στον ίδιο δικαστή, διότι
ο δικαστής φταίει για τις αναβολές…
Η δικαστική απόφαση κατάντησε πλέον ένα χαρτί που το µόνο που ενδιαφέρει πάνω
του είναι η ηµεροµηνία δηµοσίευσης και ο δικαστής µετατράπηκε σε έναν απλό
κοµιστή δηµοσίων εγγράφων… Να ευηµερούν οι αριθµοί κι ας υποφέρουν οι άνθρωποι,
ας υποφέρει και το Δίκαιο µαζί τους! Άλλωστε, ο νοητός ήλιος της Δικαιοσύνης έχει
λησµονήσει τη χώρα µας κι έχει κρυφτεί προ πολλού, προφανώς από ντροπή…

The Members of the European Network of Councils for the Judiciary gathered in
PARIS between 7th and 9th June 2017 HEREBY DECLARE that:
1. There is a strong need for resilient justice systems which can withstand external
pressure whilst at the same time having the ability to adjust to the changing needs
of society.
2. The outcomes of ENCJ´s activities and developments across Europe show that
these are challenging times for justice systems throughout Europe and, specifically,
the judiciaries which operate within those systems. Respect for fair and impartial
courts, as the key components of an independent judiciary, is being challenged in a
number of countries. The Judiciaries will have to stand together to emphasise the
role and position of the Judiciary. Councils for the Judiciary have a pivotal role in
this regard.
3. The application of the ENCJ Independence and Accountability indicators show
that there is still room for improvement in this field. The perspective of court users
is largely lacking, whilst the perception of corruption persists. Funding of the
judiciary is generally not well arranged, and judiciaries are dependent on
discretionary decisions by governments. Court management is still often in the
hands - directly or indirectly - of Ministries of Justice. On a more positive note,
judges are generally positive about their independence and in nearly all countries
trust in the judiciary is higher than trust in the other state powers.
4. The 2016/2017 ENCJ survey among judges shows that, on average, judges rated
their own independence as being 8.9 out of 10 and the independence of judges
generally in their own country as being 8.3. The survey also revealed a number of
other important issues. These included: a perception by judges across Europe that
judges have been appointed and/or promoted on grounds other than on capacity
and experience; a perception that judicial independence is not adequately respected
by other state institutions; a perception that judges are under pressure from a
media which similarly does not respect their independence; and, finally, a
perception on the part of substantial number of judges that their Council lacks
appropriate mechanisms and procedures to defend judicial independence
effectively.
5. The ENCJ considers that it is important that Councils for the Judiciary should
take action to address the issues which have been identified in order to strengthen
and maintain the Rule of Law, in particular by providing support for judicial
independence, accountability and the quality of the judiciary. They will strive to
ensure the maintenance of an open and transparent system of justice for the benefit
of all.
6. First, it is essential that judiciaries have appropriate structures of governance in
the form of Councils for the Judiciary.
7. Second, Councils for the Judiciary should support any judiciary which is under
attack and do all they can to persuade the executive and legislature to support the
action which they are taking in this regard.
8. Third, in any democratic state it is essential that there is a proper and informed
understanding of the respective roles and responsibilities of each of the branches of
the state and the need for them to work together in an effective and mutually
respectful manner.
9. Fourth, Councils for the Judiciary should encourage the promotion of high
quality performance of all aspects of the work of the judiciary.
10. Fifth, the judiciary should take action to ensure that the general public
understands the central importance of justice to democracy and to the wellbeing
and prosperity of the state. This can be achieved by education and outreach
initiatives.
11. Sixth, the judiciary should adopt a focused communication strategy to engage
pro-actively with the media and the public.
12. Two other important matters must be mentioned.
- In December 2016, the ENCJ suspended the observer status of the Turkish High
Council for Judges and Prosecutors for non-compliance with European Standards
and the ENCJ Statutes that require that institutions are independent of the
executive and legislature and ensure the final responsibility for the support of the
judiciary in the independent delivery of justice. Since then no positive change has
been reported. The ENCJ wishes to express its solidarity with the dismissed judges
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12. Δύο άλλα σηµαντικά θέµατα πρέπει να αναφερθούν:

- The developments and planned judicial reform in Poland continue to raise serious
concern as they could seriously endanger the separation of powers which is vital to the
maintenance of the Rule of Law. The ENCJ reiterates that a key requirement for
maintaining and enhancing mutual trust between judicial authorities in the EU, as a
basis for mutual recognition, is the independence, quality and efficiency of each of the
judicial systems and respect in every state for the Rule of Law. In the circumstances,
the European Network of Councils for the Judiciary CALLS upon the EUROPEAN
INSTITUTIONS and MEMBER STATES to guarantee judicial independence in
accordance with the Rule of Law, and, furthermore, CALLS upon Councils for the
Judiciary and Judges at all times to be resilient in the face of the challenges which face
them.
