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ΓΝΩΜΗ  ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ Ο.Κ.Δ.  

«ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΝΟΜΟΘΔΣΗΗ» 

 

Γιαδικαζία 

Ζ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο (Ο.Κ.Δ.) αλέιαβε ηελ έθδνζε 

Γλψκεο Πξσηνβνπιίαο, ζην πιαίζην ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ Δζληθνχ Αλαπηπμηαθνχ ρεδίνπ, 

κε ζέκα: «Γικαιοζύνη και Οπθή Νομοθέηηζη» κε βάζε ην άξζξν 4 ηνπ Νφκνπ 2232/1994, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν «ε Ο.Κ.Δ. κπνξεί κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία λα εθθξάδεη γλψκε θαη γηα 

άιια ζέκαηα θνηλσληθννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο».  

Η Δκηελεζηική Δπιηποπή ηηρ Ο.Κ.Δ., αποθάζιζε να γνυμοδοηήζει επί ηος 

παπαπάνυ θέμαηορ και όπιζε Δπιηποπή Δξγαζίαο, απνηεινχκελε απφ ηνπο κ.κ.. Γεώπγιο 

Καπανίκα, Γεώπγιο Σζαηήπη, Ιυάννη Πάφδα, Παναγιώηη ςπιόποςλο, οθία Καηζίνα 

και Νίκο Σζεμπεπλίδη. Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο νξίζηεθε ν θ. Γεώπγιορ 

Καπανίκαρ.  

ηελ Δπηηξνπή ζπκκεηείραλ επίζεο σο εκπεηξνγλψκνλεο νη θ.θ. Κ. Μενοςδάκορ 

 (Δπίηιμορ Ππόεδπορ ηος ςμβοςλίος Δπικπαηείαρ – Ππόεδπορ Απσήρ Πποζηαζία 

Πποζυπικών Γεδομένυν),  Γ. Γελήρ (Καθηγηηήρ Νομικήρ σολήρ ΔΚΠΑ), η. 

Γπηγοπίος (Γικηγόπορ) και η κα  Δ. Κοςηζιμπού (Γικηγόπορ). 

Σνλ επηζηεκνληθφ ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο είρε η Γπ Αθποδίηη 

Μακπςγιάνη, επηζηεκνληθή ζπλεξγάηεο ηεο Ο.Κ.Δ.  

Ζ Οινκέιεηα ηεο Ο.Κ.Δ., αθνχ νινθιήξσζε ηε ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ζηε ζπλεδξίαζε 

ηεο 11
εο

 Οθησβξίνπ 2018, δηαηχπσζε ηελ ππ’ αξηζκ. 323 Γλψκε ηεο. 
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ζ ΟΚΔ πξφζθαηα δηακφξθσζε ην Δζληθφ Αλαπηπμηαθφ ρέδην ηεο ρψξαο ζην νπνίν 

ζπκθψλεζαλ φινη νη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη παξνπζηάζηεθε ζε εηδηθή εκεξίδα ζην Εάππεην 

Μέγαξν. Μέζα απφ ηελ αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ πνπ 

παξαθσιχνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο αλαδείρζεθαλ νη βαζηθνί ππιψλεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη πξνζδηνξίζζεθαλ νη άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαοζηνπο νπνίνπο ρξεηάδνληαη λα γίλνπλ παξεκβάζεηο γηα λα κπνξέζεη ε ρψξα λα 

είλαη αληαγσληζηηθή ζην επξσπατθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ.  

Ζ νξζή λνκνζέηεζε θαη ε ηαρεία απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο αλαδείρζεθε,ζχκθσλα κε ηελ 

άπνςε ηφζν ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ φζν θαη ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, σο ν 

ηνκέαο πνπ ρξήδεη ζεκαληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηαηί επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε 

ηεο πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλΣαπηφρξνλα ε πνηφηεηα ηεο 

ειιεληθήο δηθαηνζχλεο δηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ην επίπεδν δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ.  

χκθσλα δε κε πξφζθαηεο κειέηεο,ζρεηηθά κε ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε 

δηθαηνζχλε ζηε ρψξα καο,ζηηο πξψηεο ζέζεηο θαηαηάζζνληαη νη αδπλακίεο ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε βξαδεία απνλνκή ηεο 

δηθαηνζχλεο. Γελ γίλεηαη λα ρξνλίδνπλ νη ππνζέζεηο θαη είλαη αδηαλφεην λα πξνζθεχγεη 

θάπνηνο ζήκεξα ζηε Γηθαηνζχλε θαη λα δηθάδεηαη χζηεξα απφ 1 ή 2 ρξφληα. Με άιια ιφγηα, 

απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε ην φηη έρνπκε κία δπζιεηηνπξγηθή δηθαηνζχλε κε ηεξάζηηα 

γξαθεηνθξαηία θαη ηεξάζηηεο θαζπζηεξήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηα 

επηρεηξεκαηηθά θαη νηθνλνκηθά ζρέδηα, ελψ δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ νχηε απιά 

αηηήκαηα πνιηηψλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Σέινο, παξαηεξείηαη 

θαη πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ θχξνπο ηεο Γηθαηνζχλεο θπξίσο κέζα κέζα απφ ηελ εκπινθή 

θπβεξλεηηθψλ παξαγφλησλ ηεο λνκνζεηηθήο θαη εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ζηε δηθαζηηθή. 

Δπνκέλσο, κε ηελ παξνχζα γλψκε ηεο ε ΟΚΔ επειπηζηεί λα ζπκβάιιεη θαη απηή απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή, δίθαηε θαη ηαρεία  απνλνκή ηεο 

δηθαηνζχλεο κέζα απφ δηαδηθαζίεο νπζηαζηηθνχ θαη αλνηθηνχ δηαιφγνπ φισλ φζσλ 

εκπιέθνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. 
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2. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

πζηαηηθφ ζηνηρείν κηαο δεκνθξαηίαο δπηηθνχ ηχπνπ είλαη ην θξάηνο δηθαίνπ, θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε χπαξμε αλεμάξηεηεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

δηθαηνζχλεο. Ζ Γηθαηνζχλε είλαη ν ηειηθφο εγγπεηήο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ν 

ζεκαηνθχιαθαο ηνπ πληάγκαηνο. Δίλαη ν πξνζηάηεο απέλαληη ζηηο θπβεξλεηηθέο 

απζαηξεζίεο. Οη δηθαζηέο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηνλ λφκν «ρσξίο θφβν» θαη κε ην 

ελδερφκελν αθφκα λα ελνριεζνχλ νη άιιεο εμνπζίεο, ηα ΜΜΔ ή ε θνηλή γλψκε. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ Έθζεζε πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα (2018) γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

δηθαηνζχλεο παξνπζηάδεηηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

ζπζηεκάησλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο, ζπγθξηηηθά ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 

H ρψξα καο δαπαλά ρξήκαηα άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ζηα δηθαζηήξηα θαη δηαζέηεη 

κεζαίν πξνο πςειφ αξηζκφ δηθαζηψλ θαη πςειφ αξηζκφ δηθεγφξσλ αλά θάηνηθν. Παξφια 

απηά θαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Έθζεζεο, ε εηθφλα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο 

απνλνκήο δηθαηνζχλεο απέρεη αξθεηά απφ ην λα ραξαθηεξηζηεί ηθαλνπνηεηηθή. 

Ωο θχξηεο αηηίεο αλαθέξνληαη νη πςεινί ρξφλνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ αιιά θαη ε ειιηπήο δηαζεζηκφηεηα ειεθηξνληθψλ κέζσλ κε απνηέιεζκα ηε ρακειή 

ρξήζε ησλ λέσληερλνινγηψλ κεηαμχ δηθαζηεξίσλ θαη δηθεγφξσλ. Παξά ηηο φπνηεο ελδείμεηο 

βειηίσζεο, ε Διιάδα δηαζέηεη, αθφκα θαη ζήκεξα, έλαλ απφ ηνπο πςειφηεξνπο ρξφλνπο 

δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ, είηε πξφθεηηαη γηα δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο είηε γηα 

αζηηθέο/εκπνξηθέο. Ηδηαίηεξα πςειφο δε θαη κε δηαθνξά είλαη ν αξηζκφο ησλ εθθξεκψλ 

ππνζέζεσλ ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ. Σo ηειεπηαίν δηάζηεκα, θαη ζηε βάζε 

ζηνηρείσλ ηεο ΔΓΔ, δηαπηζηψλεηαη φηη κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ αζηηθψλ ππνζέζεσλ, θαη 

επνκέλσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, πρ ζηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο, ν ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο είλαη 

ζπληνκφηεξνο. 

Αλακθηζβήηεηα ε αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο, ε αζθάιεηα δηθαίνπ θαη ε ηαρεία απνλνκή 

δηθαηνζχλεο είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο επλνκνχκελνπ θξάηνπο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ 

Διιάδα ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε έρεη σο εμήο: 

A. Ανεξαπηηζία ηηρ δικαιοζύνηρ 
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Ζ αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο απνηειεί πξσηαξρηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαη 

πξνζηαηεχεηαη απφ ην χληαγκα. Ζ ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία ζσξαθίδεηαη κε ηελ θαζηέξσζε 

ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ θαη ηνπ δηάρπηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο. Ζ 

πξνζσπηθή αλεμαξηεζία θαηνρπξψλεηαη κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηζνβηφηεηαο, ηεο 

νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο, ησλ αζπκβίβαζησλ, ηνπ ειέγρνπ ησλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ 

απφ ην Αλψηαην Γηθαζηηθφ πκβνχιην(αξκφδην φξγαλν γηα ηηο πξναγσγέο, ηνπνζεηήζεηο, 

κεηαζέζεηο, απνζπάζεηο θαη κεηαηάμεηο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), θαη ηεο άζθεζεο ηεο 

πεηζαξρηθήο δηθαηνδνζίαο απφ ηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα ησλ δηθαζηψλ. πλεπψο, ε de iure 

αλεμαξηεζία πξνζηαηεχεηαη επαξθψο. Εεηνχκελν φκσο παξακέλεη ε de facto αλεμαξηεζία 

πνπ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ.  

Ζ de facto αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο εμαξηάηαη απφ:  

α) ηελ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ (ΑΓ). Ζ 

αληηθεηκεληθφηεηα ησλ θξίζεσλ ηνπ ΑΓ δηαθπιάζζεη ηελ πξαγκαηηθή αλεμαξηεζία ησλ 

δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ.  

β) ηε ζηάζε πνπ θξαηά ε εθηειεζηηθή εμνπζία απέλαληη ζηηο απνθάζεηο ηεο δηθαηνζχλεο θαη 

εηδηθφηεξα απφ ηελ δεκφζηα θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζε απηέο. ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ 

λα δηαρσξηζζεί ε θξηηηθή απφ ηελ ακθηζβήηεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο δηθαηνζχλεο. Αζθαιψο, 

νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο πξέπεη λα θξίλνληαη θαη απ’ ηνπο πνιίηεο, ζην φλνκα ησλ νπνίσλ 

εθδίδνληαη, αιιά θαη απ’ ηα κέιε ηεο λνκηθήο θνηλφηεηαο, πνπ δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία φκσο, νθείιεη λα ηηο ζέβεηαη θαη λα ηηο 

εθηειεί απαξέγθιηηα εθφζνλ ε απφθαζε ζεβάζηεθε ην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο. 

Ζ εθαξκνγή ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζε έλα θξάηνο δηθαίνπ δελ κπνξεί παξά λα είλαη 

αδηαπξαγκάηεπηε. Σν ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν λα 

ζρνιηάδνληαη επηθξηηηθά απνθάζεηο ηεο δηθαηνζχλεο πξνηνχ θαλ αλαθνηλσζνχλ επίζεκα. Σν 

γεγνλφο απηφ πιήηηεη αλεπαλφξζσηα ην θχξνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο δηθαηνζχλεο.   

