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Editorial

Φ

τάσαμε αισίως στο 10ο τεύχος του Περιοδικού
μας!
Η ανταπόκριση με την οποία αγκαλιάζετε την κάθε μας
νέας κυκλοφορίας μας δίνει πραγματικά δύναμη να συνεχίσουμε και να δημιουργήσουμε! Ας μην ξεχνάμε πως
από την πρώτη στιγμή ο στόχος των ΝΕΑΝΔΑ ήταν ένας:
να δημιουργήσουμε ένα περιοδικό από συναδέλφους
προς συναδέλφους, όπου μπορούμενα εκφράζουμε τους προβληματισμούς του επααγγέλματος, τις πολιτικές μας σκέψεις αλλά και την επιστημονική μας δράση! Στοιχεία που η γενιά μας
διατηρεί ακόμα φλέγοντα παρά το αδιέξοδο και
την αβεβαιότητα που μας περιτριγυρίζει.
Το νέο μας Τεύχος καλύπτει χρονικά μία περίοδο
με αρκετά πλούσια δράση εκ μέρους της Ένσωσης. Το 5ο Νομικό Συνέδριο της ΕΑΝΔΑ πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο στις 13-15 Μαρτίου 2015, με
θέμα «Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου», στέφθηκε με επιτυχία τόσο από άποψη συμμετοχής όσο και
επιστημονικά. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο
δεύτερος κύκλος Σεμιναρίων της Ένωσης, καθιερώνοντας πλέον και αυτόν τον θεσμό!
Η προσπάθειά μας συνεχίζεται, με σκοπό να δώσουμε
βήμα λόγου σε όσο το δυνατόν πεερισσότερους συναδέλφους!
Όσον αφορά το Περιοδικό, περιμένουμε τα σχόλια και
τις παρατηρήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
neanda2015@gmail.com
Καλή ανάγνωση!

Υ.Γ. Στις 28/6 η Ένωση θα πραγματοποιήσει χορό,
μέρος των εσόδων του οποίου θα δοθεί στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνος. Στο παρόν τεύχος
φιλοξενείται συνέντευξη της Διευθύντριας του Καταστήματος, κας Μπούκη, κι ενός νεαρού κρατούμενου.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τ

ρεις μήνες πέρασαν από την έκδοση του προηγούμενου
τεύχους του περιοδικού μας και δυστυχώς η κατάσταση
στην οποία παραμένει η χώρα μας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κρίσιμη και να μας γεμίζει με προβληματισμό. Όπως είναι αυτονόητο, η ανασφάλεια αυτή δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη και
την καθημερινότητά του μέσου Δικηγόρου, καθώς το επάγγελμά
μας είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κίνηση των αγορών.
Το πάγωμα του Προγράμματος Άσκησης στα Δικαστήρια,
λόγω έλλειψης χρηματοδότησης του, είναι γεγονός, παρά
τις προσπάθειες της Ένωσής μας να το εντάξει στο νέο
ΕΣΠΑ και να αποφευχθεί ο ανωτέρω κίνδυνος, ενώ οι
ασαφείς απαντήσεις των αρμοδίων, περί προώθησης
του ζητήματος στα πλαίσια της επιτάχυνσης απονομής
της δικαιοσύνης, προς το παρόν παραμένουν μόνο στα χαρτιά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας , ωστόσο, δεν αποκαρδιώνεται και συνεχίζει τις προσπάθειες για τη συνεχή επιστημονική κατάρτιση των συναδέλφων μας. Μετά την ολοκλήρωση περί τις
αρχές Μαρτίου 2015, του πρώτου κύκλου των σεμιναρίων που πραγματοποίησε η Ένωσή μας για
πρώτη φορά, ακολούθησε η διοργάνωση τριήμερου συνεδρίου στο Ναύπλιο με θέμα : «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», το οποίο παρακολούθησαν περίπου 250
συνάδελφοι. Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και τη Νομική
Βιβλιοθήκη διοργανώσαμε την 5η Ημερίδα Καριέρας για Νέους Νομικούς,
ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο δεύτερος κύκλος σεμιναρίων της Ένωσής
μας, τις Εισηγήσεις του οποίου παρακολουθούν εβδομαδιαίως κατά μέσο
όρο περισσότεροι από εκατό συναδέλφους. Τέλος η Ένωσή μας προσκλήθηκε εφέτος να συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ετήσια
συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Εκπαίδευση Επαγγελματιών του Δικαίου στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
(HELP), στις 4 & 5 Ιουνίου 2015, στην έδρα του Συμβουλίου
της Ευρώπης, στο Στρασβούργο. Στο Πρόγραμμα HELP του
Συμβουλίου της Ευρώπης συμμετέχουν εκπρόσωποι εθνικών
φορέων κατάρτισης δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων
από τα σαράντα επτά (47) κράτη μέλη του Οργανισμού, με τη συνεργασία των κυριοτέρων διεθνών
ενώσεων νομικών επαγγελματιών (EJTN, CCBE, FBE, IAJ).
Η συνεχής ανταπόκρισή και παρουσία σας στις δράσεις μας μάς δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε, παρά τις δύσκολες συνθήκες.
Κυριακή Σταμαδιάνου
Δικηγόρος, Πρόεδρος ΕΑΝΔΑ
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Καινοτομία, τεχνολογία και ανάπτυξη - διλήμματα
και άλλα υπαρξιακά δικηγορικά ζητήματα
ο δικηγορικό επάγγελμα θεωρείται παραδοσιακό, εχθρικό προς
οποιασδήποτε μορφής καινοτομία ή εξέλιξη, αλλά πλέον έρχεται
αντιμέτωπο με το πλήθος αλλαγών που συμβαίνουν όχι μόνο στις σύγχρονες κοινωνίες εν γένει, αλλά
και ιδιαίτερα στη χώρα μας, λόγω της στενότητας των
δημοσιονομικών και οικονομικών μεγεθών. Η οικονομική κρίση συμπιέζει προς τα κάτω τις τιμές και τα
έσοδα των δικηγόρων, οι φορολογικές υποχρεώσεις
περιορίζουν τις προσόδους τόσο των δικηγόρων όσο
και των πελατών τους, ενώ από την άλλη πλευρά η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι διαρκείς μεταβολές του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου δημιουργούν εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη νέων πεδίων δικηγορικής
απασχόλησης. Τούτο καθίσταται πρόδηλο από την διεύρυνση του κύκλου
εργασιών των δικηγορικών γραφείων από νέους τομείς όπως το φορολογικό δίκαιο, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και οι πτωχεύσεις ή αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων.
Το παραδοσιακό μοντέλο τόσο της δικαστηριακής, όσο και της συμβουλευτικής δικηγορίας πρέπει και στη χώρα μας να προσαρμοστεί στα
διεθνή δεδομένα, παρά την συρρίκνωση των εθνικών μας οικονομικών
μεγεθών. Η αναζήτηση εκ μέρους των εντολέων εναλλακτικών πηγών
νομικής πληροφόρησης, κυρίως μέσω του διαδικτύου, έχει καταστήσει
τους δικηγόρους διεκπεραιωτές των ήδη εντοπισθέντων online προσφερόμενων λύσεων εκ μέρους των ίδιων των εντολέων. Πλήθος ιστοσελίδων
έχουν δημιουργηθεί στο εξωτερικό, μέσω των οποίων οι ιδιώτες υποβοηθούνται στην διεκπεραίωση των νομικών τους υποθέσεων, ή στην εξεύρεση του κατάλληλου νομικού κειμένου, σύμβασης ή πληρεξουσίου ή άλλου
είδους, προσαρμοσμένου στις ατομικές τους ανάγκες. Ιστοσελίδες όπως
yourfreelegalforms.com, legaldocs.com, rocketlawyer.com αντικαθιστούν
τον ρόλο του δικηγόρου, ο οποίος μεταβάλλεται από τον επαγγελματία
που θα αναλάβει step by step την εξεύρεση της κατάλληλης νομικής λύσης
για τον ιδιώτη, στον υποεργολάβο των ιστοσελίδων που θα ολοκληρώσει
τα τελευταία βήματα της συναλλαγής. Γιατί και ο εντολέας των δικηγόρων
δεν παύει να είναι καταναλωτής υπηρεσιών. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν
έχουν κάνει την εμφάνισή τους μόνο σε τεχνολογικά προηγμένες χώρες,
αλλά εξαπλώνονται ολοένα και στην Ευρώπη και διεθνώς.
Περαιτέρω, νέα πρόκληση αποτελεί η δημιουργία πολυεπαγγελματικών εταιρειών, οι οποίες προσφέρουν μια συνολική αντιμετώπιση των

T

λογιστικών – νομικών – συμβουλευτικών απαιτήσεων μιας εταιρείας. Με
τον τρόπο αυτό οδηγούμαστε όχι μόνο στην απώλεια της παραδοσιακής
μορφής των δικηγορικών γραφείων και εταιρειών με την
σύμπραξή τους με άλλους επαγγελματίες, αλλά και στην
δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτών στα διαμορφούμενα επιχειρηματικά μοντέλα. Για παράδειγμα,
στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον νέο Legal Services
Act επετράπη η δημιουργία εταιρικών μορφών από
δικηγόρους και μη δικηγόρους και κατ’ επέκταση ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη εναλλακτικών εταιρικών
μορφών με εξωτερικούς επενδυτές. Αυτού του είδους οι
εταιρείες είναι, μάλιστα, δεκτικές σε καινοτόμες λύσεις παροχής υπηρεσιών, εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία και τις νέες εξελίξεις σε
αυτήν (cloud computing, διαρκής επικοινωνία με τους πελάτες τους κ.λπ.),
μειώνοντας δε ταυτόχρονα και το κόστος των υπηρεσιών τους. Στη χώρα
μας συχνά βλέπουμε τις μεγάλες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών να προβαίνουν σε συμπράξεις με δικηγορικά γραφεία, περιοριζόμενες από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.
Την ίδια ώρα που οι προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου προβάλλουν
σαν ξένα διλήμματα για την οπισθοδρομική και παρωχημένη νεοελληνική
πραγματικότητα έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον μας, όχι μόνο σαν κοινωνία,
αλλά και σαν επαγγελματικός κλάδος, σε λάθος διλήμματα. Ο νέος Κώδικας
Πολιτικής Δικονομίας θεωρούμενος, από την συντριπτική βέβαια πλειοψηφία των συναδέλφων, ως “casus belli” και με αφορμή τον οποίο προμηνύονται νέες κινητοποιήσεις και αποχές, αποτελεί, κατά την ταπεινή γνώμη του
γράφοντος, εσφαλμένη προτεραιότητα. Ενώ εν έτει 2015 απολαμβάνουμε
δικαστηριακές υποδομές του 1970, ενώ η τεχνολογία επιτρέπει πλέον την
εκμετάλλευση της γνώσης και την ευχερή πρόσβαση σε αυτή, ενώ ο ανεπτυγμένος κόσμος έχει μεταβάλλει τους νομικούς του θεσμούς σε κινητήριο
δύναμη ανάπτυξης και όχι οπισθοδρόμησης, στα καθ’ ημάς επιλέγουμε να
παραμένουμε εγκλωβισμένοι σε ιδεοληπτικές αντιπαραθέσεις και ήσσονος
σημασίας ζητήματα. Δυστυχώς, βέβαια, η εσφαλμένη αυτή ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων μας και η κακή στόχευση του κλάδου μας δεν είναι τίποτε
άλλο παρά αντανάκλαση της ίδιας της κοινωνίας μας. Πρέπει επιτέλους να
αποφασίσουμε αν θα ξαναγίνουμε Βαλκάνια ή αν θα ακολουθήσουμε τον
δρόμο που επιλέγουν όλες οι ανεπτυγμένες δυνάμεις διεθνώς.
Ιωάννης Σ. Παγώνας
Δικηγόρος, Γενικός Γραμματέας ΕΑΝΔΑ

Το φθίνον κύρος του δικηγορικού επαγγέλματος
ολλά έχουν ειπωθεί –κατά καιρούς– για τη σημερινή αληθινά
ζοφερή κατάσταση του δικηγορικού επαγγέλματος. Η υπερπληθώρα συναδέλφων, εν συνδυασμώ με την ολοένα μειούμενη δικηγορική ύλη και τη γενικότερη οικονομική κρίση, έχουν οδηγήσει το
επάγγελμα σε παρακμή και ανυποληψία. Φαινόμενα νέων –ως επί το πλεί-