Adopted in Paris, 9 June 2017

Δήλωση των ΠΑΡΙΣΙΩΝ για την Δικαιοσύνη που ανθίσταται
Τα µέλη του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Δικαστικών Συµβουλίων (ENCJ) που συνήλθαν
στο Παρίσι µεταξύ 7ης και 9ης Ιουνίου 2017 µε την παρούσα δηλώνουν ότι:
1. Υπάρχει ισχυρή ανάγκη για ανθεκτικά δικαστικά συστήµατα που να µπορούν να
ανθίστανται στις εξωτερικές πιέσεις, και ταυτόχρονα να προσαρµόζονται στις
µεταβαλλόµενες ανάγκες της κοινωνίας.
2. Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων του ENCJ και των εξελίξεων σε ολόκληρη
την Ευρώπη δείχνουν ότι αυτοί είναι καιροί προκλήσεων για τα συστήµατα απονοµής
της Δικαιοσύνης σε όλη την Ευρώπη και, συγκεκριµένα, για τους δικαστές που
λειτουργούν µέσα σε αυτά τα συστήµατα. Ο σεβασµός για δίκαια και αµερόληπτα
δικαστήρια, ως το βασικό συστατικό της ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας,
αµφισβητείται σε ορισµένες χώρες. Οι δικαστές θα πρέπει να είναι ενωµένοι
προκειµένου να τονιστεί ο ρόλος και η θέση του δικαστικού σώµατος. Τα Δικαστικά
Συµβούλια έχουν καίριο λόγο εν προκειµένω.
3. Η εφαρµογή των δεικτών του ENCJ για την ανεξαρτησία και τη λογοδοσία δείχνουν
ότι υπάρχει ακόµα περιθώριο βελτίωσης σε αυτούς τους τοµείς. Η οπτική των χρηστών
των δικαστηρίων
είναι σχεδόν ανύπαρκτη, ενώ παραµένει η αντίληψη περί
διαφθοράς. Η ρύθµιση της χρηµατοδότησης του δικαστικού συστήµατος γενικά δεν
είναι ικανοποιητική, και οι δικαστές εξαρτώνται από αποφάσεις που είναι στη
διακριτική ευχέρεια των κυβερνήσεων. Η διαχείριση των Δικαστηρίων είναι ακόµα
συχνά στα χέρια - άµεσα ή έµµεσα – των Υπουργείων Δικαιοσύνης. Ενθαρρυντικό
είναι όµως το γεγονός ότι είναι γενικά θετική η αποτίµηση των δικαστών και ότι σε όλα
σχεδόν τα κράτη η εµπιστοσύνη στο δικαστικό σύστηµα είναι υψηλότερη από την
εµπιστοσύνη στις άλλες κρατικές εξουσίες.
4. Το 2016/2017 η έρευνα του ENCJ µεταξύ των δικαστών δείχνει ότι, κατά µέσο όρο,
δικαστές βαθµολόγησαν την προσωπική τους ανεξαρτησία µε 8,9 στην κλίµακα του 10
και την ανεξαρτησία των δικαστών γενικά στη χώρα τους µε 8,3. Η έρευνα αποκάλυψε
επίσης µια σειρά από άλλα σηµαντικά ζητήµατα. Αυτά περιλάµβαναν: την αντίληψη εκ
µέρους των δικαστών σε ολόκληρη την Ευρώπη ότι ορισµένοι δικαστές διορίστηκαν ή/
και προήχθησαν µε ξένα κριτήρια πέραν της ικανότητας και της εµπειρίας· την
αντίληψη ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης δεν γίνεται επαρκώς σεβαστή από τα
άλλα θεσµικά όργανα του κράτους· την αντίληψη ότι οι δικαστές είναι υπό πίεση από
κάποιο ΜΜΕ που οµοίως δεν σέβεται την ανεξαρτησία τους· και, τέλος, την αντίληψη
εκ µέρους σηµαντικού αριθµού δικαστών ότι το Δικαστικό τους Συµβούλιο στερείται
κατάλληλων µηχανισµών και διαδικασιών για να υπερασπιστεί αποτελεσµατικά την
δικαστική ανεξαρτησία.