 

 

Β. Καλή νομοθέηηζη - Αζθάλεια δικαίος 

Πξνυπφζεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ελ γέλεη ηεο πγηνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 

ε εκπηζηνζχλε. Δρζξφο ηνπο είλαη ε αλαζθάιεηα δηθαίνπ. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε 

πνιπλνκία θαη ε θαθνλνκία ππνλνκεχνπλ ηελ φπνηα απφπεηξα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

θαζψο νδεγνχλ ζηελππεξθφξησζε ησλ δηθαζηεξίσλ πνπ είλαη βαζηθφο απνηξεπηηθφο 
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παξάγνληαο γηα λέεο επελδχζεηο αιιά θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αηζζήκαηνο δηθαίνπ ζηε 

θνηλσλία.  

Ζ θαθή λνκνζέηεζε ιακβάλεη ηηο αθφινπζεο κνξθέο: 

α)Δλλιπήρ νομοθέηηζηε νπνία πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ νινθιεξψλεηαη 

ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην κε ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ θαλνληζηηθψλ ή θαη αηνκηθψλ πξάμεσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην θελφ 

αλαπιεξψλεηαη απφ ηε δηνίθεζε κε ιχζεηο θαηά πεξίπησζε, ν νπνίεο απνηεινχλ αληηθείκελν 

ακθηζβήηεζεο πνπ θέξεηαη πξνο επίιπζε ζηα δηθαζηήξηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη 

ε έιιεηςε δαζηθψλ ραξηψλ, δαζνινγίνπ θαη θηεκαηνινγίνπ. Οη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαίλεηαη φηη πξνσζνχληαη αιιά δελ θαίλεηαη φηη ζα νινθιεξσζνχλ ζχληνκα ζε παλειιαδηθφ 

επίπεδν. Δπίζεο ε έιιεηςε δηνηθεηηθήο νξηνζέηεζεο ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο. 

β) Πληθυπική νομοθέηηζη. Δίλαη αιήζεηα φηη ζηε ζχγρξνλε επνρή ε ζπλερήο παξαγσγή 

θαλφλσλ δηθαίνπ είλαη αλαπφθεπθηε ιφγσ ηεο πνιπκέξεηαο ηεο θξαηηθήο δξάζεο θαη ιφγσ 

ηεο αχμεζεο ησλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ έθδνζε Οδεγηψλ 

ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζε ελζσκάησζήο ηνπο κε εζληθά λνκνζεηήκαηα. Καη λαη κελ ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα αθνινπζείηαη πην ζπρλά ε πξαθηηθή ηεο έθδνζεο Καλνληζκψλ αληί 

Οδεγηψλ, αιιά απηφ δελ θαίλεηαη λα αζθεί επίδξαζε ζηε δηθαζηεξηαθή χιε αθνχ θαη ν 

Καλνληζκφο εληάζζεηαη ζηε λνκνζεζία, ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή ειέγρεηαη απφ ηα 

δηθαζηήξηα.  

γ) Ππόσειπη νομοθέηηζη. Έθδνζε λφκσλ ρσξίο πξνεγνχκελε ζνβαξή εμέηαζε ηεο αλάγθεο 

λέαο ξχζκηζεο, λφκνη αιιειναλαηξνχκελνη θαη γεληθφηεξα αδηθαηνιφγεηεο ζπλερείο 

λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηε δηακφξθσζε ζηαζεξνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ, 

ζέηνπλ λέα δεηήκαηα πνπ θέξνληαη πξνο θξίζε ζηα δηθαζηήξηα θαη έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ 

αδπλακία δεκηνπξγίαο ζηαζεξψλ λνκνινγηαθψλ ιχζεσλ.  

δ) Αζαθήρ νομοθέηηζη. Πνιιέο δηθαζηηθέο έξηδεο δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο αζάθεηαο 

λφκσλ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θαθή δηαηχπσζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπο ή θαη ζε έιιεηςε 

ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο θαη κειέηεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο. Δίλαη πνιχ ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή, νξζφηεξα κάιινλ απνηειεί ηνλ θαλφλα, 

ε έθδνζε εγθπθιίσλ, κε ηηο νπνίεο δηεπθξηλίδνληαη δεηήκαηα πνπ παξακέλνπλ αζαθή ή θαη 

επηρεηξείηαη δηφξζσζε ζθαικάησλ ηνπ λφκνπ. Ζ ίδηα ε έθδνζε ησλ εγθπθιίσλ απνηειεί αηηία 

άζθεζεο έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη δεκηνπξγίαο δηθαζηηθψλ δηαθνξψλ. 
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ε) Νομοθέηηζη πος δεν λαμβάνει ςπότη ηηρ πποηγούμενα νομολογιακά δεδομένα. Καθή 

λνκνζέηεζε απνηειεί θαη ε ζέζπηζε ξπζκίζεσλ ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε πξνεγνχκελε 

δηθαζηεξηαθή πξαθηηθή αθφκε θαη ησλ αλψηαησλ δηθαζηεξίσλ ή θαη ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ κε ηελ ειπίδα φηη ζα 

παξαθακθζεί ε πθηζηάκελε λνκνινγία.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα λνκνζέηεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα πξναλαθεξφκελα 

αξλεηηθά απνηειεί ε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Οη ζπλερείο λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο θαζηζηνχλ 

αλέθηθην νπνηνδήπνηε επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ, ελψ παξάιιεια δπζθνιεχνπλ 

ζεκαληηθάην έξγν ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ πνιππινθφηεηα θαη αζάθεηα ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο ηεο εθδφζεσο πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ 

εγθπθιίσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα θνξνινγηθά ζέκαηα. 

Κακία επηρείξεζε δελ κπνξεί λα αηζζάλεηαη αζθαιήο νχηε θαλ γηα ην απψηαην ρξνληθφ φξην 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαζψο, παξά ηελ πξφζθαηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο, ν λνκνζέηεο θαη ε δηνίθεζε έρνπλ εθεχξεη ηνλ λνκηθφ ζνινηθηζκφ ησλ 

παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο, θαηά ηξφπν ψζηε θαλείο δελ γλσξίδεη πφηε ην Γεκφζην παχεη 

λα έρεη αξκνδηφηεηα πξνο έιεγρν. Οκνίσο θαλείο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη πνηνο είλαη ν 

ρξνληθφο νξίδνληαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ.  

Σν απνηέιεζκα ηεο αζαθνχο, αληηθαηηθήο, απνζπαζκαηηθήο λνκνζεζίαο είλαη ε δεκηνπξγία 

ζηνπο πνιίηεο γεληθφηεξεο θαρππνςίαο σο πξνο ηηο παξεκβάζεηο ηνπ λνκνζέηε θαη ηηο 

ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο. ε κία ρψξα, ζηελ νπνία ν δείθηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο 

ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο ζεζκνχο είλαη πςειφο, ε θαρππνςία απηή νδεγεί ηνπο πνιίηεο 

λα θαηαθεχγνπλ κε κεγάιε επθνιία ζηα δηθαζηήξηα.   

Γ. Σασύηηηα απονομήρ ηηρ δικαιοζύνηρ 

Ζ λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ είλαη πινχζηα 

σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΔΓΑ γηα ην δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε, φπνπ 

ζεκαληηθφηαηε ζέζε θαηέρεη θαη ε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο ζε εχινγν ρξφλν.  

Ζ πξψελ Δπίηξνπνο Γηθαηνζχλεο Βίβηαλ Ρέληηλγθ, ζπλδένληαο κε άκεζν ηξφπν ηελ ηαρχηεηα 

ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο κε ηελ νηθνλνκία, είρε δειψζεη φηη: «Η θαζπζηέξεζε ζηελ 

απνλνκή δηθαηνζύλεο ηζνδπλακεί κε άξλεζε απνλνκήο δηθαηνζύλεο». 
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Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο είλαη έλα αθαλζψδεο δήηεκα ζηε ρψξα καο 

θαη απνηειεί ρξφληα παζνγέλεηα, ε νπνία ππνλνκεχεη ηελ ίδηα ηελ πνηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο 

καο. Αλ ν πνιίηεο αηζζάλεηαη φηη δελ κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηε Γηθαηνζχλε θαη λα βξεη ην 

δίθην ηνπ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηφηε ακθηζβεηείηαη ν ίδηνο ν ππξήλαο ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ. 

Όκσο, ε θαζπζηέξεζε ζηελ απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο είλαη, ηαπηφρξνλα, θαη ηξνρνπέδε γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Γηαηί ζε φινπο ηνπο δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, εθεί πνπ ε ρψξα 

είλαη ζπζηεκαηηθά ηειεπηαία είλαη ζηελ ηαρχηεηα απνλνκήο ηεο Γηθαηνζχλεο. Απηφ 

απνηξέπεη ηηο επελδχζεηο, δελ εμαζθαιίδεη ζηαζεξφηεηα δηθαίνπ θαη θάλεη εηδηθά ηνπο μέλνπο 

επελδπηέο εμαηξεηηθά θαρχπνπηνπο λα επελδχζνπλ ζηε ρψξα καο 

Σν πξφβιεκα ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ απνλνκή ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο πξνζπάζεζε λα 

αληρλεχζεη θαη ε Οινκέιεηα ηνπ ηΔ ζε πκβνχιην (Πξαθηηθφ 17/2011), φπνπ 

επηζεκαίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο:«Δίλαη γεγνλόο όηη ε δηθαηνζύλε ζηελ Διιάδα 

απνλέκεηαη κε ηδηαίηεξα βξαδείο ξπζκνύο θαη όηη ε βξαδύηεηα απηή παξαηεξείηαη θαη ζηε 

δηνηθεηηθή δηθαηνζύλε, ηόζν ζην Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο, όζν θαη ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά 

δηθαζηήξηα. Δίλαη, εμάιινπ, πξνθαλέο όηη ε θαζπζηεξεκέλε απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο, εθηόο 

από ηηο ζνβαξέο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο επηπηώζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα 

ηνπο πνιίηεο θαη ην Κξάηνο, απνηειεί θαη ζεκαληηθό πιήγκα ζην Κξάηνο Γηθαίνπ.  

Ζ βξαδεία επίιπζε, ηδίσο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ -θαζώο κεηά ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο 

ζηηο ηδησηηθέο δηαθνξέο ππάξρεη ηάζε πεξηνξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ-, απνηειεί ζχκθσλα κε 

έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ην ηξίην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαζψο 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη θαζπζηεξήζεηο ζηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο ζπλεπάγνληαη 

νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. ηελ πεξίπησζε δε ησλ πνιηηψλ ζεκαίλεη αδπλακία 

απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, θαηά ηξφπν ψζηε ην χληαγκα θαη ν 

λφκνο λα παξακέλνπλ γξάκκα θελφ. Με άιια ιφγηα ε θαζπζηέξεζε ζπληζηά θαηάιπζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, ππνβαζκίδεη ην θχξνο ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ζπληειεί 

ζηελ επηθξάηεζε ελφο θιίκαηνο ακθηβνιίαο θαη αλαζθάιεηαο γηα ηνπο δηαδίθνπο.Απηά δελ 

ζπλάδνπλ, κε ηελ εηθφλα ελφο επέιηθηνπ, ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο απνλνκήο δηθαηνζχλεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ δε είλαη ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ηδίσο ζηε Γηνηθεηηθή Γηθαηνζχλε, φπνπ 

νη ππνζέζεηο γηα λα θηάζνπλ λα εθδηθαζζνχλ πεξλάεη έλα ηεξάζηην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηα 

έλλνκα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ, κέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα γηα ρξφληα 

ελψ νη ππνζέζεηο ιηκλάδνπλ ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ. 
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Σν Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ εθηίκεζε ζε κειέηε ηνπ φηη ε επίζπεπζε θαηά 35% 

ηνπ ρξφλνπ επίιπζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ κε νξίδνληα ην 2020 ζα έρεη κεηξήζηκν 

νηθνλνκηθφ φθεινο έσο 19 εθαηνκκχξηα €. 