Π

στον– συναδέλφων και ασκουμένων να αδυνατούν να πληρώσουν τις
ασφαλιστικές τους εισφορές, να υποαμείβονται παρά την «υπερωριακή»
τους εργασία και να ασφυκτιούν οικονομικά είναι –δυστυχώς– καθημερινά. Το άσχημο, εντούτοις, είναι ότι –πλέον– γίνονται αποδεκτά περίπου ως
αυτονόητα και δεν προκαλούν καμία έκπληξη.
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Οι ανωτέρω διαπιστώσεις είναι κοινές, σχεδόν απλοϊκές. Παραβιάζουμε ανοικτές θύρες, εάν μείνουμε σε αυτές, χωρίς να προβληματιστούμε
γόνιμα, να εντοπίσουμε τις γενεσιουργές αιτίες αυτών και να προτείνουμε
λύσεις. Θεωρώ ότι έχει φτάσει πλέον το πλήρωμα του χρόνου, ο κλάδος
–συλλήβδην– να διατυπώσει τολμηρές προτάσεις και να πιέσει τα κέντρα
αποφάσεων για αληθινές τομές. Πρώτα και κύρια, είναι επιβεβλημένο να
συσχετισθεί η αγορά εργασίας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι αδιανόητο να προβλέπονται απείρως περισσότερες θέσεις για φοιτητές στις
εγχώριες σχολές Νομικής από όσες μπορεί να προσφέρει και να αντέξει
η ίδια η αγορά εργασίας. Πρέπει –επιτέλους– η εκπαιδευτική πολιτική
να συναντήσει τη λογική και, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες,
να περιορίσει τον αριθμό των εισακτέων. Τούτο, δε, είναι ακόμα πιο απαραίτητο από τη στιγμή που στον αριθμό των φοιτούντων στις εγχώριες
νομικές σχολές έρχεται και προστίθεται ο αντίστοιχος των φοιτούντων σε
νομικές σχολές της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών. Η ελληνική κοινωνία μαστίζεται
ακόμα από το φετίχ να κατευθύνει τους καλούς μαθητές μόνο προς τις κλασικές σχολές, προκειμένου να περιβληθούν με το κύρος τους, ασχέτως εάν
στην πράξη αφενός μεν αυτό το τελευταίο τείνει να εκλείψει ολικά, αφετέρου, δε, δεν τους διασφαλίζει αξιοπρεπείς –έστω– όρους οικονομικών και
μη απολαβών. Έτσι, έχουμε το θλιβερό προνόμιο ο Δικηγορικός Σύλλογος
Αθηνών να έχει περισσότερα μέλη από τον αντίστοιχο π.χ. του Παρισιού, τη
στιγμή που η αντίστοιχη οικονομία είναι ασύγκριτα ισχυρότερη.
Προσέτι, στην Ελλάδα έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία να είναι δυσκολότερη η είσοδος στη Νομική σχολή από την επιτυχή έξοδο από αυτήν.
Ακόμα, οι εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος είναι κυριολεκτικά αστείες, τόσο στον τρόπο υλοποίησής τους όσο
και στις συνθήκες, υπό τις οποίες διενεργούνται, με έκπληξη, δε, πληροφορούμαι ότι το νέο σύστημα πανελλαδικών –πλέον– εξετάσεων δεν θα
ισχύσει (ως ήταν προγραμματισμένο) από την επόμενη εξεταστική περίοδο, ελλείψει (πιθανολογώ) υλικοτεχνικής υποδομής προς τούτο! Αποτέλεσμα αυτού είναι να συνεχίζεται η τραγελαφική εικόνα μεταπτυχιακών φοιτητών να επιστρέφουν από τη χώρα, όπου κάνουν το μεταπτυχιακό τους,
μία ημέρα προ των εξετάσεων και να διαβάζουν για αυτές εν πτήσει. Η
λύση που θωρακίζει το δικηγορικό επάγγελμα και την όποια αίγλη του έχει
απομείνει είναι η θέσπιση πανελληνίων, αυστηρών και δύσκολων εξετάσεων, που να αναγκάζουν τον υποψήφιο συνάδελφο να μελετήσει σοβαρά
για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως.
Εξάλλου, είναι επιτακτικό οι Δικηγορικοί Σύλλογοι να προασπίσουν
το συμφέρον των μελών τους και να ζητήσουν από τα καθ’ ύλην συναρμόδια Υπουργεία να διαφυλαχθεί η δικηγορική ύλη και το εύρος αυτής.
Λέγοντας, δε, αυτό δεν εννοώ –φυσικά– να λειτουργήσουν συντεχνιακά
και να απαιτήσουν την υποχρεωτική συνδρομή/σύμπραξη δικηγόρου σε
πράξεις, στις οποίες αυτή δεν είναι εν τοις πράγματι απαραίτητη, αλλά να

προτείνουν συντεταγμένα και να απαιτήσουν την «παρουσία» του σε πράξεις, στις οποίες εμφιλοχωρεί κίνδυνος για τον άνευ δικηγορικής συνδρομής πολίτη. Ο δικηγόρος συνεχίζει –έστω και υπό τις παρούσες συνθήκες
ακραίας οικονομικής κρίσης– να αποτελεί πυλώνα και συλλειτουργό της
Δικαιοσύνης.
Τέλος, δεδομένου ότι οι σύγχρονες συνθήκες επιτάσσουν –πράγματι– συνέργειες και συνεταιρισμούς και στο δικηγορικό επάγγελμα, είναι
εξαιρετικά σημαντικό να θεσπισθεί ένα στιβαρό θεσμικό πλαίσιο που να
διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος για τους δικηγόρους-συνεργάτες δικηγορικών εταιρειών και γραφείων. Είναι ένδειξη
νομικού πολιτισμού και –συνάμα– αδήριτη ανάγκη να αντιμετωπίζονται
οι συνάδελφοι που εργάζονται σε δικηγορικές εταιρείες και γραφεία με τον
δέοντα σεβασμό, ο οποίος να αποτυπώνεται τόσο στο οικονομικό αντάλλαγμα που απολαμβάνουν όσο και στις συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν. Η δεινή οικονομική συγκυρία, συνδυαζόμενη με τον συστηματικό
αποκλεισμό του δικηγορικού επαγγέλματος από τα προγράμματα ΕΣΠΑ για
νέους επαγγελματίες, καθιστά συχνά απαγορευτικό για το νέο συνάδελφο
να κάνει το βήμα και να λειτουργήσει δικό του γραφείο, καταλείποντάς του
μόνη την επιλογή (εάν δεν τον ενδιαφέρει ο δικαστικός ή ο συμβολαιογραφικός κλάδος) να εργαστεί σε δικηγορικά γραφεία και εταιρείες. Η «κατάρα», λοιπόν, αυτή της μη επιλογής μπορεί και πρέπει να μετριασθεί με
την επιβολή συγκεκριμένου και αυστηρού πλαισίου, αφορώντος στο σύνολο των εργασιακών συνθηκών. Εάν κάποιος (δικηγόρος ή εταιρεία) έχει
ανάγκη το νέο δικηγόρο, προκειμένου να λειτουργήσει αποδοτικότερα και
λυσιτελέστερα, πρέπει να είναι σε θέση να του διασφαλίζει συνθήκες που
να αντιστοιχούν στην επιστημοσύνη του.
Όλα τα παραπάνω είναι λύσεις που δεν επιβαρύνουν κανέναν κρατικό προϋπολογισμό. Είναι, επομένως, ζήτημα πολιτικής βούλησης και
–ταυτόχρονα– άσκηση κοινής λογικής. Είναι εύκολο να διολισθαίνουμε
σε αφοριστικές λογικές του τύπου «όλοι οι δικηγόροι κονομάνε και φοροδιαφεύγουν» (στην επικράτηση των οποίων –ειρήσθω εν παρόδω– είναι
συνυπαίτιος και ο ίδιος ο κλάδος μας). Το δύσκολο είναι να δούμε την
αλήθεια κατάματα και να προβληματιστούμε βαθειά με την πραγματικότητα των χιλιάδων συναδέλφων της καμίας παράστασης τον χρόνο. Μόνο
με τη σωρευτική ευόδωση των ανωτέρω προϋποθέσεων θα ανακτήσει
ο κλάδος το απολεσθέν κύρος του. Γιατί είναι κρίμα και άδικο χρόνια
σπουδών και κόπων να αντιστοιχούν στις σημερινές άθλιες –από πάσης
απόψεως– απολαβές.
Χρήστος Ι. Θεοδωρόπουλος
Δικηγόρος, LL.M., ΜΔΕ, Μέλος ΔΣ Ε.Α.Ν.Δ.Α.
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Τα κεράσια του pacman στο καλάθι της Ελλάδας
α μπορούσε να ακούγεται αστείο, αλλά μετά από όλα όσα έχουμε
ζήσει τους τελευταίους μήνες, ζούμε στην κατά Καμύ αποδοχή
του παράλογου – το τελικό στάδιο πριν την απελπισία. Αν και δεν
μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουν προς ψήφισει τα κατωτέρω,
και μόνο η πρόθεση των «φωτισμένων κυβερνώντων» μας αγγίζει τα όρια
της πολιτικής κοροϊδίας.
Αφού, λοιπόν, ο ελληνικός λαός πήρε στις 25 Ιανουαρίου την ιστορική απόφαση να παραδώσει την εξουσία στις λεγόμενες αντιμνημονιακές
δυνάμεις της Αριστεράς και της (ακρο)λαϊκής Δεξιάς, αφού ζήσαμε το
σκίσιμο των Μνημονίων, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, την κατάργηση του
ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες,όπως έταζε η
σημερινή ΠτΒ, (υποσχέσεις που ούτε που αχνοφαίνονται), αφού χαρήκαμε με τα επιδόματα της
ΓΕΝΟΠ και την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, αφού γελάσαμε χαιρέκακα με την αποκαθήλωση της αριστείας και φιλοξενήσαμε αναρχικούς ανενόχλητα
στο ΕΚΠΑ, αφού λιαστήκαμε με τους μετανάστες
στην Ομόνοια, αφού διαπραγματευτήκαμε –και
διαπραγματευόμαστε ακόμα– σκληρότατα(!)
αδιαφορώντας αν έχει στραγγίσει η ιδιωτική και
δημόσια οικονομία εδώ και μήνες, η «πρώτη φορά Αριστερά» Κυβέρνηση
κατέβασε μια φαεινή ιδέα!
Οι 100 δόσεις για τα χρέη προς το Δημόσιο, ήταν ένα μέτρο που πολίτες και επιχειρήσεις υποδεχτήκαμε με ανακούφιση και παράλληλα έφερε και ένα κύμα –το μοναδικό!– εσόδων στα δημόσια ταμεία. Χιλιάδες
επαγγελματίες έσπευσαν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς Εφορία και
Ασφαλιστικά Ταμεία, επιχειρώντας δικαίως να ανασάνουν από τον βραχνά
των εισφορών. Ανάμεσα σε αυτούς, και μεγάλος αριθμών εξ ημών, των δικηγόρων και δη των νέων, που καταβάλουμε ετησίως τα γνωστά σε όλους

Θ

μεγάλα ποσά με τη γνωστή σε όλους ανύπαρκτη ανταποδοττικότητα! Η
χαρά όμως φαίνεται ότι θα κρατήσει πολύ λίγο! Στο πρόσφατο σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, όπως αυτό πέρασε από διαβούλευση,
προβλέπεται η εγγραφή ΥΠΟΘΗΚΗΣ στα περιουσιακά στοιχεία των ασφαλισμένων οφειλετών προς εξασφάλιση της καταβολή των δόσεων, ακόμα
και εάν έχουν εισέλθει στο σύστημα της ρύθμισης των 100 δόσεων και
είναι συνεπείς προς την καταβολή τους!
Συγκεκριμένα, τα Ταμεία θα έχουν το δικαίωμα να εγγράφουν υποθήκη στα ακίνητα των οφειλετών προκειμένου να ασφαλιστεί η οφειλή και
δεν θα παρέχουν ενημερότητα μέχρι την εγγραφή της. Η ρύθμιση αυτή,
που μέχρι τώρα ίσχυε μόνο για οφειλές προς τις
ΔΥΟ, έρχεται αιφνιδιαστικά εφόσον είναι ήδη
χιλιάδες αυτοί που έχουν εισέλθει στη ρύθμιση
των 100 δόσεων προς τα ταμεία! Σύμφωνα με
δημοσιεύματα του Τύπου, θα ισχύσει μετά την
26η Ιουνίου οπότε και λήγει η προθεσμία υποβολής στις 100 δδόσεις και θα αφορά αρχικά
όσους στο παρελθόν είχαν φανεί ασυνεπείς σε
αντίστοιχες ρυθμίσεις χρέους.
Την εποχή των δεκάδων αναγγελιών μέτρων
και της αναίρεσης και διάψευσής τους εντός 24ώρου είναι πιθανό το εν
λόγω μέτρο να αποσυρθεί. Και το ευχόμαστε καθότι θα αποτελεί ηχηρή
απόδειξη της πλάνης που υποπέσαμε, επιχχειρώντας να εξεύρουε σανίδα
ελπίδας και σωτηρίας. Για την ώρα το ηθικό δίδαγμα είναι το εξής: Όπου
ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι! Και επίσης, τα κεράσια είναι
για να τα τρώμε ως φρούτο – μόνο ο Pacman τα τρώει και παγώνει τους
εχθρούς, όχι οι κυβερνήσεις!
Ανδρέας Κυριακόπουλος
Δικηγόρος – ΠΜΣ Εμπορικού Δικαίου, Μέλος ΔΣ ΕΑΝΔΑ