5. Το ENCJ θεωρεί σηµαντικό τα δικαστικά συµβούλια να αναλάβουν δράση για την
αντιµετώπιση των ζητηµάτων που έχουν εντοπιστεί µε σκοπό την ενίσχυση και
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, και ειδικότερα παρέχοντας υποστήριξη για την
δικαστική ανεξαρτησία, τη λογοδοσία και την ποιότητα της δικαιοσύνης. Θα πρέπει να
επιδιώξουν τη διατήρηση ενός ανοικτού και διαφανούς συστήµατος δικαιοσύνης προς
όφελος όλων.
6. Κατ’ αρχάς, είναι σηµαντικό η δικαστική εξουσία να έχει κατάλληλες δοµές
διακυβέρνησης µε τη µορφή Δικαστικών Συµβουλίων.
7. Δεύτερον, τα Δικαστικά Συµβούλια πρέπει να υποστηρίζουν οποιονδήποτε δικαστικό
λειτουργό δέχεται επίθεση και να κάνουν ό, τι µπορούν για να πείσουν την εκτελεστική
και νοµοθετική εξουσία να στηρίξουν τις δράσεις που αναλαµβάνουν στο θέµα αυτό.
8. Τρίτον, σε κάθε δηµοκρατικό κράτος είναι σηµαντικό να υπάρχει σωστή και
τεκµηριωµένη κατανόηση των αντίστοιχων ρόλων και ευθυνών καθεµιάς από τις
εξουσίες του κράτους και της ανάγκης αποτελεσµατικής µεταξύ τους συνεργασίας
βάσει αµοιβαίου σεβασµού.
9. Τέταρτον, τα δικαστικά συµβούλια θα πρέπει να ενθαρρύνουν την προώθηση
επιδόσεων υψηλής ποιότητας σε όλες τις πτυχές του έργου της Δικαιοσύνης.
10. Πέµπτον, η δικαστική εξουσία θα πρέπει να αναλάβει δράση για να εξασφαλιστεί
ότι το κοινό αντιλαµβάνεται την κεντρική σηµασία της Δικαιοσύνης για τη Δηµοκρατία
και την ευηµερία του κράτους. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσα από πρωτοβουλίες
εκπαίδευσης και προβολής.

-Τον Δεκέµβριο του 2016, το ENCJ ανέστειλε το καθεστώς παρατηρητή του
τουρκικού Ανώτατου Συµβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων (HSYK) λόγω µη
συµµόρφωσης προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα και το καταστατικό του ENCJ που
απαιτούν τα θεσµικά όργανα της Δικαιοσύνης να είναι ανεξάρτητα από την
εκτελεστική και τη νοµοθετική εξουσία και να διασφαλίζουν την τελική ευθύνη για
την υποστήριξη του δικαστικού σώµατος στην ανεξάρτητη απονοµή της δικαιοσύνης.
Από τότε δεν έχει προκύψει κάποια θετική αλλαγή. Το ENCJ επιθυµεί να εκφράσει
την αλληλεγγύη του µε τους δικαστές και εισαγγελείς της Τουρκίας που απολύθηκαν
και κάνει έκκληση για µια ταχεία ανοιχτή, δίκαιη και αµερόληπτη δικαστική
διαδικασία για τους κρατούµενους δικαστές και εισαγγελείς.
-Οι εξελίξεις και οι σχεδιαζόµενες µεταρρυθµίσεις του δικαστικού συστήµατος στην
Πολωνία συνεχίζουν να εγείρουν σοβαρές ανησυχίες, καθώς θα µπορούσαν να
θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τη διάκριση των εξουσιών, η οποία είναι ζωτικής
σηµασίας για τη διατήρηση του κράτους δικαίου. Το ENCJ επαναλαµβάνει ότι
βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση και την ενίσχυση αµοιβαίας εµπιστοσύνης
µεταξύ των δικαστικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως βάση για την αµοιβαία
αναγνώριση, είναι η ανεξαρτησία, η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα των
δικαστικών συστηµάτων και ο σεβασµός του κράτους δικαίου σε κάθε κράτος. Υπ’
αυτές τις συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Δικαστικών Συµβουλίων καλεί τα
θεσµικά Ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη-µέλη να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία
της Δικαιοσύνης σύµφωνα µε τις αρχές του κράτους δικαίου, και, επιπλέον, καλεί τα
Δικαστικά Συµβούλια και τους δικαστές ανά πάσα στιγµή να προβάλουν αντίσταση
στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν.