Οη θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο απνδίδνληαη ζε δηάθνξα αίηηα. Όπσο 

αλαθέξεηαη ζην πξναλαθεξφκελν Πξαθηηθφ ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΣΔ«Τν πξόβιεκα ηεο 

θαζπζηέξεζεο ζηελ επίιπζε ησλ δηνηθεηηθώλ δηαθνξώλ ζε όια ηα επίπεδα νθείιεηαη ζε 

πνιιαπιέο αηηίεο θαη, σο εθ ηνύηνπ, γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ πξέπεη λα εξεπλεζνύλ θαη λα 

αληηκεησπηζηνύλ ζπλνιηθά όινη νη παξάγνληεο πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, ε 

νπνία ζπγθξνηεί πιένλ πξόβιεκα κε δνκηθό ραξαθηήξα. Βαζηθή αηηία ζπληζηά ν ππεξβνιηθά 

κεγάινο αξηζκόο έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη έλδηθσλ κέζσλ ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ 

δηθαζηεξίσλ. Αθόκε θαη αλ όινη νη δηθαζηέο ππεξέβαηλαλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο, δελ ζα ήηαλ 

δπλαηόλ λα επηηεπρζνύλ νη επηζπκεηνί ρξόλνη δηεθπεξαίσζεο ησλ δηθώλ. Πξέπεη κάιηζηα λα 

ζεκεησζεί όηη ε ππεξθόξησζε ησλ πηλαθίσλ ησλ δηθαζηεξίσλ νθείιεηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό 

ζε έλδηθα κέζα, ηα νπνία αζθνύλ ην Γεκόζην θαη λνκηθά πξόζσπα δεκόζηνπ δηθαίνπ. Η 

αλαληηζηνηρία πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ εηζαγόκελσλ θαη δηεθπεξαηνύκελσλ ππνζέζεσλ 

επηηείλεηαη από ζεηξά αηηίσλ πνπ κπνξνύλ λα θαηαηαγνύλ ζε δύν θαηεγνξίεο. Σηελ πξώηε 

θαηεγνξία αλήθνπλ παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε ησλ δηθώλ, όπσο είλαη νη 

αηέιεηεο ηεο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο δελ ζπλίζηαληαη κόλν ζε αζάθεηα θαη αληηθαηηθόηεηα ησλ 

δηαηάμεσλ, αιιά νθείινληαη θαη ζηηο ζπρλέο λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνύληαη, ηδίσο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ δεκόζηνπ δηθαίνπ. Δπίζεο, ε έιιεηςε θσδηθνπνηήζεσλ ζε πνιινύο ηνκείο ηνπ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ επηηείλεη ηελ αλαζθάιεηα ηνπ δηθαίνπ θαη απνηειεί βαζηθή αηηία δεκηνπξγίαο 

δηαθνξώλ. Σηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθνπλ ε θαθή ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο, ε νπνία απνηειεί 

κεραλή παξαγσγήο δηαθνξώλ, θαζώο θαη ε επρέξεηα πνπ παξέρεηαη από ηε λνκνζεζία, αιιά 

θαη από ηελ επηεηθή ηαθηηθή ησλ δηθαζηεξίσλ, λα αζθνύληαη πξνδήισο αβάζηκα έλδηθα 

βνεζήκαηα θαη κέζα θαη λα παξαηείλεηαη αδηθαηνινγήησο κε ελέξγεηεο ησλ δηαδίθσλ ε 

εθθξεκνδηθία, ρσξίο ζπλέπεηεο γηα ηνπο ζηξεςόδηθνπο θαη θαθόπηζηνπο δηαδίθνπο πνπ ζα 

απνζάξξπλαλ ηελ πξνπεηή πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα. Γεύηεξε θαηεγνξία αηηίσλ θαζπζηέξεζεο 

ζπγθξνηνύλ νη αδπλακίεο ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηθαζηεξίσλ. Σνβαξέο 

δπζιεηηνπξγίεο δεκηνπξγνύληαη ιόγσ ηεο αλνξζνινγηθήο ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο ησλ 

δηνηθεηηθώλ εθεηείσλ θαη ηδίσο ησλ δηνηθεηηθώλ πξσηνδηθείσλ, θαη από ηηο ειιείςεηο ζε 

ππνδνκέο θαη ζε πξνζσπηθό ηεο γξακκαηείαο. Ο αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ είλαη ηξηπιάζηνο 

πεξίπνπ από ηνλ αξηζκό ησλ δηθαζηηθώλ ππαιιήισλ, ε αλαινγία δε απηή, ε νπνία είλαη 

αθξηβώο αληίζηξνθε από ηα ηζρύνληα ζηηο ινηπέο επξσπατθέο ρώξεο, θαηαδεηθλύεη ηηο 
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δπζρέξεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί ζηελ απξόζθνπηε εθηέιεζε ηνπ 

δηθαηνδνηηθνύ ηνπο έξγνπ. Τν θαηλόκελν απηό, πνπ επηηείλεηαη κε ηα γεληθά λνκνζεηηθά κέηξα, 

ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί πξνζθάησο γηα ηε δεκόζηα δηνίθεζε, αιιά θαηαιακβάλνπλ θαη ηηο 

γξακκαηείεο ησλ δηθαζηεξίσλ, παξαηεξείηαη θαη ζην Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο, κε 

απνηέιεζκα νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί λα εθηεινύλ ζε κεγάιν βαζκό εξγαζίεο γξακκαηείαο». 

ηα πξναλαθεξφκελα κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη άιια κε γξαθεηνθξαηηθά αίηηα ηα νπνία 

ππνζηεξίδνληαη απφ πνιινχο φπσο ε λννηξνπία πνπ έρνπκε σο ιαφο λα θαηαθεχγνπκε ζηα 

δηθαζηήξηα γηα ην νηηδήπνηε, ρσξίο δεχηεξε ζθέςε θαη ρσξίο λα έρνπκε πξνζπαζήζεη λα 

βξνχκε κία ελαιιαθηηθή κνξθή επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Ζ εμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο 

ζπρλά αγλνείηαη ζηε ρψξα καο ή ζεσξείηαη απιψο κε πξφζθνξε κέζνδνο.  

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Έλσζε Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηψλ ζε επηζηνιή ηεο πνπ επηδφζεθε πξνο 

ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο ην 2015 ζεσξεί φηη ην θαηλφκελν ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο απνλνκήο 

ηεο Γηθαηνζχλεο δελ είλαη θαηλφκελν δηθνλνκηθφ, αιιά φηη έρεη θπξίσο θνηλσληθά αίηηα θαη 

αλαθέξεη φηη: «ε βαζηά θνηλσληθή αληζόηεηα είλαη πνπ αλαπαξάγεη δηαξθώο λέεο θαη όιν θαη 

πην ζύλζεηεο δηαθνξέο θαηά ηξόπν ώζηε όζεο δηθνλνκηθήο θύζεο κεηαξξπζκίζεηο θαη αλ γίλνπλ 

δελ ζα θαηαζηεί δπλαηή ε επίιπζή ηνπ, νύηε ζα θαηαζηεί εθηθηή ε επίθαηξε εθδίθαζε ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ άγνληαη ζηα δηθαζηήξηα». 

Απφ ηα πξναλαθεξφκελα γίλεηαη ζαθέο φηη ε θαζπζηέξεζε ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο 

είλαη έλα πξφβιεκα πξαθηηθφ – πξαγκαηηθφ θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο 

ηνπ πξέπεη θαλείο λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηφζν ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν ηεο δηθαηνζχλεοφζν θαη ηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ηεο, φπσο π.ρ. νη λέεο ηερλνινγίεο.  

Γελ ππάξρεη επνκέλσο ακθηβνιία φηη «Λπδία ιίζνο» γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο απνλνκήο ηεο 

Γηθαηνζχλεο είλαη αθελφο ε θάιπςε ησλ νξγαληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ θελψλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ ζε δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη δηθαζηηθνχο ππαιιήινπο
1
, θαη αθεηέξνπ ε 

                                                             

1χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ θ.Γ. Εεκηαλίηε (εθπξφζσπνο Σχπνπ ηεο Δηζαγγειίαο θαη γεληθφο γξακκαηέαο ζηελ Έλσζε 

Δηζαγγειέσλ): «Ζ πνηληθή Γηθαηνζχλε είλαη ππεξθνξησκέλε, δπζθίλεηε, αλαπνηειεζκαηηθή. Γελ είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο 

ζχγρξνλεο αλάγθεο απφ πιεπξάο ππνδνκψλ, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ 

Αζελψλ, ηε κεγαιχηεξε Δηζαγγειία ηεο ρψξαο, νη εηζαγγειείο, εθηφο ειαρίζησλ, δελ δηαζέηνπλ γξαθείν, νχηε ρψξν γηα λα 
απνζεθεχζνπλ ηηο δηθνγξαθίεο. Δμππαθνχεηαη φηη δελ ππάξρεη Ηnternet, νχηε δηαζχλδεζε ησλ αξρείσλ, φρη αλά ηε ρψξα, 

νχηε θαλ απφ θηίξην ζε θηίξην ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. Σα θελά ησλ δηθαζηηθψλ γξακκαηέσλ θαη δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ 

αλέξρνληαη ζε 28% θαη 57% αληίζηνηρα. Τπεξεζία δειαδή απνδπλακσκέλε πνπ θαιείηαη λα ζεθψζεη έλα ηεξάζηην βάξνο».  
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πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηθαηνζχλεο {E-Justice), ηνκέαο ζηνλ νπνίν ε ρψξα έρεη κείλεη 

πίζσ.  

Δηδηθφηεξα: 

Γηθαζηεξηαθή ύιε πέξα από ηηο δηθαζηεξηαθέο δπλαηόηεηεο.  

Παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δπζαλαινγία ζηνλ αξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ πνπ εηζάγνληαη ζηα 

δηθαζηήξηα θαη εθείλσλ πνπ δηεθπεξαηψλνληαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ 

ηάζε πνπ επηθξαηεί είλαη λα κελ θηιηξάξνληαη επαξθψο νη ππνζέζεηο πνπ θηάλνπλ ζηηο 

αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ κε απνηέιεζκα νη εθδηθαδφκελεο ππνζέζεηο ηδίσο ζηα πνιηηηθά 

θαη πνηληθά δηθαζηήξηα λα είλαη ππεξβνιηθά πνιιέο ζε αξηζκφ θαη πνηέ λα κελ θηάλεη κία 

εκέξα γηα λα εθδηθαζζνχλ φιεο νη πξνγξακκαηηζκέλεο γηα εθείλε ηελ εκέξα ππνζέζεηο, 

νπφηε εθ ησλ πξαγκάησλ αλαβάιινληαη θαη ζπζζσξεχνληαη ζε κία κειινληηθή δηθάζηκν πνπ 

ήδε έρεη πνιιέο πξνγξακκαηηζκέλεο ππνζέζεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη έλαο 

θαχινο θχθινο, ζηνλ νπνίν πνηέ δελ ππάξρεη ρξφλνο, θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο θαη 

πξνζσπηθφ γηα λα ηνλ ηεξκαηίζεη θαη λα ζέζεη ηα πξάγκαηα ζε κία λέα θαιχηεξα 

νξγαλσκέλε βάζε πξνθεηκέλνπ ε Γηθαηνζχλε λα απνλέκεηαη κε ηνλ ηαρχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή νξγάλσζε. Απηή ε δπζαλαινγία απφ κφλε ηεο δεκηνπξγεί 

ζεκαληηθέο δπζρέξεηεο ζηνλ νξζνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ, αιιά 

θαη θάζε δηθαζηή ζην βαζκφ πνπ κεηαθέξεηαη ζηηο δηθέο ηνπ ρξεψζεηο, ελψ ηαιαηπσξεί ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη ηνπο δηαδίθνπο..  