Τι θα γίνει με τις ασφαλιστικές εισφορές;
τις 22 Σεπτεμβρίου 2014 είχα καταθέσει ενώπιον των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Εργασίας και Οικονομικών, υπόμνημα σχετικά με
τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων, τονίζοντας
ότι όλο και περισσότεροι συνάδελφοι οδηγούνται στην έξοδο από το επάγγελμα και επισημαίνοντας συγχρόνως ότι και τα ταμεία μας υφίστανται οι-
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κονομική ζημία λόγω απώλειας εσόδων, ακριβώς επειδή χιλιάδες δικηγόροι δεν είναι σε θέση να καταβάλουν τόσο υψηλές εισφορές.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της άνω παρέμβασής μου, είχα καταθέσει
και κάποιες πρώτες προτάσεις για την ανακούφιση των συναδέλφων· και
συγκεκριμένα:
1. Απαλλαγή των ασκουμένων δικηγόρων από την υποχρέωση καταβολής εισφορών. Εφόσον ο νομοθέτης δεν έχει εκ των προτέρων κατοχυρώσει το δικαίωμα των ασκουμένων δικηγόρων σε ελάχιστη αμοιβή, είναι
νομικά και λογικά αδιανόητο να τους επιβάλλεται οποιαδήποτε σχετική
οικονομική επιβάρυνση.
2. Κατάργηση της υποχρεωτικής ανά τριετία μετάταξης σε ανώτερη
ασφαλιστική κατηγορία. Η «μνημονιακή» αυτή ρύθμιση είναι αντισυνταγματική, καθόσον έχει αμιγώς εισπρακτικό και όχι κοινωνικοασφαλιστικό
χαρακτήρα, περιορίζοντας αδικαιολόγητα την οικονομική ελευθερία και
υπερβαίνοντας τη συνταγματική υποχρέωση ελάχιστης κρατικής μέριμνας
για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων.
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3. Επέκταση της διάρκειας των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών
για τους νέους δικηγόρους από πέντε (5) σε δέκα (10) έτη. Οι μεταπτυχιακές σπουδές, η στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες) και η οικονομική κρίση καθιστούν πρακτικά αδύνατη τη σταθερότητα στο επάγγελμα και την
έγκαιρη επίτευξη αξιοπρεπών εσόδων, με αποτέλεσμα ο μέσος συνάδελφος να μην μπορεί να ανταποκριθεί στον υπερδιπλασιασμό των εισφορών
μόλις πέντε έτη μετά την τυπική εγγραφή του στο Δικηγορικό Σύλλογο.
4. Μείωση των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών κατά 30%. Η ελάφρυνση αυτή θα έπρεπε να είναι η απολύτως αυτονόητη και η ελάχιστη
προβλεπόμενη, τη στιγμή μάλιστα που, κατά κανόνα, η μείωση των εσόδων μας λόγω της οικονομικής κρίσης είναι αντιστοίχως πολύ μεγαλύτερη.
5. Αναστολή της λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από το ΚΕΑΟ
για οφειλές μέχρι 30.000 ευρώ. Με την ισχύουσα ρύθμιση, που προβλέπει
αναγκαστική εκτέλεση για οφειλές μόλις 5.000 ευρώ στο ΕΤΑΑ (ποσό το
οποίο για ένα δικηγόρο πενταετίας αντιστοιχεί σε οφειλές ενός έτους και
τριών μηνών) καθένας κινδυνεύει, εν μέσω οξύτατης οικονομικής κρίσης,
να χάσει ακόμα και το σπίτι του αν, έστω μία χρονιά, δεν καταφέρει να έχει
επαρκή έσοδα.

Η χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης μέσα από ένα δίκαιο
σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τα έσοδα των ασφαλισμένων και να έχει ως βάση μία σχετική αναλογία εσόδων και εισφορών.
Δυστυχώς, τόσο η προηγούμενη όσο και η παρούσα κυβέρνηση δεν
έλαβαν κανένα ουσιαστικό μέτρο προς μία κατεύθυνση εξορθολογισμού
των ασφαλιστικών μας εισφορών. Αλλά μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρουν
και οι διοικήσεις των Δικηγορικών Συλλόγων, οι οποίες, ιδίως το τελευταίο
διάστημα, είτε αδρανούν παντελώς είτε καταπιάνονται με υποδεέστερες
δραστηριότητες, σε μία περίοδο που, εξαιτίας των υπερβολικά υψηλών
εισφορών, απειλείται η ίδια μας η επιβίωση στο επάγγελμα.
Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι αν οι συνδικαλιστές που διοικούν τους Δικηγορικούς Συλλόγους δεν μπορέσουν να λύσουν αυτό το πρωταρχικής σημασίας ζήτημα, δεν θα έχουν πλέον κανένα λόγο ύπαρξης...
Αλέξανδρος Μαντζούτσος
Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. ΕΑΝΔΑ

Φόβος για τις εξελίξεις στο Eurogroup αλλά και
εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση: Η γοητεία και η τάση
αυτοκαταστροφής της ελληνικής φυλής
λήθος ιστορικών στιγμών και πολιτικών οροσήμων αποτυπώνει
πως η συλλογιστική λογική του ‘Έλληνα και αντανακλαστική συναισθηματική του αντίδραση γειτνιάζουν όπως ο ουρανός και η
θάλασσα κατά τη δύση του ήλιου... δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τί είναι τί,
και αυτό το μπέρδεμα είναι γοητευτικό, όμορφο, εικαστικό... όπως επίσης
κι επικίνδυνο αν δεν έχεις προσανατολισμό και δεν ξέρεις το δρόμο του
γυρισμού...
Με όπλο αυτό το κράμα «ιερής τρέλας» η φυλή έμεινε στην ιστορία
ως το παράδειγμα του παραδόξου, ως η εξαιρετική περίπτωση όπου οι
λίγοι αποτίναξαν τους πολλούς, όπου οι αδύναμοι κατατρώπωσαν τους
δυνατούς όπου οι αποτεφρωμένοι αναγεννήθηκαν από τις στάχτες τους
και ξαναγύρισαν στους ζωντανούς (Βυζαντινή αυτοκρατορία, τουρκικός
ζυγός, γερμανική κατοχή κλπ). Με άλλα λόγια η ελληνική ιστορία ομοιάζει
ως προς τους κύκλους της με τη ζωή της Περσεφόνης, όπου ‘Αδης και πάνω
Κόσμος σχεδόν συνυπάρχουν στο χωροχρόνο....
Και τί είναι αυτό που μας κάνει άραγε έτσι διαφορετικούς; Ο μοναδικός συνδυασμός του λογικού και θυμικού μας στο πολιτικό μας υποσυνείδητο; Μπορεί ... Πάντως ο πρόγονος του ‘Eλληνα είναι ο Οδυσσέας. Το
βλέμμα του Οδυσσέα πλανάται αέναα πάνω στην ατέλειωτη γραμμή του
ορίζοντα και συνεχίζει την περιπέτεια χωρίς να γνωρίζει το αν και πότε
θα φτάσει στην Ιθάκη του... Το οπτικό του ερέθισμα και η αγάπη για το
ταξίδι τροφοδοτεί αντίστοιχα τη σκέψη του: ελεύθερη, άφοβη, κριτική,
πολυμήχανη.... Κι έτσι η Ιθάκη αποκτά νόημα και η Πηνελόπη αξία... μόνο
αν ενσταλάξουν μέσα μας τα μηνύματα της διαδρομής ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και γιατί...
Αντίθετα, ο πρόγονος του βόρειου ευρωπαίου είναι κάποιος Βίκινγκ:
κάτω από ουρανό μουντό, μέσα στην τραχιά Ηπειρωτική Ευρώπη, όραση
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δίχως ευρύτητα. Κεντράρει και κλειδώνει μόνο ως προς τον άμεσο κίνδυνο
και όχι πιο πέρα... η πειθαρχία και η συλλογικότητα της ομάδας υποκρύπτει την ανάγκη της επιβίωσης και όχι την αξιακή αφομίωση της Πολιτείας
του Πλάτωνα και την αμοιβαία αναγνώριση των Αρίστων....
Πώς γίνεται λοιπόν κατά αυτήν την κρίσιμη ιστορική συγκυρία ο Ευρωπαϊκός Κύκλωπας να βρυχάται και να περιπαίζει τον Οδυσσέα; Κατά το
διάστημα που ακολούθησε τη μεταπολίτευση οι ‘Eλληνες εφησυχάστηκαν
με το τρόπαιο της πτώσης της χούντας, χαλάρωσαν ως προς τη διαφύλαξη των πολιτιστικών τους ιδιαιτεροτήτων και αγνόησαν τον πολύ μεγάλο
κίνδυνο του κακού τους εαυτού... Με ανατροφή πολιτικού μικροαστισμού
παρέπαιαν σε επιλογές «brand name» π.χ. Παπανδρέου Καραμανλής, γόνος Παπανδρέου, γόνος Καραμανλή κ.λπ. ‘Eτσι υπό συνθήκες απόλυτης
Δημοκρατίας καθιέρωσαν παραδειγματική οικογενειακρατική μοναρχία
και δυστυχώς ένα υδροκέφαλο πελατειακό κράτος ... Ενώ π.χ. στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού ακόμα και παραδοσιακοί γιάπηδες έδωσαν μια
γενναία ευκαιρία στον έγχρωμο Πρόεδρο Ομπάμα. Γεγονός αναντίρρητα

επαναστατικό αν αναλογιστούμε ότι πρόκειται για μια βρεφική ιστορικά
ήπειρο όπου πριν από κάποιες δεκαετίες η ισότητα λευκών και έγχρωμων
θα θεωρούνταν προκλητική, τιμωρητέα και αδιανόητη σύλληψη...
Η μαλθακή πολιτική διαπαιδαγώγηση και η πενιχρή αυτοπεποίθηση
των Νεοελλήνων προφανέστατη. Η ανακύκλωση του γνώριμου, του οικείου είναι το συμπεριφορικό πολιτικό στοιχείο της γενιάς της μεταπολίτευσης: σημασία δεν έχει αν η επιλογή μας οδηγεί σε ανάδειξη ηγετών με κριτήρια αξιοκρατίας, αποτελεσματικότητας κλπ. Σημασία στην επιλογή είχε
ως τώρα η ασφάλεια της επανάληψης... Της επανάληψης όχι ως προς τα
χρώματα, τα συνθήματα και τα πρόσωπα απαραίτητα... Της επανάληψης
ως προς τα βασικά σημεία της παραμυθιακής ραστώνης...
‘Oμως γιατί;
Οι Νεοέλληνες εμμένουν στην στατική σύλληψη του χρόνου. Με νοσταλγία παιδικού, εξιδανικευμένου έρωτα η προσκόλληση στο παρελθόν
ορισμένες φορές λειτούργησε ευεργετικά αναφορικά με την αναζήτηση
πηγής έμπνευσης σε εθνικούς αγώνες. Ωστόσο, η παθολογικά κακή σχέση μας με το χρόνο αποθαρρύνει την πολιτική εξέλιξη και εχθρεύεται την
αυτενέργεια και την δημιουργικότητα. Όπως εύστοχα αναφέρει ο Στέλιος Ράμφος «η ακινησία του παρόντος αναπαύεται σε μυθοπλάσματα του
βλέμματος, όπου βλέπουμε ό,τι θέλουμε και ονειρευόμαστε ό,τι ήδη κατέχουμε. Το βλέμμα τούτο παγιδεύει το όνειρο και μαζί του το μέλλον.»
‘Oμως γιατί;
Μήπως έχει αποκοπεί κάθε ιστορικός πολιτικός «γονιδιακός» σύνδεσμος του Οδυσσέα με μας;
Δεν έχει αποκοπεί... έχει ωστόσο βαθειά ναρκωθεί... Οι ‘Έλληνες σε
σχέση με τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης έχουν την κατεξοχήν κριτική σκέψη όπως και έμμεσα αποδεικνύεται π.χ από μελέτες αναφορικά
με την ικανότητα τους στην επιχειρηματική πρωτοβουλία, με τη διαπρεπή
διαδρομή πολλών σε ακαδημαϊκές καριέρες εντός και κυρίως εκτός της
χώρας κλπ. Δυστυχώς όμως το «botox» του καπιταλισμού παραμόρφωσε
τρομακτικά τη μεταπολιτευτική γενιά...
Όλα υποτάχθηκαν στον ένα και μοναδικό στόχο (και νόημα) του βίου:
τη διευρυμένη βουλιμική απόλαυση με κάθε τίμημα: διαφθορά, συγκάλυψη, πελατειακές σχέσεις. Σπουδές για τον τίτλο και τη θέση που θα μας
εξασφαλίσει και όχι για την επιστήμη. Καύχημα όχι για φιλίες, αλλά για «διασυνδέσεις» και «βύσματα». Ψήφος με κριτήριο ποιός θα μας εξασφαλίσει
τις περισσότερες παροχές δίχως κρίση και αξιολόγηση. ‘Ετσι φτιάξαμε μια