Εγκρίθηκε στο Παρίσι, στις 9 Ιουνίου 2017
(Εκ µέρους της Ελλάδας συµµετείχε ο Αρεοπαγίτης Μιλτιάδης Χατζηγεωργίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ

Συστηµατικά και µεθοδικά επιχειρείται εδώ και καιρό η πλήρης υποταγή και
χειραγώγηση της Δικαιοσύνης ώστε να λειτουργεί όχι ως ανεξάρτητη εξουσία αλλά
ως κυβερνητικός µηχανισµός. Υπουργοί και Βουλευτές εκτοξεύουν καθηµερινά
αστήρικτες κατηγορίες σε βάρος Δικαστών και Εισαγγελέων για µεροληπτικές
αποφάσεις και ύπαρξη σκοπιµοτήτων που στόχο έχουν δήθεν την παρεµπόδιση του
Κυβερνητικού έργου. Επιχειρούν έτσι να τρωθεί το κύρος της Δικαιοσύνης ώστε να
µπορούν να την ελέγχουν ευκολότερα και να εµφανιστούν οι ίδιοι ως µοναδικοί
υπερασπιστές της νοµιµότητας και ‘’γνήσιοι εκφραστές του κοινού συµφέροντος’’,
ακολουθώντας το παράδειγµα της Τουρκίας και της Πολωνίας, οι κυβερνήσεις των
οποίων είτε µε διώξεις κατά δικαστικών λειτουργών είτε µε ωµές νοµοθετικές
παρεµβάσεις καταργούν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Για τις εξελίξεις στην
Πολωνία έχει εκδοθεί ήδη αίτηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών στον Πρόεδρο
της Χώρας και υπάρχει µεγάλο κύµα διεθνών αντιδράσεων. Ο δικαστικός έλεγχος
των νόµων, που θωρακίζει ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα από κρατικές
αυθαιρεσίες, θεωρείται πλέον εµπόδιο στους κυβερνητικούς σχεδιασµούς.
Στην Ελλάδα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υπερασπίστηκε, όπως ήταν
υποχρεωµένη, µε σθένος και αποφασιστικότητα τη Συνταγµατική νοµιµότητα.
Προτάξαµε θεσµικά θέµατα και εµποδίσαµε τους σχεδιασµούς που επιχειρήθηκαν
από άµισθους συµβούλους του Πρωθυπουργού και κυβερνητικούς παράγοντες για
αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστικών λειτουργών κατά
παράβαση ρητών συνταγµατικών επιταγών. Εµποδίσαµε ακόµη τους σχεδιασµούς
κυβερνητικών παραγόντων σε σειρά ζητηµάτων που αφορούσαν νοµοθέτηση
αντίθετη προς το Σύνταγµα και το Ευρωπαϊκό δίκαιο και στηρίξαµε δικαστικούς
λειτουργούς, οι οποίοι λόγω της δικαιοδοτικής κρίσης που εξέφεραν, αντιµετώπισαν
και αντιµετωπίζουν την εχθρότητα ορισµένων. Στην απόπειρα ελέγχου και υποταγής
της Δικαιοσύνης, χρησιµοποίησαν από τότε τους πιο βρώµικους µηχανισµούς που
διαθέτει το Κράτος: το παρακράτος ευτυχώς ελάχιστων διαθέσιµων
«δηµοσιογράφων» - έµµισθων κονδυλοφόρων. Οι εντολείς τους καλύπτονται συχνά
πίσω από «ασυλίες» και προνόµια και παραµένουν στο παρασκήνιο,
χρησιµοποιώντας ενίοτε το κοινοβουλευτικό βήµα, για βολικούς µονολόγους. Οι ίδιοι
οι εντολοδόχοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα αφού οι συκοφαντίες και οι
µηχανορραφίες είναι το κύριο επάγγελµά τους.