Δίλαη αιήζεηα φηη κε ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ, αιιά θαη 

ζρεηηθή εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ησλ δηθαζηεξίσλ ε θαηάζηαζε απφ ηελ άπνςε απηή 

έρεη βειηησζεί, ρσξίο φκσο λα έρεη αθφκε ηζνξξνπήζεη θαη ρσξίο λα αλακέλεηαη φηη ζα 

ηζνξξνπήζεη ζχληνκα θαζψο έρεη ζσξεπζεί ππεξβνιηθά κεγάινο αξηζκφο ππνζέζεσλ πνπ κε 

δπζθνιία ζα απνξξνθεζνχλ ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα. 

Απαηηείηαη ινηπφλ λα ιεθζνχλ κέηξα ψζηε είηε λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ δηθαζηηθψλ 

δηελέμεσλ είηε λα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα ζε αξηζκνχο ησλ δηαθνξψλ πνπ επηιχνληαη ή θαη 

ηα δχν. Με δεηνχκελν, ζε θάζε πεξίπησζε, αθελφο φηη δελ ζα παξαβηαζηεί ην δηθαίσκα ζε 

δηθαζηηθή πξνζηαζία θαη αθεηέξνπ φηη δελ ζα ππνβαζκηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ δηθαζηηθνχ 

έξγνπ. 
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Δμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

εκαληηθή κπνξεί λα είλαη ε ζπκβνιή ησλ εμσδηθαζηηθψλ ηξφπσλ επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ 

(δηακεζνιάβεζε θαη δηαηηεζία) ζηελ απνζπκθφξεζε ησλ δηθαζηεξίσλ.Ο ζεζκφο ηεο 

δηακεζνιάβεζεο πξνάγεη έλαλ λέν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ δηαθνξψλ θαη απνηειεί έλα λέν 

εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ δηθεγφξσλ. Σν δηεζλέο πεξηβάιινλ δείρλεη κία ζαθή ηάζε ζηελ επηινγή 

εμσδηθαζηηθψλ κεζφδσλ επίιπζεο δηαθνξψλ, κε δεδνκέλν ην φθεινο πνπ ππάξρεη ζε φια ηα 

επίπεδα, ηφζν γηα ηνπο ηδηψηεο φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ αλάγθε εθαξκνγήο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ απηψλ κνξθψλ πξνβιέπεηαη  θαη ζε κειέηεο θαη πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη 

απφ αξκφδηα φξγαλα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ζε χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο.  

Παξ' φιν φκσο πνπ ππάξρεη πιήξεο ζρεηηθφ λνκηθφ πιαίζην ζηε ρψξα καο, ηα απνηειέζκαηα 

είλαη αθφκε πεληρξά. Ο αξρηθφο λφκνο πνπ ηζρχεη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 είρε 

κείλεη ζρεδφλ αλεθάξκνζηνο. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ε αδξάλεηα απηή, ν λφκνο 4512/2018 

πξνέβιεςε ηελ πξνζθπγή ζηε δηακεζνιάβεζε σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ην παξαδεθηφ 

ηεο άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ππνζέζεσλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ην 

δηθεγνξηθφ ζψκα έρεη ηνπνζεηεζεί επηζήκσο, θαη κε πξνζθπγή ηνπ ζηελ Γηνηθεηηθή 

Οινκέιεηα ηνπ ΑΠ, θαηά ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ηεο δηακεζνιάβεζεο. Οη απνθάζεηο ηεο 

Οινκέιεηαο, ηεο ΔΓΔ θαη εζράησο ηεο Γηνηθεηηθήο Οινκ. ηνπ ΑΠ, έθξηλαλ φηη ε 

ππνρξεσηηθφηεηα ηεο δηακεζνιαβεζεο αληίθεηηαη ζηε ζπληαγκαηηθή δηθαηνηαμία.  

Δπίζεο ν πξφζθαηνο λφκνο, ππήγαγε ζηελ ππνρξεσηηθή δηακεζνιάβεζε κφλνλ ππνζέζεηο 

κηθξνχ ζρεηηθά χςνπο θαη θαζεκεξηλήο ηξηβήο -πξνθαιψληαο δπζαλάινγε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε-, ελψ εμαίξεζε ππνζέζεηο κεγάινπ νηθνλνκηθνχ δηαθέξνληνο (π.ρ. ελνρηθέο 

ππνζέζεηο αξκνδηφηεηαο πνιπκεινχο πξσηνδηθείνπ), ζηηο νπνίεο ε δηακεζνιάβεζε ζα 

κπνξνχζε ππφ πξνυπνζέζεηο λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ δηαδίθσλ. 

Αλαθνξηθά ηέινο, κε ηελ ηδηαίηεξε θαηεγνξία ησλ θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ θαη ζχκθσλα 

κε ηηο απφςεηο ηνπ Κέληξνπ Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ (ΚΔ.Π.ΚΑ) πνιιέο θνξέο ην 

θφζηνο ηεο δηθαζηηθήο επίιπζεο κηαο δηαθνξάο πνπ αλαθχπηεη κεηαμχ επηρεηξεκαηηψλ θαη 

θαηαλαισηψλ ππεξθαιχπηεη ηελ νηθνλνκηθή αμία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ έιαβε ρψξα. Απηφ ην 

γεγνλφο ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ 

έθδνζε κηαο δηθαζηηθήο απφθαζεο θαζηζηά πνιιέο θνξέο ηελ πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα 

αζχκθνξε γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ζεζκνζεηήζεθαλ 

ελαιιαθηηθά κέζα επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, άιινηε σο απνηέιεζκα θξαηηθήο πξσηνβνπιίαο 
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θαη άιινηε κε πξσηνβνπιία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Οη πξναλαθεξφκελεο ελαιιαθηηθέο κέζνδνη 

επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ είλαη πην ειθπζηηθέο, ηφζν γηα ηνπο θαηαλαισηέο, φζν θαη γηα ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ θφζηνπο ηνπο θαη ηεο ηαρχηεηαο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. 

ηελ ΔΔ ππάξρνπλ πάλσ απφ 750 ζρήκαηα / ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθφ φλνκα (π.ρ. 

δηαηηεζία, κεζνιάβεζε, ζπλήγνξνο θαηαλαισηή, επηηξνπέο παξαπφλσλ).  

Ζ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηνπο επξσπατθνχο θαλφλεο έγηλε κε ηελ ΚΤΑ 

Αξ. 7033- /2015 (ΦΔΚ Β’ 1421) ε νπνία πξνβιέπεη φηη θάζε θνξέαο πνπ επηζπκεί λα 

αλαγλσξηζηεί επίζεκα σο θνξέαο Δλαιιαθηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ππνρξενχηαη πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηακεζνιάβεζεο θαη επίιπζεο θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ λα 

δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ ηελ θαηαρψξηζή ηνπ ζην εηδηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαη Δπνπηείαο ηεο Αγνξάο. ηελ Διιάδα νη 

θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν είλαη: 

ν πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή
2
, ν Μεζνιαβεηήο Σξαπεδηθψλ - Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ

3
, 

ην  Κέληξν Δλαιιαθηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ-ADR POINT IKE
4
 θαη ην Δπξσπατθφ 

Ηλζηηηνχην Δπίιπζεο πγθξνχζεσλ (Δ.Η.Δ..) 
5
. 

 

                                                             

2
Ο πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή: Απνηειεί αλεμάξηεηε αξρή κε ζηφρν ηελ εμσδηθαζηηθή θαη θηιηθή δηεπζέηεζε 

δηαθνξψλ κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη θαηαλαισηψλ. Ο πλήγνξφο ηνπ Καηαλαισηή επίζεο:α. επνπηεχεη 

ηηο Δπηηξνπέο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 11 ηνπ Ν. 2251/1994, ζπζηήλνληαη απφ 

ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη  β. έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη ζηήξημεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ 

Καηαλαισηή.   

3
Ο Μεζνιαβεηήο Σξαπεδηθψλ - Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ: Ο Μεζνιαβεηήο αζρνιείηαη κε ηηο δηαθνξέο 

θαηαλαισηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο κε ηξάπεδεο ζε εζληθφ επίπεδν. Παξάιιεια ν 

ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζην δίθηπν FIN-NET θαη ρεηξίδεηαη αληίζηνηρεο ππνζέζεηο 

δηαζπλνξηαθνχ ραξαθηήξα. 

4
Σν  ΚΔΝΣΡΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ - ADR POINT ΗΚΔ πνπ επηιακβάλεηαη δηαθνξψλ 

θαηαλαισηή θαηά πξνκεζεπηή ζε κία επξεία γθάκα ζπλαιιαγψλ.   

5
Σν ΔΤΡΩΠΑΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΠΗΛΤΖ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ (Δ.Η.Δ..) πνπ επηιακβάλεηαη 

θάζε εγρψξηαο και δηαζπλνξηαθήοδηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ζπκβάζεηο πσιήζεσλ ή ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ 

κεηαμχ κηαο επηρείξεζεο θαη ελφο θαηαλαισηή (κε ηελ εμαίξεζε ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 

παξ. 2 ηεο ΚΤΑ.).   

 

http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=fileinfo&id=392
http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=fileinfo&id=392
http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=fileinfo&id=388
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Ηιεθηξνληθή Γηθαηνζύλε 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθαζηηθψλ 

ηνπο ζπζηεκάησλ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηθαηνζχλεο» 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «cyberjustice» θαη αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα 

α)ζηελ πξφζβαζε ζηελ δηθαηνζχλε, β)ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ δηθαζηεξίσλ θαη 

παξαγφλησλ ηεο δηθαηνζχλεο, γ) ζηε δηνίθεζε ησλ δηθαζηεξίσλ θαη δ)ζηελ άκεζε 

ππνζηήξημε ζην έξγν ησλ δηθαζηψλ θαη ηεο γξακκαηείαο. 

ε δηεζλέο επίζεο επίπεδν νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ δσξεάλ κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ, κε κφλν πεξηνξηζκφ ηε λνκνζεζία γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. χκθσλα κε 

ηελ νδεγία 2003/98/ΔΚ, έηζη εληζρχεηαη ην δηθαίσκα ζηε γλψζε, πνπ απνηειεί βαζηθή αξρή 

ηεο δεκνθξαηίαο.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ έθζεζε ηεο CEPEJ, 36 ρψξεο-κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

ρξεζηκνπνηνχλ κία θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα φινπο ηνπο θιάδνπο ηνπ δηθαίνπ. Σν 

Βέιγην, ε Γαιιία, ε Διιάδα, ε Ηηαιία θαη ε ινβαθία έρνπλ μερσξηζηέο βάζεηο δεδνκέλσλ.  

ην ηΔ ε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ μεθίλεζε γχξσ ζην 1995 θαη ζην έξγν απηφ ε 

ζπκβνιή ησλ ίδησλ ησλ δηθαζηψλ ππήξμε θαζνξηζηηθή. Δδψ θαη δπν ρξφληα ιεηηνπξγεί θνηλή 

βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηνηθεηηθή δηθαηνζχλε, ε νπνία δελ έρεη αθφκε θαηαζηεί εθηθηφ λα 

είλαη πξνζβάζηκε ζην θνηλφ. 