κοινωνία αλληλοσπαρασσόμενων συμφερόντων. Ένα κράτος που σιτίζει
τους υπαλλήλους του και βασανίζει την κοινωνία, κράτος παράνοιας, εντελώς ανίκανο και ανυπόληπτο.
Πρόκειται για τη νέα ερμαφρόδιτη τάξη που καθιερώθηκε μετά το
1974. Με το παραπλανητικό σύνθημα της κατάργησης των σαφών ορίων
αστικής και λαϊκής τάξης, κατόρθωσε αυτό που δεν κατόρθωσαν Τούρκοι,
Γερμανοί, Εμφύλιος, Πολυτεχνείο... Να φέρει τη λησμονιά της προέλευσης
και της διαδρομής. Να μπασταρδέψει το «είναι» με το «φαίνεσθαι», το
«έχειν» με το «είναι» και μέσα σε όλη αυτή την παραζάλη των αυθαίρετων
εξισώσεων τα δραματικά πρόσωπα της σύγχρονης ιστορίας να απογυμνωθούν από τα πραγματικά και γνήσια χαρακτηριστικά τους. Άλλωστε έτσι
ερμηνεύεται και η αιτία εδραίωσης ενός εκπαιδευτικού συστήματος που
εκπαιδεύει στην αγλωσσία, στην ακρισία, στις πρακτικές των εκβιαστικών
απαιτήσεων και της ηδονής των βανδαλισμών.
Κι έτσι, με μια αμφιθυμία που θριαμβευτικά κυριαρχεί στην ελληνική
κοινή γνώμη, οι Έλληνες δηλώνουν σήμερα ότι όντως φοβούνται αναφορικά με τις εξελίξεις του Eurogroup ως προς την ομαλότητα της οικονομικής
πορείας της χώρας. Αφετέρου δε, συνεχίζουν και εμπιστεύονται την κυβέρνηση και θα την ξαναψήφιζαν σε περίπτωση άμεσων εκλογών (έρευνα
Kapa research στο Βήμα της Κυριακής, 26.04.2015)
Είναι εξαιρετικά απλή και χιλιοειπωμένη η συνταγή για να βρούμε τον
Οδυσσέα του καλού μας εαυτού, για να μην χρωστάμε, για να πάψουμε
πλέον να αποθεώνουμε ρηχούς νάρκισσους ως ηγέτες... Πρέπει επειγόντως να αντιληφθούμε τη σημασία της παιδείας και να ενσκήψουμε στην
αναδιάρθρωσή της από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο... και πρέπει
να ξεκινήσουμε τώρα για να έχουμε μετά από εκατό χρόνια κάποια ελπίδα.
Και φυσικά να στρέψουμε την προσοχή μας σε όποιο μέσο απηχεί
παιδεία στην καθημερινή μας ζωή: ο τύπος, τα δημοφηλή τηλεοπτικά προγράμματα, η λιμασμένη ψευτοδιανόηση που νέμεται τους τηλεοπτικούς
σταθμούς είναι η Κίρκη... οπότε αντιλαμβάνεστε ποιά είναι η μετάλλαξη
στην οποία μας υποβάλλουν...
Το βλέμμα του Οδυσσέα ή αλλιώς η γοητεία της σκέψης της ελληνικής
φυλής είναι το μόνο αντίδοτο των τάσεων αυτοκαταστροφής της... είναι ο
σίγουρος δρόμος για την Ιθάκη της.
Αντιγόνη Βαφείδου
Δικηγόρος Αθηνών

Ελλάς το μεγαλείο σου!
ίναι αρκετά γνωστό, σε όλο σχεδόν το σώμα των
ασκουμένων Δικηγόρων, ότι μέσα στο προηγούμενο έτος, έγιναν τροποποιήσεις στη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχιούχων της αλλοδαπής, που προκάλεσαν μία σειρά καθυστερήσεων και
προβλημάτων, μερικά από τα οποία δεν έχουν ακόμη
αντιμετωπισθεί.
Συγκεκριμένα, την 7-4-2014, με μία αιφνιδιαστική ρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης, ψηφίστηκε
ο ν. 4254/2014, σύμφωνα με τον οποίο, αρκούσε πλέον η
προσκόμιση πτυχίου από ισότιμα ιδρύματα της αλλοδαπής για την

Ε

εγγραφή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, την έναρξη
της άσκησης και τη συμμέτοχη στις εξετάσεις του
Συλλόγου, χωρίς κάποια προηγούμενη αξιολόγηση.
Έτσι, ο νέος νόμος αντικατέστησε τη διαδικασία
που προβλεπόταν από τον ν. 4205/13, καταργώντας τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως φορέα αξιολόγησης των
πτυχίων αυτών.
Η παραπάνω νομοθετική παρέμβαση δεν επεκτάθηκε και στις προβλέψεις του άρθρου 6 παρ. 2 του
Κώδικα Δικηγόρων, όπου απαιτεί αναγνωρισμένο τίτλο για
την άσκηση του Δικηγορικού λειτουργήματος. Έτσι λοιπόν, από την
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ψήφιση του ν. 4254/14, ο Δικηγορικός Σύλλογος έπαψε πλέον να δέχεται
την εγγραφή ασκουμένων στο μητρώο του, αρχειοθετώντας τις αιτήσεις,
έως ότου να λυθεί η προφανής αυτή αντίφαση. Οι ενδιαφερόμενοι μάλιστα, δεν είχαν την επιλογή να εξεταστούν με το προηγούμενο σύστημα,
αφού ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. παρέπεμπε τους πτυχιούχους στον Σύλλογο, λέγοντας
πως πλέον είναι αναρμόδιος να αξιολογήσει τα πτυχία τους.
Κατόπιν πίεσης του Συλλόγου και της Ολομέλειας, ψηφίστηκε τελικά ο
ν. 4285/14, ο οποίος προέβλεπε ότι τον έλεγχο και τη διενέργεια αξιολόγησης των υποψηφίων Δικηγόρων θα διενεργεί η Επιτροπή Αξιολόγησης του
Συλλόγου. Σε περίπτωση που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ότι
πρέπει οι υποψήφιοι να τύχουν περαιτέρω εξέτασης, ήτοι να εξεταστούν
στα αντίστοιχα μαθήματα ημεδαπού δικαίου, θα παραπέμπονται στην Επιτροπή Επάρκειας του άρθρου 16 του Κώδικα Δικηγόρων, η οποία όμως δεν
έχει λειτουργήσει ακόμη.
Η επιτροπή Αξιολόγησης, ύστερα από μία σειρά καθυστερήσεων (αναμονή για το ΦΕΚ λειτουργίας, ΦΕΚ συγκρότησης), συνεδρίασε τελικά στις
27-1-2015, στις 6-3-2015 για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της. Η
πρώτη συνεδρίαση με θέμα την αξιολόγηση των προσόντων 108 πτυχιούχων
Πανεπιστημίων της Ε.Ε. έγινε, στις 17-4-2015. Μάλιστα, από τις συνολικά
108 περιπτώσεις, οι οποίες και αυξάνονται όσο καταθέτουν δικαιολογητικά
περισσότεροι πτυχιούχοι, η Επιτροπή εξέτασε μόλις 21 περιπτώσεις, εγκρίνοντας μόλις 3, ενώ 18 παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Επάρκειας. Για τις
λοιπές αιτήσεις η Επιτροπή Αξιολόγησης επιφυλάχθηκε να αποφανθεί, ενώ
η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος μηνός.
Χωρίς να αναφερθώ στις επιπτώσεις της κρίσης, οι οποίες και είναι γνωστές
και αισθητές σε όλους τους συναδέλφους, συμπολίτες και συνανθρώπους,
σημειώνω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον 105 απόφοιτοι Πανεπιστημίων της Ε.Ε., αρκετοί από τους οποίους, εδώ και πάνω από ένα έτος, που
δε μπορούν να εγγραφούν ως ασκούμενοι, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να
εργαστούν. Αυτό το σκόπελο μάλιστα, δεν προβλέπεται να ξεπεραστεί άμεσα,
αφού η Επιτροπή Επάρκειας, που θα είναι και απαραίτητη για τις περισσότερες περιπτώσεις, δεν έχει συνεδριάσει ακόμη.

Από την πλευρά του, ο Δικηγορικός Σύλλογος διαβεβαιώνει ότι, ύστερα από την έγκριση της αίτησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η αίτηση
θα έχει αναδρομική ισχύ, από την ημέρα πρωτοκόλλησης της. Έτσι, ένας
ασκούμενος που κατέθεσε αίτηση τον Μάϊο του 2014, η οποία εγκρίθηκε
τον Σεπτέμβριο του 2015, θα θεωρείται ασκούμενος για πάνω από έναν
χρόνο, χωρίς να έχει την ιδιότητα του ασκουμένου όλο αυτό το διάστημα.
Με τον τρόπο αυτό, θα εγγραφεί στο Σύλλογο μία σειρά ασκουμένων, που
στην πράξη, αντί να κάνουν 18 μήνες πρακτική άσκηση, θα κάνουν τελικά
3-4, εάν και εφόσον βρουν εργασία, ενώ οι υπόλοιποι μήνες της υποτιθέμενης άσκησης τους, θα αντικατοπτρίζουν αυτήν την ανούσια περίοδο
αναμονής. Στην ουσία λοιπόν, το έτος χάνεται, αφού ενώ τυπικά αναγνωρίζεται η άσκηση, τα ουσιαστικά της οφέλη έχουν παρέλθει.
Βέβαια, αυτή η αντιμετώπιση είναι μονόδρομος για τους Συλλόγους
της χώρας, αφού, αν δεν αναγνώριζαν την περίοδο αυτή της γραφειοκρατικής καθυστέρησης, θα έπρεπε να εξηγήσουν στους νέος αυτούς ασκούμενους, πως ‘ξόδεψαν’ ένα πολύτιμο έτος από την καριέρα τους αναμένοντας απαντήσεις.
Στην ουσία λοιπόν, όποια και η αντιμετώπιση, η πραγματικότητα είναι
λίγο-πολύ η ίδια και είναι καταστροφική. Μήπως λοιπόν είναι η ώρα να
αποδεχθούμε, ότι οι εξετάσεις των Συλλόγων, εφόσον στηρίζονται στο Ελληνικό δίκαιο, είναι επαρκές κριτήριο αξιολόγησης, καθιστώντας ανούσια,
δαπανηρή και γραφειοκρατική τη θέσπιση μίας δεύτερης σειράς εξετάσεων για τους πτυχιούχους της Ε.Ε.? Μήπως τελικά o ν. 4254/14 ήταν στον
σωστό δρόμο? Δυστυχώς όμως, αυτές οι απορίες, τα προβλήματα και οι
συνέπειες, θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί πριν την ψήφιση των εκάστοτε νομοσχεδίων, μέσα από διαβουλεύσεις μεταξύ των νομοθετών και των
Συλλόγων, και όχι ύστερα. Μέχρι τότε παραμένουμε όμηροι της ελληνικής
πραγματικότητας, όπως τις διαμορφώνουν οι εκάστοτε σκοπιμότητες και
συσχετισμοί.
Ιωάννης Μαρίνος Καταγάς
LL.B, LL.M., Ασκούμενος Δικηγόρος Αθηνών