Στο στόχαστρο αυτών των κύκλων µπήκε από χθες και ο Α΄ Αντιπρόεδρος της
Ένωσης, που σήκωσε µεγάλο βάρος της ανυποχώρητης µάχης της Ένωσης για την
Δικαστική Ανεξαρτησία και την Δηµοκρατία, µε έωλες και ανυπόστατες
λασπολογίες. Διαµηνύουµε στους διάφορους σκευωρούς και στους προστάτες τους

11. Έκτον, οι δικαστές θα πρέπει να υιοθετήσουν στρατηγική εστιασµένη στην
επικοινωνία ώστε να διατηρούν ενεργό διάλογο µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και το
κοινό.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
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ότι η Ένωσή µας θα πράττει το καθήκον της, που είναι η κατοχύρωση του ελεύθερου
δικαστικού φρονήµατος και η συνταγµατική οµαλότητα, µε οποιοδήποτε τίµηµα,
χωρίς να φοβάται από τέτοιου είδους πιέσεις, που αντίθετα δυναµώνουν την
προσήλωσή µας. Η ελληνική κοινωνία αντιλαµβάνεται τους τεράστιους κινδύνους που
ελλοχεύουν από µια αδηφάγο εκτελεστική εξουσία, που επιθυµεί µε τη χρήση κάθε
µέσου να δρα ανεξέλεγκτη, τη στιγµή που η εµπιστοσύνη των πολιτών σ’ αυτήν ως
θεσµού αγγίζει µετά βίας το 13% (το χαµηλότερο σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΒΗΜΑ

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2017.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒAΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣYΝΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΩΝIΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αριθµός Πρωτ.: 281

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων µετά τα συµπεράσµατα του Δικτύου των
Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού
Δικτύου των Δικαστικών Συµβουλίων, της Επιτροπής της Βενετίας και την Ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών για τις επεµβάσεις της Πολωνικής Κυβέρνησης
στην Δικαιοσύνη της Χώρας αυτής, που περιλαµβάνουν µονοµερείς αλλαγές στις
ηγεσίες των Ανωτάτων Δικαστηρίων πριν την λήξη της θητείας τους και την αλλαγή της
σύνθεσης του Δικαστικού Σώµατος µε αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας, εκφράζει
την βαθιά ανησυχία της για τις εξελίξεις αυτές. Η ευθεία αµφισβήτηση της Δικαστικής
Ανεξαρτησίας µπορεί να λαµβάνει πολλές µορφές ανάλογα µε τις κοινωνικές και
πολιτικές ιδιοµορφίες κάθε Κράτους και κλονίζει από τα θεµέλια τη Δηµοκρατία και το
Κράτος Δικαίου όπως το γνωρίζαµε µέχρι σήµερα. Οι Έλληνες Δικαστές και
Εισαγγελείς δηλώνουν την συµπαράστασή τους στους Πολωνούς συναδέλφους.
Αθήνα 26 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αριθµός Πρωτ.:292

Στις 30-8-2016 η Ένωση εξέδωσε Δελτίο Τύπου σχετικά µε τις ανεπίτρεπτες και
εξωθεσµικές παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανοιχτή τότε υπόθεση του
πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων. Μετά την
πρόσφατη έκδοση δικαστικής απόφασης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι
«παρακολουθεί µε ανησυχία τις εξελίξεις». Οι ελληνικές δικαστικές αρχές και οι
ελληνικοί νόµοι οφείλουν να αντιµετωπίζουν ισότιµα όλους τους πολίτες χωρίς να έχει
καµία σηµασία η ειδική σχέση που µπορούν αυτοί να έχουν µε υπηρεσίες υπαγόµενες
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ορθή ερµηνεία και εφαρµογή των νόµων ανατίθεται από
το Σύνταγµα στους δικαστικούς λειτουργούς, η κρίση των οποίων δεν επιτρέπεται να
επηρεάζεται από πολιτικές σταθµίσεις, πιέσεις ή προτροπές. Η ανεξαρτησία των
γραφείων στατιστικής στα Κράτη µέλη µπορεί να «αποτελεί βασικό πυλώνα της
οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης» σύµφωνα µε την Κοµισιόν, η ανεξαρτησία και
το ανεπηρέαστο ωστόσο των Δικαστών και των Εισαγγελέων µιας Χώρας αποτελούν
τον ακρογωνιαίο λίθο του Δηµοκρατικού Πολιτεύµατος.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΜΙΣΘΑ
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
Αριθµός Πρωτ.:293

Σύµφωνα µε το Νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού
διαφηµιστικού χρόνου, Τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου
περιφερειακού και τοπικού τύπου, Ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα στις έντυπες
εκδόσεις, Δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής
οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στις
4-8-2017 και εκκρεµεί η δηµοσίευσή του στο ΦΕΚ, λύθηκε οριστικά το ζήτηµα της
µετατροπής των άµισθων υποθηκοφυλακείων σε έµµισθα. Με το άρθρο 44 του
Νοµοσχεδίου δεν προβλέπεται πλέον η συµµετοχή Ειρηνοδικών στην περίπτωση
έλλειψης προϊσταµένου Υποθηκοφυλακείου. Το Προεδρείο της Ένωσης, µε κατάθεση
υποµνηµάτων και συνεχή παρουσία στα αρµόδια όργανα, έδωσε µεγάλο αγώνα όλους
τους προηγούµενους µήνες για να αποφευχθεί τέτοιο ενδεχόµενο, που θα ανέθετε µη
δικαστικά καθήκοντα σε δικαστικούς λειτουργούς. Οι προσπάθειές µας είχαν απόλυτα
επιτυχή έκβαση και οι εξελίξεις µας δικαίωσαν. Με την ίδια αποφασιστικότητα θα
εργαστούµε και την επόµενη χρονιά για την επίλυση και των υπόλοιπων εκκρεµών
ζητηµάτων.

Ποια είναι η άποψή σας για το θέµα των τηλεφωνικών συνοµιλιών του
υπουργού Αµυνας κ. Πάνου Καµµένου µε τον καταδικασµένο σε ισόβια
κάθειρξη στην υπόθεση του «Noor 1» Ευθύµιου Γιαννουσάκη;
«Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτε επ’ αυτού, εφόσον η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, στα
χέρια της Δικαιοσύνης».
Τις καταγγελίες Πολάκη περί ταξικών αποφάσεων της Δικαιοσύνης για τα
δεδουλευµένα, θέλετε να τις σχολιάσετε;
«Επιχειρήθηκε απαράδεκτη εκλαΐκευση νοµικών όρων… Πρόθεση του κ. Πολάκη
ήταν να αποδείξει µε τον πλέον αντιεπιστηµονικό τρόπο τις κυβερνητικές
ευαισθησίες για τα εργασιακά δικαιώµατα, στον αντίποδα της “σκληρής”
Δικαιοσύνης. Περιορίζοµαι να πω ότι µια κυβέρνηση χαρακτηρίζεται για την
κοινωνική της ευαισθησία και το ταξικά φιλεργατικό της πρόσηµο όχι µε κριτική σε
δικαστικές αποφάσεις, αλλά από την έµπρακτη θετική της στάση στα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα».
Μια µατιά στο αρχείο αρκεί για να διαπιστώσει κανείς ότι µέσα στους
τελευταίους έξι-επτά µήνες έχετε εκδώσει περισσότερες από πέντε σκληρές
ανακοινώσεις, πολλές από αυτές για την κυρία Θάνου.
«Η Ενωσή µας βρέθηκε όλη τη χρονιά που πέρασε επικεφαλής του αγώνα για
διαφύλαξη της συνταγµατικής νοµιµότητας, όσον αφορά τα όρια ηλικίας
αποχώρησης των δικαστικών λειτουργών. Ηταν χρέος µας να το κάνουµε… Η
αντιπαράθεσή µας δεν ήταν προσωπική µε την κυρία Θάνου, αλλά θεσµική».
Πώς σχολιάζετε την τοποθέτηση της κυρίας Θάνου στη γενική γραµµατεία
του Πρωθυπουργού ως προϊσταµένης του Νοµικού Γραφείου του;
«Ο Πρωθυπουργός έχει το αναφαίρετο δικαίωµα να επιλέγει συνεργάτες και ως προς
τούτο η επιλογή της κυρίας Θάνου δεν µπορεί να κριθεί από εµάς. Η επιλογή
συνταξιούχων δικαστικών για να επανδρώσουν θέσεις σε Ανεξάρτητες Αρχές ή για να
γίνουν σύµβουλοι της εκτελεστικής εξουσίας είναι κάτι που γίνεται εδώ και χρόνια
και είναι αλήθεια ότι από τις θέσεις αυτές πέρασαν έντιµοι και ακέραιοι δικαστές.