Με ηνλ Ν. 4055/2012 (άξζξα 42 θαη 49) πξνβιέθζεθε ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο 

θαηάζεζεο δηθνγξάθσλ, πνπ, ζε θαλνληζηηθφ επίπεδν, πινπνηήζεθε κε ην ΠΓ 40/2013 

"Ζιεθηξνληθή θαηάζεζε δηθνγξάθσλ, ειεθηξνληθή ρνξήγεζε ζρεηηθψλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη 

ινηπψλ εγγξάθσλ ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα" 

(Α’ 75). 

Δίλαη πξφδειν, φκσο, φηη ε επηηπρία ηεο λέαο απηήο δπλαηφηεηαο, πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα 

δηεπθνιχλεη ηνπο δηαδίθνπο θαη ζα επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο εθδηθάζεσο ησλ ππνζέζεσλ, 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ δηθεγνξηθνχ θφζκνπ. Με ηηο ίδηεο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4055/2012 πξνβιέθζεθε ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο επίδνζεο δηθνγξάθσλ, 

θιήζεσλ, απνθάζεσλ θ.ιπ. απφ ηα δηθαζηήξηα ζηνπο δηαδίθνπο, άξα θαη πξνο ην Γεκφζην 
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θαη ηα ΝΠΓΓ, ην εγρείξεκα φκσο απηφ απνδείρζεθε πεξηζζφηεξν πεξίπινθν απ’ φζν 

αλέκελε ν λνκνζέηεο.  

ην ίδην πιαίζην, ν Ν. 4055/2012 (άξζξα 41 θαη 48, κε ηα νπνία επέξρνληαη αιιαγέο ζην 

άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 18/1989, θαζψο θαη ζηα άξζξα 45 θαη 46 ηνπ ΚΓΓ, αληηζηνίρσο) 

πξνέβιεςε φηη ν δηθεγφξνο πξέπεη λα αλαγξάθεη ζην δηθφγξαθν ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζή 

ηνπ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία ησλ δηθαζηεξίσλ καδί ηνπ. Πεξαηηέξσ, κε ηηο ίδηεο 

δηαηάμεηο πξνβιέθζεθε ην δηθφγξαθν λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπλνπηηθή έθζεζε, κε ζθνπφ ηνλ 

ηαρχηεξν εληνπηζκφ ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ππνζέζεσλ. 

Πξνβιέπεηαη κάιηζηα, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο ηειεπηαίαο απηήο ππνρξέσζεο, ε 

επηβνιή απμεκέλεο δαπάλεο εάλ απνξξηθζεί ην έλδηθν βνήζεκα θαη επηδίθαζε κεησκέλεο 

εάλ γίλεη δεθηφ. Πξνβιέθζεθε, επίζεο, (άξζξν 52 Ν. 4055/2012, πνπ αληηθαζηζηά ην άξζξν 

189 ηνπ ΚΓΓ) ε ππνρξέσζε ησλ δηθαζηψλ ησλ ΣΓΓ λα ζπληάζζνπλ θαη λα παξαδίδνπλ ην 

ζρέδην ηεο απφθαζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ θαζαξνγξαθή θαη ε απφθαζε λα είλαη ζε ζπληνκφηεξν ρξφλν ζηε δηάζεζε 

ησλ δηαδίθσλ. Απφ ηα κέρξη ζηηγκήο ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ζε κεγάιν βαζκφ ε ππνρξέσζε 

απηή ηεξείηαη. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή 

θαηάζεζε δηθνγξάθσλ θ.ιπ. είλαη ε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηνπο εθ κέξνπο φισλ ησλ 

παξαγφλησλ ηεο δίθεο. Σα σο ηψξα απνηειέζκαηα δελ θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά, θαίηνη ν 

λνκνζέηεο νδεγήζεθε ζηε ζέζπηζε ξχζκηζεο (άξζξν 19 παξ. 5 ηνπ Ν. 4267/2014, Α’ 137), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ειεθηξνληθή θαηάζεζε κπνξεί λα γίλεηαη εθηφο σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ γξακκαηεηψλ ησλ δηθαζηεξίσλ. 

 

3. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΔ ΚΑΛΗ ΝΟΜΟΘΔΣΗΗ-

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαιήθζεθαλ λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

βειηίσζεο ηνπ ρξφλνπ απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο. Ο φξνο «βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ απνλνκήο» 

είλαη πξνηηκφηεξνο απφ ηνλ φξν «επηηάρπλζε» δηφηη πεξηερφκελν ηεο δίθαηεο δίθεο είλαη ε 

έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή δηθαζηηθή πξνζηαζία θαη επνκέλσο ν ρξφλνο είλαη άξξεθηα 

δεκέλνο κε ηελ πνηφηεηα ηνπ δηθαζηηθνχ έξγνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 



 15 

1) Πξνβιέθζεθε ε δηαδηθαζία ζε 3κειέο ζπκβνχιην γηα ηηο αθπξσηηθέο θαη ηηο νπζηαζηηθέο 

δηαθνξέο πνπ κπνξνχλ λα δηθαζζνχλ ρσξίο αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

έλδηθν βνήζεκα πξνδήισο απαξάδεθην ή αβάζηκν (Ν. 2721/1999, Ν. 4055/2012, Ν. 

4274/2014), ήδε δε θαη πξνδήισο βάζηκν.  

2) Ο Ν. 3900/2010 εηζήγαγε κηα ζεκαληηθή θαηλνηνκία θαζ’ φζνλ αθνξά ζηνπο 

ζρεκαηηζκνχο ησλ δηθαζηεξίσλ πνπ εθδηθάδνπλ ηηο δηαθνξέο κε ρξεκαηηθφ αληηθείκελν: Δλψ 

θαηά βάζε κέρξη ηφηε νη δηθαζηηθνί ζρεκαηηζκνί ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ηξηκειείο, εγθαηληάζηεθε, 

ζε επξεία έθηαζε, γηα πξψηε θνξά, ε εθδίθαζε ησλ παξαπάλσ δηαθνξψλ απφ κνλνκειείο 

ζπλζέζεηο. Ζ δπλαηφηεηα απηή εληζρχζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηνλ Ν. 4055/2012. Έσο 

ζήκεξα θνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο δηαθνξέο κέρξη 150.000 επξψ θαη νη ρξεκαηηθέο ελ 

γέλεη δηαθνξέο κέρξη 60.000 επξψ (π.ρ. αγσγέο απνδεκηψζεσο) εθδηθάδνληαη απφ ην 

κνλνκειέο πξσηνδηθείν, πέξαλ δε ησλ πνζψλ απηψλ νη ελ ιφγσ δηαθνξέο εθδηθάδνληαη, ζε 

πξψην θαη ζε ηειεπηαίν βαζκφ, απφ ην εθεηείν. Δθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ 

κνλνκειψλ πξσηνδηθείσλ εθδηθάδνληαη απφ ην κνλνκειέο εθεηείν (βι. άξζξν 7 ηνπ ΚΓΓ, 

φπσο ηζρχεη). Με ηνλ Ν.  3900/2010 δφζεθε, επίζεο, ε δπλαηφηεηα ζηνλ δηεπζχλνληα ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ ή εθεηείνπ φπνπ ιεηηνπξγνχλ ηνπιάρηζηνλ ηξία ηκήκαηα, λα 

ζπληζηά εηδηθά ηκήκαηα γηα νξηζκέλεο δηαθνξέο,φπσο νη δηαθνξέο απφ θφξνπο, δαζκνχο, 

ηέιε, εηζθνξέο θαη ζπλαθή δηθαηψκαηα ηνπ δεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ΝΠΓΓ. Δίλαη 

απηνλφεην φηη ηνχην είλαη εθηθηφ ζε κεγάια δηθαζηήξηα, φπνπ φκσο εθθξεκεί θαη ν κεγάινο 

φγθνο νκνεηδψλ ππνζέζεσλ (ι.ρ. θνξνινγηθψλ). 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, πηνζεηήζεθε ξχζκηζε πνπ αθνξά ηελ θαζηέξσζε ελφο ηδηαίηεξνπ 

ελδίθνπ βνεζήκαηνο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ΔΓΑ, γηα ηελ επηδίθαζε δίθαηεο 

ηθαλνπνίεζεο, ιφγσ θαζπζηέξεζεο ζηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ην πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο θαη ηα Σαθηηθά Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα (ΣΓΓ). ηε δηαδηθαζία απηή 

αλαθέξνληαη ηα άξζξα 53 έσο 58 ηνπ Ν. 4055/2012 (Α' 51) πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο 

αξκφδηεο κνλνκειείο ζπλζέζεηο ηνπ ηΔ θαη ησλ ΣΓΓ, νη νπνίεο εθδίδνπλ απνθάζεηο κε ηηο 

νπνίεο επηδηθάδεηαη εχινγε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε ιφγσ θαζπζηέξεζεο
6
.  

                                                             

6Ήδε έρνπλ εθδνζεί πεξίπνπ 180 απνθάζεηο κνλνκειψλ ζπλζέζεσλ ζην ηΔ. 
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Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 3900/2010 εηζήρζεζαλ πεξηνξηζκνί ζηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ 

θπξίσο ζηηο εηζαγφκελεο ελψπηνλ ηνπ ηΔ ππνζέζεηο, ηφζν σο πξνο ηελ έθεζε γηα ηηο 

αθπξσηηθέο δηαθνξέο, φζν θαη σο πξνο ηελ αλαίξεζε γηα ηηο δηαθνξέο νπζίαο. Οη πεξηνξηζκνί 

απηνί, παξ' φιν πνπ θξίζεθαλ ζπκβαηνί κε ηελ ΔΓΑ, έρνπλ δερζεί έληνλε επηζηεκνληθή 

θξηηηθή. 

Μεηαμχ ησλ κέηξσλ πνπ πξνηείλνληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ γίλεηαη πάληνηε επίθιεζε ηεο αλάγθεο αχμεζεο ηνπ 

θφζηνπο ηεο δίθεο. Καίηνη είλαη θνηλή παξαδνρή φηη ην θφζηνο απηφ ζηε ρψξα καο δελ είλαη 

πςειφ, ππάξρεη έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην θαηά πφζν ε αχμεζε ηνπ είλαη επηζπκεηή 

θαζψο εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν ζπξξίθλσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο πνπ 

θαηνρπξψλεη ην χληαγκα θαη ε ΔΓΑ. Συγκεκριμένα,  η ΟΚΕ θεωρεί ότι δελ είλαη 

δπλαηφλ λα γίλνληαη απνδεθηέο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ, αιιά πνπ ζηελ νπζία 

ηζνδπλακνχλ κε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο.Δλψ είλαη θαη ακθίβνιν 

εάλ ν πεξηνξηζκφο ηεο άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ είλαη ζεκηηφο επί ηεο αξρήο. Ζ νξζφηεηα ηεο 

δηθαζηηθήο θξίζεο δελ κπνξεί λα ζπζηάδεηαη ζηνλ βσκφ ηεο επηηάρπλζεο. 