Ρομαντικοί ιδεαλιστές
ι όμως την αγαπώ αυτή τη χώρα. Το ξέρω. Ίσως γιατί έζησα
μακριά της και ένιωσα την απώλεια. Το νόστο. Δεν είναι τέλεια.
Αλλά ποιος αγαπάει το τέλειο; Το τέλειο είναι βαρετό. Σου δημιουργεί την ανάγκη να την αγκαλιάσεις. Να την νοιαστείς. Να την φροντίσεις. Να γιατρέψεις όλες τις πληγές της. Να την πάρεις μια αγκαλιά και
να της πεις «ησύχασε, δεν πρόκειται να σε εγκαταλείψω και εγώ σαν τους
άλλους». Κι ας το έχεις σκεφτεί χιλιάδες φορές. Και ας βρέθηκες τόσο
κοντά στο να υλοποιήσεις τη σκέψη σου αυτή. Και προσπαθείς να την
κάνεις να νιώσει ασφαλής και της λες «μη φοβάσαι, είμαι εδώ για σένα,
μαζί θα πάμε παρακάτω». Όσο παρακάτω έχει, όσο παρακάτω μας απομένει.
Γιατί έτσι κάνεις με αυτούς που αγαπάς. Ό,τι κι αν γίνει είσαι εκεί για
αυτούς. Στα καλά και στα άσχημα. Στα δύσκολα και στα εύκολα. Γιατί
τα λόγια δεν έχουν αξία καμιά. Γιατί οι πράξεις είναι εκείνες που λένε
τις πιο βαριές κουβέντες. Γιατί θέλει αρετή και τόλμη να υποστηρίζεις
τα πιστεύω σου, τα θέλω σου, τα συναισθήματα σου. Γιατί θέλει δύναμη
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να υπερασπίζεσαι τις αξίες σου και τα ιδανικά σου. Γιατί είναι δύσκολο
να εξακολουθείς να αντιστέκεσαι στους κάθε είδους συμβιβασμούς που
καθημερινά σου κλείνουν το μάτι. Και όλα αυτά γίνονται ακόμα πιο δύσκολα όταν διανύεις μια εποχή όπως η σημερινή, που όλα έχουν καταρρεύσει και δε βρίσκεις τίποτα πια για να πιαστείς.
Όμως η ελπίδα δεν χάνεται έτσι εύκολα για όλους εμάς που δεν
έχουμε μάθει να το βάζουμε κάτω, που σε πείσμα των καιρών εξακολουθούμε να ελπίζουμε πώς δεν έχουν όλα χαθεί, και πιστεύουμε πώς
σύντομα όλα θα γίνουν καλύτερα και θα ανταμειφθεί ο αγώνας που δίνουμε τόσο καιρό. Και τότε ο ήλιος θα λάμψει ξανά και το χαμόγελο θα
επιστρέψει στα χείλη όλων μας. Και τότε μαζί με τη δικαίωση θα έρθει
και η λύτρωση. Ρομαντικοί Ιδεαλιστές θα πεις... και ’γω θα σου χαμογελάσω συγκαταβατικά και θα συνεχίσω να ονειρεύομαι...
Χριστιάνα Γ. Μητροπούλου
Δικηγόρος Αθηνών, MSc (Φορολογικό Δίκαιο)

Εξαγορά δημοσίου χρέους από πολυεθνικές:
Όνειρο θερινής νυκτός ή ρεαλιστικό σενάριο;
ρόσφατα είδε διεθνώς το φως της δημοσιότητας είδηση σχετικά
με την πιθανότητα, ή μάλλον της δυνατότητα, ο πολυεθνικός κολοσσός Apple να εξαγοράσει τμήμα του δημοσίου χρέους της
Ελλάδας. Μάλιστα στον τύπο το ζήτημα ετέθη με τον δημοσιογραφικό –
προκλητικό τίτλο, εάν η Apple «θα έπρεπε να αγοράσει την Ελλάδα».
Πράγματι, με δεδομένο ότι η Apple διαθέτει κεφάλαια προς επένδυση της τάξης των 2ΟΟ δισεκατομμυρίων δολαρίων περίπου, θα μπορούσε
ίσως να εξαγοράσει σημαντικό τμήμα του ελληνικού χρέους. Σε παρόμοιες
σκέψεις θα μπορούσαν να μπουν και άλλοι πολυεθνικοί όμιλοι, όπως οι
Microsoft, Google, Pfizer και Cisco, που επίσης διαθέτουν εντυπωσιακή
ρευστότητα. Βασικό κίνητρο για την εξαγορά του χρέους θα ήταν η προκαταβολή μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων με μεγάλο ποσοστό
έκπτωσης, εφόσον οι παραπάνω όμιλοι αποφάσιζαν να καταστούν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Το ερώτημα βεβαίως είναι γιατί να αποφασίσουν
τέτοιοι όμιλοι να εμπιστευθούν το ελληνικό κράτος (του οποίου εξάλλου
η φερεγγυότητα τα τελευταία έτη βρίσκεται στο ναδίρ) και να καταστούν
υποκείμενα φορολογίας στην χώρα μας για τα παγκόσμιά κέρδη τους όταν
οι φορολογικοί συντελεστές αυτή την στιγμή ανέρχονται στο 26%, ενώ και
στα μερίσματα καταρχήν παρακρατείται φόρος 10%.
Πίσω από όλη την προβληματική κρύβεται η πολύ έντονη κριτική που
έχει ασκηθεί τα τελευταία χρόνια προς τους διεθνείς ομίλους εταιρειών, οι
οποίοι δημιουργούν τεχνητά σχήματα με σκοπό την φοροαποφυγή. Έτσι,
πολλοί όμιλοι έχουν κατηγορηθεί για το γεγονός ότι έχουν μεταφέρει την
έδρα τους σε χώρες που διαθέτουν χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές
ή/και χορηγούν προνόμια που οδηγούν σε χαμηλή φορολόγηση (π.χ. Ιρλανδία, Λουξεμβούργο). Πράγματι η προσέλκυση πολυεθνικών εταιρειών
με ιδιαίτερα υψηλά κέρδη από την παγκόσμιά δραστηριότητα τους μπορεί
να αποφέρει στα κράτη υψηλά έσοδα όχι τόσο από την εταιρική φορολογία
(έστω και με χαμηλότερους συντελεστές), αλλά κυρίως από παράπλευρα
φορολογικά οφέλη από τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών στο προσωπικό
που θα ζει και θα εργάζεται στην χώρα και τον Φ.Π.Α., από την κατανάλωση που θα προκύψει από τα υψηλά αμειβόμενα στελέχη των εταιρειών αυτών. Επίσης είναι αυτονόητο ότι η εγκατάσταση σε μία χώρα των γραφείων
ενός πολυεθνικού ομίλου μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας και
τόνωση των εσόδων των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης.
Η συνέπεια των παραπάνω είναι τα κράτη και ιδίως μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Ιρλανδία, Ολλανδία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα) να διαγκωνίζονται προκειμένου να δώσουν όσο δυνατόν ισχυρότερα
φορολογικά κίνητρα στις πολυεθνικές εταιρείες. Εξ άλλου, στο παρόν
στάδιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η άμεση φορολογία και ιδίως η φορολογική βάση και οι φορολογικοί συντελεστές δεν καθορίζονται από το
κοινοτικό δίκαιο κατ’ εναρμονισμένο τρόπο, οπότε τα κράτη έχουν ελευθερία καθορισμού του σημαντικότερου τμήματος της εταιρικής φορολογίας. Περιορισμοί βέβαια προκύπτουν από την κοινοτική νομοθεσία περί
κρατικών ενισχύσεων, τις θεμελιώδεις κοινοτικές ελευθερίες (ελευθερία
κίνησης κεφαλαίων, αγαθών και προσώπων) και επιμέρους Οδηγίες που
έχουν εκδοθεί σε ζητήματα άμεσης φορολογίας (μητρικών-θυγατρικών,
τόκων-δικαιωμάτων, μετασχηματισμών κ.λπ.). Η ευνοϊκή μεταχείριση που
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επιφυλάσσουν τα κράτη αποτελεί συχνά αντικείμενο διερεύνησης από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλ. υπόθεση Lux Leaks), καθώς τίθεται ζήτημα παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Επίσης διεθνώς, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) έχει εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να ελεγχθεί η Διάβρωση της Φορολογητέας Βάσης και
η Μεταφορά Κερδών (B.E.P.S. Action Plan) από τις πολυεθνικές εταιρείες.
Λαμβάνοντας υπόψιν λοιπόν το διεθνές περιβάλλον, θα μπορούσε η
προσέλκυση πολυεθνικών εταιρειών προκειμένου να φορολογηθούν στην
Ελλάδα να αποτελεί μία λύση αφενός για την εταιρική εικόνα των πολυεθνικών (προκειμένου να αποδείξουν ότι πράγματι φορολογούνται κάπου)
και αφετέρου τον εκ των προτέρων καθορισμό του φορολογικού τους
κόστους, εφόσον η συγκεκριμένη ευνοϊκή μεταχείριση δεν μπορούσε να
καταργηθεί με απλό νόμο. Η όλη αυτή λογική είναι γνώριμη στην Ελληνική Δημοκρατία, δεδομένων των κινήτρων που είχαν δοθεί μεταπολεμικά
για την προσέλκυση κεφαλαίων εξωτερικού. Τα συγκεκριμένα κίνητρα δεν
αφορούσαν μόνο την ναυτιλία αλλά και εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις,
οι οποίες με βάση τον α.ν. 89/1967 εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα με προνομιακούς όρους. Ήδη άλλες χώρες οι οποίες επλήγησαν από την οικονομική κρίση, όπως η Ιρλανδία και η Ουγγαρία, δεν φείδονται προσπαθειών
προκειμένου να προσελκύσουν διεθνείς επενδύσεις με το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς τους. Θα μπορούσε, συνεπώς σε ρεαλιστική βάση και η
Ελλάδα, πιθανόν με τη σύμφωνη γνώμη τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
όσο και των κρατών μελών της Ευρωζώνης (που της έχουν χορηγήσει δάνεια) να προσπαθήσει να προσελκύσει πολυεθνικές εταιρείες, με προκαταβολή φόρου και εξαγορά δημοσίου χρέους, δεδομένου ότι η χώρα εκτός
των άλλων θα μπορούσε να προσφέρει στα στελέχη των εταιρειών υψηλή
ποιότητα ζωής σε συγκριτικά χαμηλό κόστος.
Κωνσταντίνος Γ. Κουνάδης
Δικηγόρος, στέλεχος φορολογικού τμήματος της Grant Thornton
konstantinos.kounadis@gr.gt.com
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Συνθήκες κράτησης

H

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών αποφάσισε ομόφωνα ένα μέρος των εσόδων του καλοκαιρινού της χορού να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών
των νέων κρατουμένων που φιλοξενούνται στο Ειδικό Κατάστημα
Κράτησης Νέων Αυλώνα. Το παρόν άρθρο είναι αφιερωμένο στην
διερεύνηση των πραγματικών συνθηκών κράτησης στο εν λόγω κατάστημα μέσω συνέντευξης που μας παραχωρήθηκε τόσο από την
Διευθύντρια του Καταστήματος κ. Μπούκη όσο και από τον κρατούμενο Χ.Λ..

Συνέντευξη με την κ. Μπούκη
1) Σε ποιες ηλικίες εμφανίζεται η μεγαλύτερη παραβατικότητα;
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να επισημάνω ότι εδώ και έξι μήνες περίπου το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα φιλοξενεί νέους
κρατούμενους ηλικίας από 18 έως 21 έτους. Επιπλέον εκτίουν την
ποινή τους νέοι κρατούμενοι ηλικίας μέχρι 25 ετών με την προϋπόθεση ότι παρακολουθούν με συνέπεια τα μαθήματα στο σχολείο
που τηρείται στο ειδικό κατάστημα. Παράλληλα, φιλοξενούνται 15
ενήλικες κρατούμενοι, οι οποίοι καλούνται ως συνεργείο ενηλίκων,
που μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Κατάστημα Κράτησης
του Αυλώνα ανά 18 μήνες από διαφορετικές κάθε φορά φυλακές με
αρμοδιότητα την συντήρηση των εγκαταστάσεων.
Οι ηλικίες που εμφανίζουν την μεγαλύτερη παραβατικότητα είναι αυτές των 19-20 ετών κάτι που συνέβαινε και το διάστημα που
το Κατάστημα Κράτησης φιλοξενούσε και ανηλίκους.
2) Ποια είναι τα αδικήματα για τα οποία συνήθως κρατούνται οι νέοι κρατούμενοι;
Τα αδικήματα για τα οποία κρατούνται οι νέοι κρατούμενοι είναι
ως επί τω πλείστον τα ναρκωτικά (χρήση κυρίως) συνυφασμένα με
άλλα αδικήματα όπως κλοπές και ληστείες.
3) Ποια είναι η ποσόστωση ανδρών και γυναικών κρατουμένων, πόσοι εξ αυτών είναι Έλληνες και πόσοι αλλοδαποί και τέλος ποιο είναι το επίπεδο των σχέσεων Ελλήνων
και αλλοδαπών κρατουμένων;
Στο κατάστημα κράτησης του Αυλώνα φιλοξενούνται μόνο άνδρες συνολικού αριθμού σήμερα που μιλάμε 209 εκ των οποίων οι
120 είναι Έλληνες και οι 89 είναι αλλοδαποί (κυρίως Αλβανοί, Πακιστανοί και Τούρκοι). Ο πρόσφατος νόμος 4322/2015 συνέβαλλε
στην αποσυμφόρηση του καταστήματος μας από τους αλλοδαπούς
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κρατουμένους καθώς για τους τελευταίους μεταξύ των άλλων προβλέπει:
α) μετά από 3 μήνες κράτησης αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την απέλασή τους, ενώ με το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς οι μήνες κράτησης ήταν 18 και
β) εξαγοράζουν ημέρες από την ποινής τους με το ευεργέτημα
των ημερομισθίων
Αναφορικά τώρα με το επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των κρατουμένων και προκειμένου να αποφεύγονται οι μεταξύ τους αντπαλότητες, έχει αποφασιστεί να διαχωρίζονται βάσει εθνικότητας και
συνεπώς το μοναδικό μέρος στο οποίο έρχονται σε επαφή είναι το
σχολείο. Παρόλα αυτά όμως παρατηρούνται αντεγκλήσεις τόσο
μεταξύ κρατουμένων διαφορετικών όσο και μεταξύ κρατουμένων
ίδιας εθνικότητας.