Ωστόσο η ζηµία που γίνεται µε τον τρόπο αυτό στη Δικαιοσύνη είναι µεγάλη. Η
κυβέρνηση µπορεί να φέρει προς ψήφιση νόµο που θα απαγορεύει σε δικαστικούς
λειτουργούς να καταλαµβάνουν οποιαδήποτε θέση στο Δηµόσιο για διάστηµα τριών
ετών µετά την αποχώρησή τους από το Σώµα. Είναι µια πρόταση αυτοπεριορισµού
και αποκλείει όποιες σκέψεις µπορεί να γίνουν για αλληλεξάρτηση των κρατικών
λειτουργιών».
Ενα από τα ισχυρότερα επιχειρήµατα εκείνων που ασκούν κριτική στους
δικαστικούς λειτουργούς είναι µια λογική συντεχνιακού τύπου ώστε να µη
θιγούν κεκτηµένα. Μισθολογικό, «πόθεν έσχες» κ.τ.λ. Αποδέχεστε την
κριτική αυτή;
«Είναι µια µόνιµη επωδός για όσους θέλουν ανέξοδα να παίξουν µε τα
αντανακλαστικά της κοινωνίας. Το δικαστικό µισθολόγιο συνδέεται από το Σύνταγµα
µε το µισθολόγιο των βουλευτών. Για το “πόθεν έσχες”, άρχισε ακόµα ένα µεγάλο
παραµύθι. Οτι δηλαδή εµείς αρνούµαστε να υποβάλουµε δηλώσεις. Οι δικαστές και
εισαγγελείς είµαστε από τις πρώτες κατηγορίες πολιτών εδώ και δεκαετίες που
υποβάλλουµε µε συνέπεια τις δηλώσεις µας. Δεν έχουµε να κρύψουµε τίποτα, δεν
βρισκόµαστε εµείς κατηγορούµενοι για µίζες και για µαύρο χρήµα, ούτε έχουµε
καταθέσεις σε offshore εταιρείες, ούτε τα ονόµατά µας βρίσκονται σε λίστες
φοροφυγάδων ή άλλων που έβγαλαν παράνοµα χρήµατα στο εξωτερικό. Καταθέσαµε
ωστόσο αίτηση ακύρωσης της σχετικής ΚΥΑ που όριζε τον τύπο και το περιεχόµενο
των νέων ηλεκτρονικών δηλώσεων. Εκκρεµεί η απόφαση του ΣτΕ. Στρεφόµαστε κατά
των νέων δηλώσεων ιδίως γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διαρροής και αθέµιτης
χρήσης των υποβαλλόµενων στοιχείων. Αυτό που ζητούµε είναι να διορθωθεί ο
τρόπος που θα υποβάλλονται οι δηλώσεις ώστε να υπάρχουν οι αναγκαίες
διασφαλίσεις του απορρήτου, όπως θα ήθελε ο κάθε πολίτης για τον εαυτό του».
Στην καθηµερινότητα η Δικαιοσύνη εξακολουθεί να ταλανίζεται από
καθυστερήσεις κατά την απονοµή της, ελλείψεις προσωπικού και άλλα
πολλά. Υπάρχει κάποια λύση που µπορεί να αποσυµφορήσει το
«σύστηµα»;
«Τα διαχρονικά αυτά προβλήµατα µας απασχολούν πολύ. Είναι θετική η εξαγγελία
του υπουργού Δικαιοσύνης για ίδρυση Δικαστικής Αστυνοµίας (µε γραφολόγους,
οικονοµολόγους κ.λπ.) που θα συνδράµει στο έργο µας. Η θεσµοθέτηση νέων
οργανικών θέσεων είναι επίσης απαραίτητη και συνδέεται µε τη διαρκώς αυξανόµενη
δικαστική ύλη. Η Ενωσή µας επεξεργάζεται – και θα το καταθέσει προσεχώς στο
υπουργείο Δικαιοσύνης – ένα σχέδιο ενίσχυσης του θεσµού της δικαστικής
µεσολάβησης, της µεσολάβησης µεταξύ των διαδίκων µερών από δικαστή που θα έχει
τα συνταγµατικά εχέγγυα προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Επιδίωξή µας
είναι να φιλτράρονται οι υποθέσεις που φτάνουν στο ακροατήριο, ώστε να υπάρξει
άµεση αποσυµφόρηση».

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
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