εκαληηθφ επίζεο βήκα εμέιημεο ηνπ αθπξσηηθνχ ειέγρνπ ζεσξείηαη θαη ε εηζαγσγή ησλ 

ξπζκίζεσλ (άξζξν 22 Ν. 4274/2014), κε ηηο νπνίεο ην δηθαζηήξην, αληί λα νδεγεζεί ζε 

αθπξσηηθφ απνηέιεζκα, ηάζζεη πξνζεζκία ζηε Γηνίθεζε λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα ή λα 

πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. Οη ξπζκίζεηο απηέο κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ θαη κε ηε 

δπλαηφηεηα επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ 

δηθαζηηθνχ έξγνπ θαη ηελ έγθαηξε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο δελ ηνλίδεηαη επαξθψο ε 

βαξχηεηα ηεο αξλήζεσο ηεο δηνηθήζεσο λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, πνπ 

νδεγεί ζε θαζπζηεξήζεηο, λέν θχθιν δηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη δεκηνπξγεί θιίκα 

αλαζθάιεηαο ζηνπο πνιίηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
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Σα πξνβιήκαηα ηεο Γηθαηνζχλεο ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηηο παζνγέλεηεο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο. ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα έρνπλ επηζεκαλζεί νη αηηίεο πνπ απνηεινχλ πεγή 

πξνβιεκάησλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ, φπσο κεηαμχ άιισλ ε 

παξαγσγή λέσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ αγλννχλ ηελ χπαξμε παιηφηεξσλ, ε 

αληηγξαθηθή ελζσκάησζε ηνπ παξάγσγνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε, 

ε πιεζψξα λνκνζεηηθψλ εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηελ άζθεζε θαλνληζηηθήο αξκνδηφηεηαο απφ 

ηε δηνίθεζε, ν άζθνπνο λνκνζεηηθφο πιεζσξηζκφο εηο βάξνο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξαγφκελσλ ξπζκίζεσλ,ε παξάιεηςε ξχζκηζεο απφ ην λνκνζέηε ζεκαληηθψλ ηνκέσλ πνπ 

απαηηνχλ ξχζκηζε θ.ά.. 

Γελ ακθηζβεηείηαη φηη ε πνηφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί 

βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, αιιά θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

πξνερφλησο γηα ηελ άζθεζε επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Κξίζηκν ζηνηρείν γηα ηε δεκηνπξγία θηινεπελδπηηθνχ θιίκαηνο δελ είλαη ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο θαζεαπηή, αιιά ε κέζσ απηήο δεκηνπξγία πξνβιέςηκνπ λνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Γειαδή ε αζθάιεηα δηθαίνπ.Βεβαίσο ε αζθάιεηα δηθαίνπ δελ εμαξηάηαη 

κφλν απφ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο, αιιά απφ ην λνκηθφ ζχζηεκα ζπλνιηθφηεξα, 

ζην νπνίν θεληξηθή ζέζε έρεη ν λφκνο θαη ε εθαξκνγή ηνπ απφ ηε Γηνίθεζε. ε θάζε 

πεξίπησζε, πάλησο, ηα δηθαζηήξηα απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηνπ λνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπδηφηη κε ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπο είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηνληαη, αιιά θαη λα πξνθαινχληαη ξήγκαηα ζηελ έλλνκε ηάμε. 

ηα βαζηθά θξηηήξηα ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δηθαηνζχλεο είλαη αζθαιψο νη ξπζκνί επίιπζεο 

ησλ δηαθνξψλ. Γελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη, φκσο, θαη ε ζεκαζία ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο 

δηθαηνζχλεο φρη κφλν φπσο πξνβιέπεηαη ζηα λνκηθά θείκελα, αιιά θαη ζηηο εθαξκνδφκελεο 

πξαθηηθέο.  Ωο πξνο ην δήηεκα απηφ ζεκαζία έρεη θπξίσο ε  αληίιεςε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ζηελ θνηλή γλψκε.   

Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ απνλνκήηεο δηθαηνζχλεο είλαη κία παζνγέλεηα πνπ δελ παξαηεξείηαη 

κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζε πνιιέο ρψξεο, αθφκε θαη ρψξεο επξσπατθέο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ην ζέκα έρεη εμεηαζηεί επαλεηιεκκέλσο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο απφ πάγηεο επηηξνπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζθνπφ ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηθαηνζχλεο, φπσο είλαη ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ  Αμηνιφγεζε θαη ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηθαηνζχλεο 
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(CEPEJ) πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ην Γλσκνδνηηθφ 

πκβνχιην ησλ Δπξσπαίσλ δηθαζηψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Απηά ηα φξγαλα παξαθνινπζνχλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία 

ησλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο θαη εθδίδνπλ γλψκεο θαη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο, νη νπνίεο αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, θαη ηνπο ξπζκνχο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο.  

Κιείλνληαο επηβάιιεηαη λα επηζεκαλζεί έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ην νπνίν έρεη ιάβεη 

πξνζθάησο ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο κε δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ην θχξνο ηεο δηθαηνζχλεο θαη 

είλαη ε δεκφζηα θξηηηθή απφ ηελ θπβέξλεζε ζηηο απνθάζεηο ηεο δηθαηνζχλεο φηαλ απηέο 

αθνξνχλ έιεγρν θξαηηθψλ πξάμεσλ. 

Ζ θξηηηθή ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ είλαη απηνλφεηε θαη επηζπκεηή, πξέπεη φκσο λα 

αθνξά ζηελ νξζφηεηα ηεο δηθαζηηθήο θξίζεο θαη φρη ζην θαηά πφζνλ απηή είλαη ε φρη 

αξεζηή. Καη ζίγνπξα ν δηθαζηηθφο έιεγρνο, εηδηθά ησλ θξαηηθψλ πξάμεσλ, αλαπφθεπθηα 

επηβξαδχλεη ηε δηνηθεηηθή δξάζε, ηδίσο φηαλ νδεγεί ζε αθχξσζε. Σν θαηλφκελν απηφ 

επηηείλεηαη φηαλ γηα ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξάο πξέπεη λα κεζνιαβήζεη απφθαζε 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ είλαη ην κφλν θπξίαξρν φξγαλν λα 

εξκελεχζεη θαλφλα ελσζηαθνχ δηθαίνπ. Ζ θαζπζηέξεζε φκσο απηή, θαη νη επαθφινπζεο 

δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκηθή ηδίσο δξάζε, απνηειεί ην αλαπφθεπθην ηίκεκα πνπ 

πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνθεηκέλνπ ην θξάηνο δηθαίνπ λα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη.  

ε φιεο, άιισζηε, ηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίεο, ν δηθαζηηθφο έιεγρνο φρη κφλν δελ 

πεξηνξίδεηαη αιιά θαηαιακβάλεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο κνξθέο ηεο θνηλσληθήο δξάζεο, ελψ, 

παξάιιεια, ππεξεζληθέο δηθαηνδνζίεο θαινχληαη λα εκπιαθνχλ ζηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. 

Ζ ιχζε, επνκέλσο, δελ πξέπεη λα δνζεί απφ ηελ πιεπξά πνπ ππνζηεξίδεη ιηγφηεξν δηθαζηηθφ 

έιεγρν, είηε κε επηζηξνθή ζε μεπεξαζκέλα κνληέια πξνεγνχκελσλ αηψλσλ είηε κε 

πηνζέηεζε απηαξρηθνχ ηχπνπ νξγάλσζεο θαη δηαθπβέξλεζεο ηνπ θξάηνπο, αιιά απφ 

εθείλνπο πνπ, αλαγλσξίδνληαο φηη ε Γεκνθξαηία είλαη έλα αξγφ θαη αθξηβφ ζχζηεκα, 

παιεχνπλ λα βξνπλ ηε ρξπζή ηνκή κεηαμχ ηεο αλάγθεο γηα γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή 

απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο θαη εθείλεο γηα ηνλ ζεβαζκφ ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

δηνηθεηηθήο δξάζεο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ θάζε πνιίηε ζε δηθαζηηθή πξνζηαζία. 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 
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Κακία κεηαξξχζκηζε απφ κφλε ηεο  δελ ζα ήηαλ αξθεηή γηα κία κεηξήζηκε βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε. Καη απηφ γηαηί πέξαλ ησλ ελδνγελψλ πξνβιεκάησλ 

θαη κεηνλεθηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Γηθαηνζχλεο, ππάξρνπλ θαη εμσγελείο αηηίεο ζηηο 

νπνίεο νθείιεηαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο (αιιεπάιιειεο 

ηξνπνπνηήζεηο λφκσλ, αζάθεηα ζηελ δηαηχπσζε λνκηθψλ φξσλ, ζχγρπζε ζε δηθαζηέο θαη 

δηαδίθνπο θαη θπζηθά, επηβάξπλζε ησλ δηθαζηεξίσλ δηαξθψο κε λέα χιε). 

Δθείλν ην νπνίν ρξεηάδεηαη επνκέλσο είλαη κηα ζχλζεηε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο  θαη 

ελαξκνληζκέλε ιήςε αιιεινζπκπιεξνχκελσλ κέηξσλ. Μφλν κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα 

αλακέλεηαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ ξπζκψλ απνλνκήο 

ηεο δηθαηνζχλεο.  

Βέβαηα πνιιά απφ ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ζηε ζπλέρεηα απηά νδεγνχλ ζε κεηαβνιή 

θαζηεξσκέλσλ ινγηθψλ θαη πξαθηηθψλ θαη ε δχλακε ηεο ξνπηίλαο ζε θάζε επαγγεικαηηθφ 

ρψξν είλαη ηζρπξή θαη ε κεηαβνιή ηεο δελ γίλεηαη εχθνια απνδεθηή. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη 

κε ην λνκηθφ θφζκν, δηθαζηέο θαη δηθεγφξνπο, θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ.  

Λακβάλνληαη απηφ ππφςε ηεο ε ΟΚΔ πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

Α. Καλή Νομοθέηηζη 

Ζ θαιή λνκνζέηεζε δελ ζπλαξηάηαη κφλν κε ηε δηαηχπσζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ λνκνζεηήκαηνο 

(λφκνπ, πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο θαη θάζε άιιεο θαλνληζηηθήο πξάμεο), αιιά θαη κε ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ. 

 

1.ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ελφο λνκνζεηήκαηνο ε ΟΚΔ επηζεκαίλεη φηη είλαη αλαγθαίν: 

 Να έρνπλ θαζνξηζηεί θαη απνζαθεληζηεί ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα ζην πιαίζην 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ.  

 Να έρεη κειεηεζεί κε επηκέιεηα ε ππάξρνπζα λνκνζεζία ψζηε λα έρεη δηαπηζησζεί αλ 

απαηηείηαη, θαη ζε πνην βαζκφ, λέα παξέκβαζε ηνπ λνκνζέηε. Μφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο δηθαηνινγείηαη λα επηρεηξείηαη λνκνζεηηθή κεηαβνιή ρσξίο λα έρεη 

εθαξκνζηεί ε πξνεγνχκελε λνκνζεζία ζε βαζκφ ψζηε λα κπνξεί λα ζπλαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ νξζφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά  ηεο.  
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 Να έρεη γίλεη νπζηαζηηθή δηαβνχιεπζε κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θνξείο. Ζ 

αθνινπζνχκελε πξαθηηθή ηεο αλάξηεζεο ελφο ζρεδίνπ λνκνζεηήκαηνο ιίγεο εκέξεο 

ζην δηαδίθηπν δελ απνηειεί νπζηαζηηθή δηαβνχιεπζε. Απαηηείηαη νπζηαζηηθή 

ζπδήηεζε θπξίσο κε πξφζσπα πνπ έρνπλ εκπεηξία ζρεηηθά κε ην πξνο ξχζκηζε 

αληηθείκελν θαη γλψζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ηπρφλ πξνεγνχκελεο 

λνκνζεζίαο. Ηδηαίηεξα ρξήζηκν είλαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη γλψκεο ησλ 

ππεξεζηψλ, ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νπνίσλ εκπίπηεη ην πξνο ξχζκηζε αληηθείκελν.   

 Να έρνπλ κειεηεζεί αλαιπηηθά νη απνδέθηεο πνπ ζα εθαξκφζνπλ ηηο ξπζκίζεηο θαη 

παξάιιεια ε εμέιημε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ψζηε λα έρεη 

πξννπηηθή κέιινληνο θαη ην ήδε ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα 

εληαρζεί γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Δπίζεο ζα ήηαλ ρξήζηκε ε πιήξεο ιεηηνπξγηθή 

αμηνπνίεζε ηεο Κεληξηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο (ΚΔΝΔ) θαη 

ελδερνκέλσο αλεμαξηεηνπνίεζε απηήο. 