Συνέντευξη με τον κρατούμενο Χ.Λ.
1) Ποια κατά τη γνώμη σου είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας νέος κρατούμενος στο Ειδικό
Κέντρο Κράτησης Νέων Αυλώνα;

Κ ΡΑΤ Η Σ Η Σ
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τικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο Κέντρο Κράτησης στον σωφρονισμό των νέων κρατουμένων;
Στο Κατάστημα Κράτησης του Αυλώνα λαμβάνουν χώρα πολλές
δραστηριότητες όπως εορτές, θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις
με τελευταίο παράδειγμα την επίσκεψη της μουσικής μας ομάδας
στο Αμφιθέατρο της Εισαγγελίας στην Ευελπίδων. «Ευτυχώς δεν μας
έχουν στερήσει τον τρόπο να εκφραζόμαστε και να ζούμε».
4) Έχεις δημιουργήσει φιλικές σχέσεις με άλλους συγκρατούμενούς σου, είναι αυτό κάτι εύκολο;
Όχι, είναι πολύ δύσκολο και μάλιστα διατηρούμε καλύτερες
σχέσεις με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους παρά μεταξύ μας. Ο
καθένας από εμάς άλλωστε έχει τα δικά του προβλήματα, δεν ανοίγεται έτσι ο ένας στον άλλον και ορισμένες φορές μάλιστα «βράζει
το αίμα μας».
5) Τι σου λείπει περισσότερο όσο καιρό βρίσκεσαι στο
Κέντρο Κράτησης;
Τα πράγματα που μου λείπουν περισσότερο είναι η οικογένειά
μου, η κοπέλα μου, η ελευθερία και η διασκέδαση.
6) Ποια είναι τα όνειρά σου για το μέλλον, πως φαντάζεσαι την ζωή σου μετά τη φυλακή;

Θέλω εξαρχής να τονίσω ότι είμαι 23 ετών και έγκλειστος 4 έτη
στο Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα.
Μετά λόγου γνώσεως σας αναφέρω ότι τα πραγματικά προβλήματα βρίσκονται έξω από εδώ στις οικογένειές μας –οξυμμένα λόγω
της κρίσης– και θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι μαζί τους για να τους
βοηθήσω.
2) Περίγραψέ μας με τι ασχολείσαι από την στιγμή που
θα ανατείλει μέχρι την στιγμή που θα δύσει ο ήλιος;
Στις 7:30 ξυπνάμε, παίρνουμε το πρωινό μας, πηγαίνουμε στο
σχολείο μέχρι τις 14:30, ακολούθως τρώμε το μεσημεριανό μας, το
απόγευμα επιδιδόμαστε σε διάφορες δραστηριότητες όπως μουσική, μπάσκετ, ποδόσφαιρο κ.α. και στις 21:00 παίρνουμε το βραδινό
μας. Στην συνέχεια πηγαίνουμε στα κελιά μας όπου βλέπουμε τηλεόραση ή παίζουμε χαρτιά μέχρι να μας πάρει ο ύπνος.
Σε αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω ότι οι συνθήκες διαβίωσης στα κελιά γίνονται καλύτερες ανάλογα με την οικονομική κατάσταση κάθε κρατουμένου, αν και οι συνθήκες κράτησης εδώ είναι
πολύ καλύτερες από άλλα καταστήματα ανά την Ελλάδα.
3) Συμβάλλουν οι πολιτιστικές, αθλητικές και εκπαιδευ-

Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι αύριο βγαίνω σε άδεια καθώς
σε λίγο καιρό αποφυλακίζομαι. Αυτό που θέλω περισσότερο είναι
να φύγω μακριά από εδώ, να βρεθώ με την οικογένειά μου και την
κοπέλα μου και να βρω μια δουλειά για να μπορώ να τους συντηρώ.
Βέβαια γνωρίζω ότι η μετάβαση αυτή είναι δύσκολη πλην όμως θα
προσπαθήσω.
Από την συνέντευξη τόσο με τη Διευθύντρια όσο με τον Χ.Λ.
προκύπτει ότι οι συνθήκες κράτησης στο Κατάστημα του Αυλώνα
είναι σε γενικές γραμμές καλές πράγμα που βεβαιώνεται και από
τα λεγόμενα του νέου κρατουμένου. Οπωσδήποτε όμως δεν είναι
όλα τέλεια, καθώς κάθε κρατούμενος αναγκάζεται να επιβαρύνεται οικονομικά προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής
του. Δεν μπορούμε βέβαια να παραγνωρίσουμε ότι οι παντός είδους
δραστηριότες που αναπτύσσονται στο Κατάστημα συμβάλλουν στο
να εκφράσει ο κάθε κρατούμενος τα συναισθήματά και τις κλίσεις
του, στοιχεία που υπό προϋποθέσεις δύνανται να συμβάλλουν στον
σωφρονισμό του. Προσωπικά θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους
κρατούμενους του Κέντρου Κράτησης Νέων Αυλώνα καλή τύχη,
στον Χ.Λ. να πραγματοποιήσει τα όνειρά του και τέλος το ποσό των
χρημάτων που θα διατεθεί στο Κατάστημα να κάνει την ζωή όλων
των νέων συνανθρώπων μας εκεί καλύτερη.
Κωνσταντίνος Καρέτσος
Δικηγόρος LLM, Rokas International Law Firm,
Μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Ν.Δ.Α.
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Ανταγωνισμός και δικηγορικό επάγγελμα
ενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου. Κατηγορούμενος
χωρίς συνήγορο υπεράσπισης. Ο Πρόεδρος πιάνει τον κατάλογο
των «αυτεπαγγέλτως διοριζόμενων» και διορίζει μια νεαρή συνάδελφο. Αμέσως μια ομάδα τεσσάρων (!) συναδέλφων, που και το δικό τους
όνομα είναι στο κατάλογο και παρευρίσκονταν στην αίθουσα μήπως και
παρουσιαστεί «ευκαιρία» διορισμού, αντιδρούν στο άκουσμα του ονόματος
της διορισθείσας από την έδρα συνηγόρου, λέγοντας, μεταξύ άλλων, «πάλι
αυτή κύριε Πρόεδρε;». Η ατυχής έμπνευση της συναδέλφου να απολογηθεί
εξηγώντας ότι είναι πρώτη στον κατάλογο, οξύνει έτι περαιτέρω τα πνεύματα, με κατηγορίες της ομάδας των συναδέλφων περί του... εσκεμμένου
της κατάρτισης του καταλόγου. Ο Πρόεδρος νίπτει τας χείρας του και διακόπτει μέχρι να προσκομιστεί επικαιροποιημένος κατάλογος με «τις υπηρεσίες των δικηγόρων». Παρακολουθώ την σκηνή, σταματώντας να διαβάζω
από το κινητό μου (ναι, αυτό κάνω συνήθως μέχρι να έρθει το νούμερο μου)
είδηση από ειδησεογραφική ιστοσελίδα με τον εξής τίτλο: «Άφησε την Νομική και τώρα βγάζει 40.000$ τον μήνα».
Αυτή είναι η εικόνα. Συνέβη στα «περίχωρα» άλλου συλλόγου και
για αυτό την χρησιμοποιώ, ώστε να αποφύγω προσωπικές παρεξηγήσεις, που συχνά αποδυναμώνουν το επιχείρημα. Ο σκοπός όμως του
άρθρου δεν είναι να καταδείξει το οικονομικό τέλμα του κλάδου. Αυτό
είναι γνωστό. Και ισχύει. Σκοπός του άρθρου είναι να δείξει τον τρομερό
ανταγωνισμό που υπάρχει στο επάγγελμα για την απόκτηση έστω και της
ελαχιστότατης μερίδας δικηγορικής ύλης. Σε αυτό η προηγούμενη παράθεση αποτελεί το τέλειο παράδειγμα. Πράγματι, ακόμα και εκεί όπου
δεν χρειάζεται ο δικηγόρος να αποδείξει ότι είναι καλός, δεν απαιτείται
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δηλαδή να πείσει τον πελάτη του να τον επιλέξει, ακόμα και εκεί που αρκεί απλά η κτήση της δικηγορικής ιδιότητας «για μια θέση στον ήλιο»,
υπάρχει μέγιστος ανταγωνισμός. Ο οποίος ανταγωνισμός πηγάζει, ανάμεσα σε άλλα, αλλά κατά την γνώμη μου κυρίως, από το εξής: είμαστε
πάρα πολλοί! Και το ξέρουμε.
Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό, αλλά το γεγονός ότι, παρότι υπεράριθμοι, δεν πρόκειται να μειωθούμε. Πώς μπορεί όμως έτσι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του ανταγωνισμού; Υπήρχε κάποτε η άποψη ότι μεγάλες
δικηγορικές εταιρίες με τον θεσμό των συνεργαζόμενων δικηγόρων θα
έλυναν το πρόβλημα της «υπερπροσφοράς δικηγόρων». Αυτό δεν επαληθεύτηκε. Οι χαμηλές αμοιβές στην μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων
από τους «εργοδότες» τους, δεν τους έβγαλε από το ευκαιριακό παιχνίδι
αναζήτησης πρόσθετων εισοδημάτων στην ελεύθερη αγορά. Με άλλα λόγια οι «συνεργαζόμενοι» είναι εκεί έξω και ανταγωνίζονται για να δικάσουν
τα… «δικά τους».
Κατά την δική μου άποψη η λύση δεν είναι στην συνεργασία αλλά
(και εκεί με επιφύλαξη) στον συνεταιρισμό. Μικρές εταιρίες με μέγιστο
αριθμό δικηγόρων τους τέσσερις, καθότι τα μεγάλα σχήματα, αν δεν επεκτείνονται διαρκώς, είναι θνησιγενή και απρόβλεπτα. Ο αριθμός αυτός
θεωρώ είναι ο ιδανικός για να μπορεί αυτή η μικρή εταιρεία να αναλάβει
οποιοδήποτε έργο της ανατεθεί. Πάνω από όλα όμως, ότι ανακύπτει οι
εταίροι θα το «εισφέρουν» στην εταιρεία, αφού είναι το δικό τους «μαγαζί», μειώνοντας έτσι τον ανταγωνισμό. Ίσως δε ο τρόπος αυτός να είναι
και ο μόνος…
Φώτιος Πανταζής, Δικηγόρος, LL.M

«Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν»

Α

φορμή για την παρούσα καταχώριση στο περιοδικό της Ένωσής
μας είναι το πολυσυζητημένο και πολύ πρόσφατο νομοσχέδιο,
«Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις». Αν και κεντρικό σημείο με
βάση τον τίτλο, φαίνεται να αποτελεί η κατάργηση των φυλακών υψίστης
ασφαλείας, το καινούργιο αυτό νομοθέτημα περιέχει πολλές διατάξεις με
εξίσου βαρύνουσα σημασία.
Θα σταθώ λίγο ακόμα στο μάλλον συναισθηματικά φορτισμένο σημείο
του τίτλου. Η κατάργηση των φυλακών Γ΄ τύπου, των οποίων η πλήρης
ένταξη στο σωφρονιστικό σύστημα έγινε τον προηγούμενο Ιούλιο, αποτέλεσε την αφορμή για την θεσμοθέτηση των εδώ σχολιαζόμενων διατάξεων. Μιλώ για αφορμή, διότι οι φυλακές υψίστης ασφαλείας πράγματι εισήχθησαν στο δικαιϊκό μας σύστημα με το άρθρο 20 & 1 του Ν. 3772/2009
και πέρυσι ρυθμίστηκαν τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας
τους. Αυτά ακριβώς τα ειδικότερα θέματα θα έπρεπε να συζητηθούν και να
επαναπροσδιορισθούν και όχι η ύπαρξη των φυλακών Γ΄ τύπου καθαυτή.
Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση μεταξύ φυλακισμένων, τόσο για λόγους
ασφάλειας, όσο και για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων του συνόλου
των κρατουμένων, ανέκαθεν αποτελούσε διακύβευμα του σωφρονιστικού
δικαίου και της σωφρονιστικής πολιτικής και αναδεικνύεται ως πρωταρ-
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χικής σημασίας σε όλα τα εγχειρίδια του ποινικού και σωφρονιστικού δικαίου και τις σχετικές μελέτες και εκθέσεις διεθνών οργανισμών. Η όποια
εποικοδομητική κριτική ασκήθηκε από μερίδα επιστημόνων σε ζητήματα
ισότητας και αναλογικότητας, θα έπρεπε να είναι η βάση για τη διαμόρφωση κι επανακαθορισμό του σωφρονιστικού συστήματος και των καταστημάτων, καθώς και τον εξανθρωπισμό κι εκδημοκρατισμό των συνθηκών
διαβίωσης των φυλακισμένων. Η επιστροφή στις παλαιές προβληματικές
και κατακριτέες συνθήκες κράτησης ελάχιστα προσφέρει στα πραγματικά
προβλήματα της πλειονότητας των κρατουμένων.
Στον νόμο, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 21 άρθρα, προβλέπονται
σαφώς επιμέρους θετικές ρυθμίσεις –ιδίως αυτές που αφορούν στους
εξαρτημένους από τα ναρκωτικά και τους ανηλίκους– προς την επιθυμητή κατεύθυνση, ήτοι τον εξορθολογισμό της ποινικής καταστολής και
την προτίμηση των αναμορφωτικών και θεραπευτικών μέτρων. Στα θετικά
θα εντάξουμε και τη διάταξη περί εκφοβισμού (bullying), αναλογιζόμενοι
τα πρόσφατα απάνθρωπα κοινωνικά φαινόμενα που δημοσιοποιήθηκαν,
χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε πως και σε αυτό το σημείο, η καίρια λύση
είναι η ουσιαστική παιδεία.
Σημαντικές μεταρρυθμίσεις επιλέγονται και για την αποσυμφόρηση
των σωφρονιστικών καταστημάτων. Δικαιολογητική βάση οι δυσλειτουρ-

γίες κι ανεπάρκειες του σωφρονιστικού συστήματος, ιδίως εξαιτίας του
υπερπληθωρισμού αυτών. Δεν πρόκειται για καινοτόμα επιλογή του νομοθέτη, καθόσον τα τελευταία χρόνια εκδόθηκε σειρά νόμων (3346/2005,
3727/2008, 3772/2009, 3904/ 2010, 4043/2012, 4198/2013, 4274/2014),
που αφορούσαν σε παραγραφή του αξιοποίνου ορισμένων μικρής απαξίας
εγκλημάτων, παύση της ποινικής δίωξης, υφ’ όρον απόλυση κρατουμένων
ή και αρχειοθέτηση μη εκτελεσθεισών αποφάσεων. Πρωτοφανές στο εν
λόγω νομοσχέδιο η οριζόντια, μαζική και ισοπεδωτική ελευθέρωση καταδικασθέντων για εγκλήματα κάθε βαθμίδας και βαρύτητας, χωρίς ουσιαστικά κριτήρια, διαταράσσοντας ολόκληρο το σύστημα επιβολής ποινών,
την αναλογικότητα και τις αρχές του ποινικού και σωφρονιστικού δικαίου.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διάταξη για τη δυνατότητα αποφυλάκισης του πασίγνωστου καταδικασθέντος μέλους τρομοκρατικής οργάνωσης, η οποία προκάλεσε οξείες αντιδράσεις και έντονη δυσαρέσκεια

στο εσωτερικό, στο –αυτή τη στιγμή τουλάχιστον– φίλα προσκείμενο στη
χώρα μας εξωτερικό, αλλά και στην πλειοψηφία των Ελλήνων (77%) σύμφωνα με δημοσκόπηση της ALCO.
Σε κάθε περίπτωση, όλοι συμφωνούμε στην ανάγκη για ουσιαστικές
μεταρρυθμίσεις στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, στον χώρο του σωφρονιστικού συστήματος, στις συνθήκες κράτησης και νοσηλείας των κρατουμένων, στην εξασφάλιση των στοιχειωδών μέσων και υποδομών για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, στην απονομή της δικαιοσύνης εν γένει.
Πολλώ δε μάλλον, σε όλη αυτή την προσπάθεια, απαιτείται να καλούνται
και να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο οι αρμόδιοι φορείς, και σε ό,τι μας
αφορά, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και οι Ενώσεις Εισαγγελέων και
Δικαστών.
Μαρία-Ιωάννα Παυλάκου, Δικηγόρος Αθηνών

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ο ρόλος που
διαδραματίζουν στην απονομή της δικαιοσύνης
ε αφορμή το πρόσφατο γεγονός, της δολοφονίας της τετράχρονης
Άννυ από τον βιολογικό της πατέρα που συντάραξε το πανελλήνιο,
θα εξεταστεί κατά πόσο η ανάμειξη και η εν γένει δημοσιότητα που
έλαβε το συγκεκριμένο συμβάν από τα Μ.Μ.Ε. λειτούργησε θετικά ή ανασταλτικά στην διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης καθώς και στην όλη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης. Είναι γεγονός πως το συγκεκριμένο έγκλημα
λόγω του αποτρόπαιου χαρακτήρα του συγκέντρωσε πάνω του το ενδιαφέρον
του συνόλου των ελληνικών Μ.Μ.Ε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η έκθεση των
εμπλεκομένων σε αυτό μερών να είναι συνεχής και το κυνηγητό για μια δήλωσή τους να είναι λυσσαλέο. Η όλη αυτή κατάσταση θεωρώ πως έχασε το μέτρο
όταν κάθε είδους εκπομπές και δημοσιογράφοι επιδόθηκαν σε ένα ανελέητο
κυνήγι προκειμένου να αποσπάσουν μια δήλωση από τα εμπλεκόμενα μέρη
αλλά και από τους συγγενείς και τα προσφιλή σε αυτούς άτομα.
Η ένστασή μου σε όλα αυτά έγκειται στο γεγονός οτι παρόλο που ο
εμπλεκόμενος στο εν λόγω συμβάν κρίθηκε προφυλακιστέος παρά ταύτα το όλο κλίμα το οποίο είχε δημιουργηθεί εξαρχής από το σύνολο των
Μ.Μ.Ε. ήταν κατάφορα αρνητικό πριν ακόμη εκδοθεί η απόφαση αυτή.
Βεβαίως είναι σαφές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η έρευνα που γίνεται από τους δημοσιογράφους και τα Μ.Μ.Ε. γενικότερα μπορεί να φανεί
άκρως χρήσιμη και πιθανόν να συνδράμει και τις διωκτικές αρχές στο έργο
τους. Αυτό όμως απέχει κατά πολύ από το να γίνεται κάποιος βορά των
δημοσιογράφων και να σχηματίζεται έτσι εξ’ αρχής μια αλγεινή εικόνα
προς την κοινή γνώμη. Ακόμη περισσότερο όταν η εικόνα αυτή προηγείται
της οριστικής απόφασης των ελληνικών δικαστηρίων. Πιο συγκεκριμένα
κάποιες δηλώσεις οι οποίες έγιναν από πολιτικά πρόσωπα σχετικά με την
τύχη που θα έχει ο προφυλακισμένος πατέρας της ανήλικης στις φυλακές
μπορεί να αντανακλούσαν εν μέρει ίσως την κοινή γνώμη και το λαϊκό αίσθημα αλλά επουδενί δεν ήταν εύστοχες καθώς έπρεπε να έχουν αποφευχθεί καθόσον διάστημα η δικαιοσύνη δεν έχει αποφανθεί τελεσίδικα για
την συγκεκριμένη περίπτωση.
Ένα παραπλήσιο συμβάν το οποίο είχε τραβήξει εξίσου τα φώτα της
δημοσιότητας λόγω του φρικιαστικού χαρακτήρα του είναι αυτό του παιδοκτόνου Δουρή.

Μ

Το έγκλημα αυτό είχε λάβει χώρα πριν από αρκετά χρόνια το 1993, και
λόγω της βιαιότητας που το χαρακτήριζε το σύνολο των εγχώριων Μ.Μ.Ε.,
όπως ήταν αναμενόμενο, είχε σπεύσει να το καλύψει αλλά και να «γνωμοδοτήσει» επ’ αυτού. Υπέρτιτλοι όπως: «Σοκ, φρίκη και αποτροπιασμός»
συνόδευαν τα δημοσιεύματα και τα ρεπορτάζ της τότε εποχής. Πλήθος
ρεπόρτερ που τότε κάλυπταν το αστυνομικό ρεπορτάζ είχαν συρρεύσει
στην Ερμιόνη Αργολίδας, τόπο διαμονής του δράστη και της οικογένειάς
του, και ακολουθούσαν κατά πόδας οικείους και μη, προκειμένου να αποσπάσουν μια δήλωση ή μια πληροφορία. Όλη αυτή η δημοσιότητα είχε
ως αποτέλεσμα εκτός από το ότι ο ίδιος ο εγκληματίας, όντας έγκλειστος
πλέον, να δώσει τέλος στην ζωή του, να στιγματιστεί και μια ολόκληρη
κλειστή κοινωνία σε τέτοιο βαθμό ώστε ακόμη και σήμερα να επικρατεί
ένα νοσηρό κλίμα και ακραίες αντιδράσεις στο άκουσμα και στην θύμηση
του συγκεκριμένου γεγονότος.
Εξετάζοντας λοιπόν την στάση των Μ.Μ.Ε. απέναντι σε τέτοιου είδους συμβάντα είναι εύλογο να εξαχθεί το συμπέρασμα οτι θα πρέπει
να αρκούνται απλά και μόνο στην αποκάλυψη των γεγονότων και τον εν
γένει συνθηκών χωρίς να αναλώνονται σε κρίσεις και επικρίσεις. Εξάλλου
ο σκοπός των Μ.Μ.Ε. είναι η ορθή πληροφόρηση του κοινού και η χωρίς
υπερβολές αποτύπωση της αλήθειας. Τακτικές όπως η εξαγωγή πρώιμων
συμπερασμάτων ως προς την ενοχή ή μη των εμπλεκομένων μερών και η
προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης πρός αυτά θα ήταν καλό να
μετριαστούν αν όχι να εκλείψουν. Με άλλα λόγια τα Μ.Μ.Ε. θα πρέπει να
λειτουργούν επικουρικά προς το έργο των αρχών και της δικαιοσύνης και
επουδενί να τα υποκαθιστούν χρήζοντας εαυτόν δικαστή και λαμβάνοντας
αποφάσεις για την τύχη του εκάστοτε παραβάτη. Συμπερασματικά λοιπόν
θα μπορούσε να συναχθεί εκ των ανωτέρω ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας και δεν εξυπηρετεί καθόλου την ορθή και αμερόληπτη απονομή
δικαιοσύνης το φαινόμενο να συγκροτούνται τηλεοπτικά δικαστήρια τα
οποία να “λαμβάνουν” αποφάσεις και να χειραγωγούν ή να κατευθύνουν
την κοινή γνώμη πριν καν επιληφθούν τα ελληνικά δικαστήρια.
Πάνος Σπ. Παργινός, Δικηγόρος
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Αστική ευθύνη δημοσίου νοσοκομείου
ς αστική ή εξωσυμβατική ευθύνη του κράτους και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου νοείται η ευθύνη των φορέων
εξουσίας να αποζημιώνουν τρίτα πρόσωπα, τα οποία εθίγησαν
ηθικώς ή υλικώς από παράνομη συμπεριφορά των οργάνων τους κατά την
άσκηση ή επ’ ευκαιρία άσκησης των καθηκόντων τους. Το ως άνω κατοχυρώνεται στο άρθρο 105 ΕισΝΑΚ το οποίο ορίζει «Για παράνομες πράξεις ή
παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας
εξουσίας που τους έχει ανατεθεί το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση,
εκτός εάν η πράξη ή παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται εις
ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο.»
Το άρθρο 106 ΕισΝΑΚ συμπληρώνει το ως άνω: «Οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και για την ευθύνη των δήμων, των κοινοτήτων ή των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από πράξεις ή
παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους». Σκοπός των
παραπάνω διατάξεων είναι η αποκατάσταση της νομιμότητας και της αρχής
του κράτους δικαίου. Σε αντίθεση, με τις έννομες σχέσεις του ιδιωτικού
δικαίου, για τις οποίες απαιτείται υπαιτιότητα, για τη στοιχειοθέτηση της ευθύνης του δημοσίου δεν απαιτείται κάτι
τέτοιο (αντικειμενική ευθύνη).
Στο άρθρο 21 παρ. 3 Συντ. κατοχυρώνεται το
κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία και μέσα στο πλαίσιο αυτό ο νομοθέτης έχει ιδρύσει τα Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σύμφωνα με το νόμο 3329/2005 (άρθρο
7), όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ χαρακτηρίζονται ως
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου ν. 2889/2001 είχαν χαρακτηριστεί ως αποκεντρωμένες μονάδες του ΕΣΥ). Επομένως, και τα δημόσια νοσοκομεία
υπάγονται στο πραγματικό των διατάξεων του άρθρου 106 ΕισΝΑΚ και ως
εκ τούτου αναγνωρίζεται και η αστική ευθύνη του δημόσιου νοσοκομείου.
Οι προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση της αστικής ευθύνης δημόσιου νοσοκομείου σωρευτικά συντρέχουν σε 6 θετικές και 1 αρνητική, ήτοι:
α) πράξη, παράλειψη ή υλική ενεργεία ή παράλειψη υλικής ενέργειας (τα
δύο τελευταία χρήζουν ιδιαίτερης σημασίας με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μετάγγιση μολυσμένου αίματος). β) Να προέρχεται από όργανο
του νοσοκομείου (ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό –ανεξάρτητα από τη σχέση που τους συνδέει με το νοσοκομείο, δηλαδή, είτε το
πρόσωπο συνδέεται με σχέση δημοσίου δικαίου είτε ιδιωτικού δικαίου.
γ) Το πρόσωπο να ενήργησε στα πλαίσια των καθηκόντων του – πρέπει
να συνδέεται με τα καθήκοντα του οργάνου, την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας. δ) Παρανομία, το οποίο σημαίνει ότι
πρέπει να θίγονται δικαιώματα, όπως η υγεία και η προσωπικότητα, όπως
συμβαίνει ενδεικτικά με τη μη τήρηση προσήκουσας προσοχής κατά την
άσκηση των νοσηλευτικών - ιατρικών καθηκόντων, (η έννοια της προσήκουσας επιμέλειας δε ρυθμίζεται στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας
(ν. 3418/2005) και ως μέτρο θα πρέπει να εκλαμβάνεται εκείνο του μέσου
ευσυνείδητου ιατρού λαμβάνοντας υπόψη την εξειδίκευση, τις γνώσεις και
την επαγγελματική εμπειρία), η οποία απορρέει από την ιδιαίτερη νομική
υποχρέωση των ως άνω προσώπων. ε) Να πρόκειται για παράβαση διάταξης
από την οποία απορρέει δικαίωμα διοικούμενου. στ) Ζημία, η οποία τελεί σε