 

2. Σν θείκελν ησλ λνκνζεηεκάησλ πξέπεη λα έρεη ηα εμήο βαζηθά γλσξίζκαηα, πξνθεηκέλνπ 

λα ππεξεηείηαη ζην δπλαηφλ κεγαιχηεξν βαζκφ ε αζθάιεηα δηθαίνπ θαη ε δηαθάλεηα.   

 αθήλεηα ζηε δηαηχπσζε. Ζ ζεζπηδφκελε ξχζκηζε πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ 

ην θείκελν ηνπ λνκνζεηήκαηνο. Αζάθεηεο ιφγσ ζθαικάησλ ζηε δηαηχπσζε ή 

ζπληαθηηθψλ θαη γξακκαηηθψλ αδεμηνηήησλ δελ κπνξνχλ πάληνηε λα αξζνχλ κε 

εγθχθιην, ε έθδνζε ηεο νπνίαο, κάιηζηα, κπνξεί ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο λα 

απνηειέζεη αηηία δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ.  

 Οξζή δνκή θαη δηάξζξσζε. Ωο παξαδείγκαηα θαθήο λνκνζέηεζεο, πνπ ζπλαληψληαη 

ζηαζεξά θαη έρνπλ θαηαζηεί ζρεδφλ θαλφλαο, αλαθέξνληαη ε  ζψξεπζε ζην ίδην 

λνκνζέηεκα ξπζκίζεσλ γηα πεξηζζφηεξα αληηθείκελα ή ε έληαμε ζην ίδην άξζξν 

ξπζκίζεσλ γηα δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, έζησ θαη ζπλαθή. Καη βεβαίσο ε έληαμε ζε 

λνκνζέηεκα δηαηάμεσλ κε ζπλαθψλ πξνο ην θχξην πεξηερφκελν ηνπ, ε νπνία κάιηζηα, 

φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκνζέηεκα απνηειεί αληηζπληαγκαηηθή πξαθηηθή.    

 Γηαζχλδεζε κε ηελ πξνυθηζηάκελε λνκνζεζία. Απαηηείηαη θάζε λέα ξχζκηζε λα 

ζπζρεηίδεηαη κε ηπρφλ πξνυθηζηάκελε λνκνζεζία θαηά ηξφπν ψζηε λα θαζίζηαηαη 

ζαθέο πνηεο είλαη νη πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο πνπ ηξνπνπνηνχληαη, ζπκπιεξψλνληαη 

θαη θαηαξγνχληαη.   

Δπίζεο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ζηελ απνζαθήληζε ηεο λνκνζεζίαο έρεη ε 

θσδηθνπνίεζε. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, φκσο, φηη πξφθεηηαη γηα έξγν ρξνλνβφξν θαη φηη ε 
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θσδηθνπνίεζε ζε θάζε ηνκέα ηεο λνκνζεζίαο, αλ είλαη νπζηαζηηθή θαη δελ απνηειεί απιψο 

ζπξξαθή δηαηάμεσλ, απαηηεί εξγαζία πνιιψλ κελψλ εθφζνλ αλαηεζεί κε απνθιεηζηηθή 

απαζρφιεζε ζε εμεηδηθεπκέλα πξφζσπα, ή εηψλ ζε άιιε πεξίπησζε.΄Δρεη ζεζκνπνηεζεί θαη 

ζπγθξνηεζεί ην Δζληθφ πκβνχιην γηα ηελ Κσδηθνπνίεζε θαη Αλακφξθσζε ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο (άξζξν 40 ηνπ λ.4369/2016) αιιά θαίλεηαη φηη δελ έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θσδηθνπνίεζε δηαηεξεί ηελ αμία ηεο αλ απνθηήζεη ζηαζεξφηεηα θαη δελ 

απνδπλακσζεί κε ζπρλέο ηξνπνπνηήζεηο, αλ κάιηζηα νη κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο 

ζεζπίδνληαη ρσξίο λα εληάζζνληαη ζηνλ πθηζηάκελν θψδηθα. Γηα ην ιφγν απηφ, παξάιιεια 

κε ηελ επηδίσμε θσδηθνπνίεζεο, πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ νξζή εθεμήο 

λνκνζέηεζε, κε ηελ νπνία είλαη δπλαηφλ θαη λα ηθαλνπνηεζνχλ κεξηθψο νη ζθνπνί ηεο 

θσδηθνπνίεζεο σο πξνο ηε ζαθήλεηα ηεο λνκνζεζίαο θαη ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ, αλ θάζε λέν 

λνκνζέηεκα ζπλδεζεί κε ηελ πξνυθηζηάκελε λνκνζεζία κε ξεηή θαηάξγεζε δηαηάμεσλ πνπ 

θαηαξγνχληαη εκκέζσο ή παχνπλ λα ηζρχνπλ ή δελ έρνπλ αληηθείκελν εθαξκνγήο κεηά ηε 

ζέζπηζε ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ.  

 
 
 

Β. Σασεία απονομή ηηρ δικαιοζύνηρ  

 

Σν πξφβιεκα ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο είλαη ζχλζεην θαη 

πξνυπνζέηεη παξεκβάζεηο θαη βειηηψζεηο ζε πνιινχο ηνκείο. Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα απφ κία πξψηε πξνζέγγηζε κπνξνχλ λα επηζεκαλζνχλ νη εμήο αηηίεο 

ηεο βξαδχηεηαο ηεο νξηζηηθήο επίιπζεο ησλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ.  

 

1. Ο κεγάινο αξηζκφο εηζαγνκέλσλ ππνζέζεσλ. Δίλαη αδχλαηνλ ηα δηθαζηήξηα λα κπνξνχλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηφ ηνλ αξηζκφ θαηά ηξφπν ψζηε λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ππνζέζεηο 

απηέο ζε εχινγν ρξφλν κε νξζή δηθαζηηθή θξίζε. Δίλαη, σο εθ ηνχηνπ, επηζπκεηή ε κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνζέζεσλ, σο πξνο ηελ νπνία επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:   

 Ζ απαγφξεπζε άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη 

ζε πξψην βαζκφ θαη ε ζέζπηζε απζηεξψλ δηαδηθαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ ή θαη γεληθφηεξα γηα ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε, φπσο 

ι.ρ. ε επηβνιή πςεινχ παξαβφινπ, ζα είρε πξαγκαηηθά σο ζπλέπεηα λα πεξηνξηζηεί ν 

θφξηνο ησλ δηθαζηεξίσλ. Σν κέηξν απηφ φκσο έρεη έλα επηηξεπηφ ζπληαγκαηηθφ φξην. 

Γελ είλαη δπλαηφλ λα ηεζνχλ πξνυπνζέζεηο πνπ ηζνδπλακνχλ κε ζηέξεζε ηνπ 
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δηθαηψκαηνο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. ην ρψξν ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο έρνπλ 

εμαληιεζεί ηα επηηξεπηά φξηα απφ ηελ άπνςε απηή.  

 Ζ απφθαζε λα ελζαξξχλνληαη νη δηθαζηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ. λα κελ αζθνχλ έλδηθα κέζα ζε ππνζέζεηο πνιηηψλ, ηδίσο ππαιιήισλ ηνπο, 

φπνπ ην θχξην λνκηθφ δήηεκα έρεη επηιπζεί κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή θπζηθά θαη ηνπ Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην. 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ κέζσλ επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ θαη θπξίσο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο δηαηηεζίαο θαη ηεο δηακεζνιάβεζεο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηε 

λνκνζεζία, αιιά έρνπλ πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή. Τπάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο 

δηαθνξψλ, γηα ηηο νπνίεο νη δηαδηθαζίεο απηέο απνηεινχλ πξφζθνξν κέζν γηα ηελ 

νξζή θαη ηαρεία επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Δπίζεο ε δηακεζνιάβεζε ζα κπνξνχζε λα 

εθαξκνζηεί θαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ. Πξνηείλεηαη γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηακεζνιάβεζεο:  

i) ε ζέζπηζε ειθπζηηθψλ θνξνινγηθψλ ή άιισλ κέηξσλ, σο θηλήηξσλ εθαξκνγήο ηεο 

δηακεζνιάβεζεο,  

ii) ε επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο κε ζπκκφξθσζεο ησλ κεξψλ κε 

ηελ εθ ηνπ λφκνπ ππνρξέσζε ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζε ππνρξεσηηθή δηακεζνιάβεζε,  

iii) ε δπλαηφηεηα κεηαγξαθήο ησλ απνθάζεσλ ηεο δηακεζνιάβεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηιχνληαη κε δηακεζνιάβεζε άκεζα θαη ρσξίο ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ πξάμεσλ θαη 

ππνζέζεηο εκπξάγκαηνπ δηθαίνπ.  

iv) Ζ πξνψζεζε ελφο κεραληζκνχ κφληκεο δηαηηεζίαο ζηνπο δηθεγνξηθνχο 

ζπιιφγνπο, πνπ ζα πξνζθέξεη ηαρχηεηα, ζεζκηθφ θχξνο, ρακειφ θφζηνο, θαη 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ψζηε λα θαηαζηεί ειθπζηηθφο γηα ηα κέξε, θαη 

ηδίσο ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. 

 

2. Οξγαλσηηθά κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ δηθαζηηθνχ 

ζπζηήκαηνοθαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κε νξζνινγηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ δηθαζηεξίσλ.Ωο πξνο ηελ πνζνηηθή απφδνζε ησλ δηθαζηεξίσλ ππάξρνπλ 

πεξηζψξηα βειηίσζεο κε κέηξα, νξηζκέλα απφ ηα νπνία αλάγνληαη ζηηο αξκνδηφηεηεο 

ηνπ λνκνζέηε θαη ηεο δηνίθεζεο, άιια φκσο αλήθνπλ ζηελ επζχλε ησλ ίδησλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ.  
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Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνηεηλφκελα κέηξα πνπ αθνινπζνχλ έρνπλ ζπδεηεζεί απφ 

ηηο επηηξνπέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 

Δηδηθφηεξα: 

α)Βειηίσζε ηεο αλαινγίαο δηθαζηψλ – δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ. ηελ Διιάδα νη 

δηθαζηηθνί ππάιιεινη είλαη ζαθψο ιηγφηεξνη απφ ηνπο δηθαζηέο ζε φινπο ηνπο 

θιάδνπο ηεο δηθαηνζχλεο. Έλαο δηθαζηηθφο ππάιιεινο αλαινγεί ζε δχν πεξίπνπ 

δηθαζηέο, ελψ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο ε αλαινγία είλαη αληίζηξνθε. Καηά κέζν φξν 

ζε έλα δηθαζηή αληηζηνηρνχλ ηξείο πεξίπνπ δηθαζηηθνί ππάιιεινη. Ζ αλαινγία ζα 

βειηησζεί θάπσο κεηά ν δηνξηζκφ ηθαλνχ αξηζκνχ δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ κε βάζε 

ηνλ πεξπζηλφ δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ, αιιά θαη πάιη ν αξηζκφο ησλ δηθαζηηθψλ 

ππαιιήισλ ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ. Ζ 

θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγεί δπζιεηηνπξγίεο πξνερφλησο δηφηη νη δηθαζηέο 

απαζρνινχληαη κε θαζήθνληα γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ζε βάξνο ηνπ ρξφλνπ 

άζθεζεο ησλ θαζαξψο δηθαζηηθψλ θαζεθφλησλ.   

β)Υξήζηκν είλαη λα ζπζηεκαηνπνηεζεί θαη επεθηαζεί ν ήδε πξνβιεπφκελνο ζεζκφο 

ηεο άζθεζεο ζηα δηθαζηήξηα. Νένη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

επίθνπξνη ζε νξηζκέλα δηθαζηηθά έξγα θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ ηαρχηεξε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ. 

γ) Δμνξζνινγηζκφο ηεο ρσξνηαμίαο ησλ δηθαζηεξίσλ. Ζ θαηαλνκή ησλ 

πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ δηθαζηεξίσλ φισλ ησλ θιάδσλ ηεο δηθαηνζχλεο 

έρεη γίλεη ζπκπησκαηηθά, θαη πνιιέο θνξέο κε θξηηήξηα ηνπηθηζηηθά θαη ςεθνζεξηθά. 

Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα αθελφο ηε κε ηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή ηνπ δηθαζηηθνχ έξγνπ 

ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο δηθαζηεξίσλ κε κεγάιν φγθν ππνζέζεσλ θαη εξγαζηψλ θαη 

δηθαζηεξίσλ κε ζαθψο κεησκέλν έξγν θαη αθεηέξνπ ηελ χπαξμε δηθαζηεξίσλ κε 

πνιχ κηθξφ αξηζκφ δηθαζηψλ, ζηα νπνία δελ είλαη δπλαηή ε νξζνινγηθή θαηαλνκή 

ηνπ δηθαζηηθνχ έξγνπ νχηε ε δεκηνπξγηθή απφδνζε ηνπ ζπιινγηθνχ έξγνπ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ. Ζ θαηάζηαζε απηή επνκέλσο νδεγεί ζε αδπλακία αμηνπνίεζεο ηνπ 

δηθαζηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

Ζ ΟΚΔ βέβαηα ζεσξεί φηη ν εμνξζνινγηζκφο ηεο θαηαλνκήο ησλ δηθαζηεξίσλ ζα 

πξέπεη λα πξνθχςεη κέζα απφ αλνηθηφ θαη νπζηαζηηθφ δηάινγν κε ηνπ πιιφγνπο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ παξεξκελείεο θαη νη φπνηεο θαηαξγήζεηο 

δηθαζηεξίσλ λα κελ εθιεθζνχλ φηη γίλνληαη γηα λα ζίμνπλ θάπνηνπο πιιφγνπο θαη λα 

επλνήζνπλ άιινπο. 

δ) Δηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο δηθαηνζχλεο θαη εγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθψλ 
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ζπζηεκάησλ ηφζν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ίδηνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ηε δηεπθφιπλζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ, φζν θαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ δηθαζηεξίνπ κε ηνπο δηαδίθνπο.  Ζ 

δηεπθφιπλζε ησλ δηαδίθσλ θαη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο εθηέιεζεο ησλ 

δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ ζπκβάιιεη ζηελ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ.  

ε) Δθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

λνκνζέηεζεο. Υξήζηκν ζα ήηαλ λα ιεθζνχλ κέηξα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο 

φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ θαιή λνκνζέηεζε, φπσο ησλ ππαιιήισλ ησλ ππνπξγείσλ, 

ησλ ζηειερψλ πνπ κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο λνκνζέηεζεο,ζην πξνζσπηθφ πνπ 

ππνζηεξίδεη ηνπο βνπιεπηέο θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο Βνπιήο. 

ζη) Δμνηθείσζε ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο Γηθαηνζχλεο θαη εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ ζε 

απνηειεζκαηηθέο εμσδηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπο. 

 

Ζ αξκνδηφηεηα θαη επζχλε γηα ηε ιήςε ησλ πξνεγνχκελσλ κέηξσλ αλήθεη ζηε δηνίθεζε. 

Αιιά θαη ηα ίδηα ηα δηθαζηήξηα κπνξνχλ λα ιάβνπλ νξγαλσηηθά κέηξα, κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφλ λα επηηαρχλεηαη ζε θάπνην βαζκφ ν ξπζκφο  εθδίθαζεο ησλ 

ππνζέζεσλ. Οη πξνηάζεηο ζηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη νη αθφινπζεο: 

α)Απαηηείηαη θπξίσο ε θαιχηεξε δπλαηή δηαρείξηζε ηεο δηθαζηηθήο χιεο κε ηελ 

νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ ππνζέζεσλ. Π.ρ. νκαδνπνίεζε θαη ζπζρέηηζε ησλ 

ππνζέζεσλ ψζηε λα είλαη δπλαηή δηεθπεξαίσζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ κε 

απαζρφιεζε ιηγφηεξσλ δηθαζηψλ  θαη δηάζεζε κηθξφηεξνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. 

β) Καζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ ζηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ, αλάινγα κε ηε 

ζεκαζία ηνπο γηα ηνπο δηαδίθνπο, ηηο επξχηεξεο ζπλέπεηεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ ή ηνλ θνηλσληθφ αληίθηππν.  

γ) Καζηέξσζε ζηνρνζεζίαο γηα ην δηθαζηήξην ζπλνιηθά θαη γηα θάζε δηθαζηή κε 

ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ησλ αδπλακηψλ ζηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ δηθαζηηθνχ έξγνπ 

θαη ηελ αλαδήηεζε  ησλ δπλαηνηήησλ βειηίσζεο.  

δ) χληαμε έθζεζεο πεπξαγκέλσλ πνπ ζα δεκνζηνπνηείηαη θαη δελ ζα αξθείηαη ζε 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, αιιά ζα πεξηέρεη θαη αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ επξχηεξνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ. 

ε) πληφκεπζε ηνπ ζθεπηηθνχ ησλ απνθάζεσλ, ρσξίο βεβαίσο λα παξαβηάδεηαη ε 

ζπληαγκαηηθή επηηαγή ηεο αηηηνιφγεζεο. H πιεξφηεηα ηεο αηηηνινγίαο είλαηην κφλν 
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κέζν δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη νη φπνηεο εθπηψζεηο 

γίλνληαη απφ έλα ζεκείν θαη κεηά δεκηνπξγνχλ έδαθνο δηθαζηηθήο απζαηξεζίαο.  

ζη) Πεξηνξηζκφο ησλ αλαβνιψλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

αλαβάιινληαη ζε πνιχ ζχληνκεο δηθαζίκνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηε δηνηθεηηθή δηθαηνζχλε ε ΟΚΔ νθείιεη λα επηζεκάλεη φηη ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν απνηειεί ε εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ απφ ηε δηνίθεζε, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη 

λέεο δίθεο γηα ην ίδην ζέκα. Δθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ζεκαίλεη φρη απιψο ζπκκφξθσζε 

πξνο ην δεδηθαζκέλν απφ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, αιιά νπζηαζηηθή ζπκκφξθσζε πξνο ηηο 

λνκνινγηαθέο ιχζεηο ψζηε λα κελ επαλαιακβάλνληαη πξάμεηο πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε 

ηελ θξίζε δηθαζηηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε λφκηκε δξάζε ηεο δηνίθεζεο. Γηφηη ηέηνηεο 

πξάμεηο, εθηφο ηνπ φηη παξαβηάδνπλ ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, νδεγνχλ ζε λέεο δίθεο 

θαη αδηθαηνιφγεηε επηβάξπλζε ησλ  δηθαζηεξίσλ.  

Όζνλ αθνξά δε ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη επηηάρπλζε ηεο απνλνκήο 

ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο, ε ΟΚΔ επηζεκαίλεη φηη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο είλαη:  

1) Ζ επξεία απνπνηληθνπνίεζε ησλ ήζζνλνο ζεκαζίαο αδηθεκάησλ θαη ε αληηθαηάζηαζε ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ησλ πνηλψλ απφ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο,  

2) ε πινπνίεζε ηεο λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο γηα ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Γηθαζηηθήο 

Αζηπλνκίαο ζηηο κεγάιεο Δηζαγγειίεο ηεο ρψξαο, κε εηδηθεπκέλνπο αζηπλνκηθνχο, 

3) ε αχμεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ εηζαγγειέσλ ζε φινπο ηνπο βαζκνχο θαη ε άκεζε 

θάιπςε φισλ ησλ θελψλ ζέζεσλ ζηηο Δηζαγγειείο ηνπ πξψηνπ βαζκνχ,  

4) ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ επηινγήο ησλ πξνέδξσλ ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ θαη ηνπ 

Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, θαζψο θαη ε επηινγή ηνπ ηειεπηαίνπ απφ ηνλ εηζαγγειηθφ 

θιάδν. Μία πξφηαζε πνπ δελ ρξεηάδεηαη ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε είλαη λα εθιέγνληαη απφ 

ηνπο δηθαζηέοηξεηο ππνςήθηνη, κεηά απφ εθινγηθή αλακέηξεζε κεηαμχ ησλ δηθαζηψλ ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ θαη κε επξχηεξε ζπκκεηνρή δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, ησλ Δθεηείσλ θαη 

Πξσηνδηθείσλ, θαη ζηε ζπλερεία λα δηαβηβάδνληαη ηα νλφκαηα ηνπο ζην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην θαη λα επηιέγεηαη ν έλαο εμ απηψλ γηα ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπηνπ Αξείνπ Πάγνπ,  

5) ε θαζηέξσζε ζηαζεξψλ θαη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ γηα θάζε ππεξεζηαθή κεηαβνιή 

δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, εηδηθήο αηηηνινγίαο φισλ ησλ απνθάζεσλ ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δηθαησκάησλ πξνζθπγήο ησλ ππφ θξίζε δηθαζηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ,  

6) ε επαλεμέηαζε ηεο δηάηαμεο πεξί ηεξαξρηθήο εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ εηζαγγειηθψλ 
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ιεηηνπξγψλ",  

7) ε επαλεμέηαζε ηνπ Κψδηθα Οξγαληζκνχ ησλ Γηθαζηεξίσλ (1756/1988) θαη ηδίσο ηνπ 

πεηζαξρηθνχ θψδηθα ησλ Γηθαζηψλ.  

8) Ζ επαλεμέηαζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 340 παξ.1 ΚΠΓ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Ν.4509/2017 θαη βάζε ηεο νπνίαο ε κε εθπξνζώπεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ από πιεξεμνύζην 

δηθεγόξν ζηηο επόκελεο ηεο ελαξθηήξηαο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ δεν εμποδίζει την 

πρόοδο της δίκης. 

Σέινο, ε ΟΚΔ κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνλ δηθεγνξηθφ χιινγν πνπ είλαη κέινο ηεο 

πξνηείλεη ηελ δηακφξθσζε Κψδηθα Γενληνινγίαο. Σν αγαζφ ηεο Γηθαηνζχλεο ππεξεηείηαη 

πξσηίζησο κέζα απφ ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλέξγεηα, θαη ηελ 

έκπξαθηε πξνζήισζε ηνπ δηθεγνξηθνχ θαη δηθαζηηθνχ ζψκαηνο ζην ηδαληθφ πνπ θαη νη δχν 

ππεξεηνχλ. Πξνηείλεηαη επνκέλσο, ε ζέζπηζε απφ ηνπο δηθεγφξνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

δηθαζηηθέο ελψζεηο, Κψδηθα Γενληνινγίαο πνπ ζα δηέπεη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, ζην 

πιαίζην ηεο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα Οξγαληζκνχ 

Γηθαζηεξίσλ. Έηζη, ν πεηζαξρηθφο θνιαζκφο ησλ αμηφκεκπησλ ζπκπεξηθνξψλ, απφ φπνπ θαη 

λα πξνέξρνληαη, ζα δηελεξγείηαη απνηειεζκαηηθά απφ ηα αξκφδηα θαηά λφκν φξγαλα, θαη ζα 

πεξηθξνπξείηαη ην θχξνο ηφζν ηνπ δηθαζηηθνχ, φζν θαη ηνπ δηθεγνξηθνχ ζψκαηνο.  
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