Ω
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πρόσφορο αιτιώδη σύνδεσμο προς την παράνομη πράξη. Η πλειοψηφία των
ιατρικών σφαλμάτων έχουν αιτίες συνδεόμενες με τη χορήγηση φαρμάκων,
εμφανιζόμενα είτε στο στάδιο της διάγνωσης (συνήθως αφορά απαρχαιωμένη θεραπεία, είτε στη θεραπευτική αγωγή (αφορά συνήθως το είδος της
αγωγής, τη δοσολογία, τη μέθοδο λήψης φαρμάκου, τη λανθασμένη αγωγή)
ή είτε ακόμα και στο στάδιο της πρόληψης (ήτοι απουσία προληπτικής θεραπείας). Τόσο οι ιατροί όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό (σύμφωνα με το
άρθρο 9 του κώδικα ηθικής δεοντολογίας των νοσηλευτών «ο νοσηλευτής
οφείλει να προστατεύει τον ασθενή από βλάβη ή κίνδυνο στο χώρο παροχή
των υπηρεσιών του, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον» ως όργανα
του νοσοκομείου με την τέλεση των παραπάνω σφαλμάτων θεμελιώνουν
την αστική ευθύνη του δημόσιου νοσοκομείου. Τα λάθη μπορούν να προκύψουν είτε σε ένα στάδιο, είτε σε περισσότερα του ενός (π.χ προετοιμασία
και χορήγηση φαρμάκου). Στατιστικά στα 100 φάρμακα που θα δώσει ένας
νοσηλευτής στους ασθενείς του τμήματος θα τεθεί σε κίνδυνο η ζωή περίπου
5 ατόμων από τη μη σωστή χορήγηση του φαρμάκου, και ως εκ τούτου παρατείνεται η παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο και αυξάνονται
τα έξοδα νοσηλείας του.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί μία ενδιαφέρουσα άποψη, μη κρατούσα όμως σε θεωρία και νομολογία. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η ιδιότητα των
δημοσίων υπαλλήλων στους ιατρούς του ΕΣΥ απορρίπτεται. Ο ασθενής προσφεύγει στον ιατρικό φορέα με
την αστική του ιδιότητα είτε η αμοιβή για την παροχή
των ιατρικών υπηρεσιών καταβάλλεται από ασφαλιστικό φορέα είτε ο ασθενής καταβάλλει ο ίδιος την αμοιβή. Το
κράτος φροντίζει για την παροχή φορέων υγείας και ο ασθενής
προσφεύγει ασκώντας το ατομικό του δικαίωμα για προστασία της υγείας.
Επομένως, γεννάται μία σχέση ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα σύμβαση
ιατρικής αγωγής μεταξύ του ασθενούς και του νοσοκομείου του ΕΣΥ, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ως δημόσιους υπαλλήλους, υπαγόμενους
στον Υπαλληλικό Κώδικα εκλαμβάνεται το υπαλληλικό προσωπικό (π.χ διοικητικοί υπάλληλοι). Κατά συνέπεια, με την ως άνω άποψη, απορρίπτεται το
ανεύθυνο των γιατρών του ΕΣΥ. Όπως, προαναφέρθηκε η παραπάνω άποψη
δεν ακολουθείται ούτε στη θεωρία ούτε στη νομολογία.
Εν κατακλείδι, στις περιπτώσεις εκείνες όπου διαπιστωθούν ιατρικά
σφάλματα και φαρμακευτικά λάθη από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, γεννάται υποχρέωση αποζημίωσης του δημόσιου νοσοκομείου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1010/2007 απόφαση του Αρείου Πάγου «οι ιατροί του εθνικού συστήματος Υγείας και οι ανήκοντες στο ιατρικό προσωπικό
των νοσοκομείων καθώς και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δεν ευθύνονται αστικώς έναντι τρίτων». Όταν ο πολίτης λαμβάνει
ιατρικές υπηρεσίες από δημόσιο φορέα ιδρύεται σχέση δημοσίου δικαίου
μεταξύ ασθενούς και νοσοκομείου του ΕΣΥ, ενώ καμία σχέση δεν υφίσταται
μεταξύ του ασθενούς και του ιατρού του ΕΣΥ, παρά μόνο αναγωγικά δύναται
να στραφεί το δημόσιο νοσοκομείο έναντι του οργάνου που προκάλεσε τη
ζημία κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Βικτώρια Λ. Παπαναστασίου
Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε Αστικού Δικαίου

Νέοι δικηγόροι και «τεκμήρια»

Π

ρο εκπλήξεων βρέθηκαν ουκ ολίγοι νεοεισελθόντες στο δικηγορικό επάγγελμα, συνάδελφοι, μετά την εισαγωγή των
γνωστών σε όλους μας, ετήσιων αντικειμενικών δαπανών
διαβίωσης (τεκμήρια), τα οποία, αν και προβλέπονταν, ήδη,
υπό το προϊσχύον δίκαιο, για πρώτη φορά εφαρμόσθηκαν κατά τον
υπολογισμό του καταβλητέου φόρου, δίχως αφορολόγητο όριο (και άρα
από το πρώτο ευρώ), κατ΄εφαρμογή του Ν. 4172 /2013 ΦΕΚ Α 167/237-2013) ο οποίος ίσχυσε τω πρώτω κατά την υποβολή των περυσινών
φορολογικών μας δηλώσεων.
Καταρχήν, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ανακύπτει ζήτημα ως προς
το εάν η εφαρμογή των τεκμηρίων συνάδει προς τις αρχές της καθολικότητας του φόρου και της φορολόγησης µε βάση τη φοροδοτική ικανότητα. Και ναι µεν, κατά τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας,
ο κοινός νοµοθέτης διαθέτει ευρεία ευχέρεια να διαµορφώνει το κατάλληλο, κατά την εκτίµησή του, φορολογικό σύστηµα, χωρίς να αποκλείεται η διαφορετική φορολογική µεταχείριση κατηγοριών φορολογουµένων, πλην όµως η µεταχείριση αυτή δεν πρέπει να είναι αυθαίρετη, αλλά
να στηρίζεται σε γενικά και αντικειµενικά κριτήρια ανταποκρινόµενα
στις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες τελεί κάθε κατηγορία φορολογουµένων, ενόψει και των εκάστοτε κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών.
Επεξηγηματικώς των ανωτέρω, οι νέοι συνάδελφοι, έχοντες, στην
πλειοψηφία τους, μόλις προβεί σε έναρξη εργασιών εκλήθησαν –και
θα κληθούν και φέτος δυστυχώς– να αντιμετωπίσουν τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους με συντελεστή 26% επί των
αντικειμενικών δαπανών (και 13% για τους μη συμπληρώσαντες τριετία
στο επάγγελμα) που ουδόλως φυσικά αντικατοπτρίζει τα πραγματικά
εισοδήματα ενός νέου Δικηγόρου. Συν τοις άλλοις ο εξωπραγματικός
αυτός φόρος προσαυξάνεται αναλογικά κατά 55%, δια της ισχύουσας
προκαταβολής φόρου για κάθε επόμενο έτος.
Περισσότερο «λογιστικά» για να γίνουν πλήρως κατανοητά τα παραπάνω: έστω, ότι ένας νεοεισελθών στο επάγγελμα απεκόμισε καθαρό

εισόδημα 2.000€ για το έτος 2014 (το οποίο ποσό δεν πρέπει να ξενίζει
κανένα αφού έχουν ήδη αφαιρεθεί οι εισφορές των ταμείων αλλά και
τα εν γένει διενεργηθέντα έξοδα, –παρόλα ταύτα– θα φορολογηθεί με
13% επί των 3.000€ (390€) που είναι το ελάχιστο όριο αντικειμενικών
δαπανών διαβίωσης + 55% επ’ αυτού ως προκαταβολή φόρου (215€),
ήτοι εν συνόλω 605€. Σημειούται δε ότι τα ανωτέρω ποσά διπλασιάζονται σε περιπτώσεις δικηγόρων άνω της τριετίας και προσαυξάνονται
αναλογικά (εξωπραγματικά και πάλι) εφόσον διαθέτει ο φορολογούμενος Δικηγόρος Ι.Χ. αυτοκίνητο, κατοικία κ.λπ.
Για την πληρότητα δε της παρούσας παρέμβασης θα πρέπει να αναφερθεί ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου προβλέπεται ότι µπορεί να αµφισβητηθεί από τον φορολογούµενο το ετήσιο
συνολικό ποσό της αντικειµενικής δαπάνης, αμφισβήτηση η οποία κατά
την συνήθη πορεία των πραγμάτων (μετά την σιωπηρή απόρριψη της
τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής και λέγω σιωπηρή γιατί πλείστες έτσι
απορρίπτονται) θα αχθεί η διαφορά στα Διοικητικά Δικαστήρια για να
εκδικαστεί –εχόντων καλών των πραγμάτων– την επόμενη δεκαετία...
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι είναι επιτακτική η ανάγκη
εύρεσης εναλλακτικού τρόπου υπολογισµού της ελάχιστης φορολογίας
και όχι μόνο διά του προσδιορισµού τεκµαρτού εισοδήµατος· ζήτημα
το οποίο αποκτά μεγίστη σημασία αφού οδηγεί τους νέους Δικηγόρους
να «αποφεύγουν» την μαχόμενη- ελεύθερη δικηγορία. Το γεγονός αυτό
δε φρονώ –και η παρούσα είναι προσωπική άποψη– πλήττει εν τοις
πράγμασι την έννοια του Δικηγορικού λειτουργήματος δημιουργώντας
τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή όλων σε ευρύτερους οικονομικούς
κυρίως ουσιαστικώς σχηματισμούς που είναι αμφίβολο αν θα διατηρήσουν ή θα οδηγήσουν στην κατάργηση, σε βάθος χρόνου, το Δικηγορικό επάγγελμα.
Κουντούρης Ν. Σταμάτιος
Δικηγόρος Αθηνών

Η νέα ποινική αντιμετώπιση για τα χρέη προς το Δημόσιο
ε το άρθρο 20 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21-3-2015) υπό τον
τίτλο «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» τροποποιήθηκε το προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 25 του Ν.
1882/1990 αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους.
Ειδικότερα, οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επέφερε το ως άνω νομοθέτημα είναι οι ακόλουθες:
I. Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου:
Η πρώτη βασική τροποποίηση που επήλθε με την ως άνω διάταξη
αφορά στην αύξηση του κατώτερου ποσού της συνολικής ληξιπρόθεσμης
οφειλής, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων
και λοιπών επιβαρύνσεων προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, άνω του οποίου
ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων, από πέντε χιλιάδες (5.000,00 €)
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ευρώ, που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του ανωτέρω νομοθετήματος, σε
πενήντα χιλιάδες (50.000,00 €) ευρώ. Πλέον, δηλαδή, αποποινικοποιείται
η μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο για συνολικά ποσά μικρότερα των
50.000,00 €.
II. Κατάργηση αυτόφωρης διαδικασίας:
Περαιτέρω, η δεύτερη βασική τροποποίηση που επήλθε με την άνω
νομοθετική ρύθμιση είναι η κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας δοθέντος ότι το οικείο αδίκημα –πλέον– καθίσταται στιγμιαίο με χρόνο τέλεσης αυτού, το χρονικό σημείο παρέλευσης τεσσάρων (4) μηνών από την
ημερομηνία λήξης καταβολής των οφειλών. Όπως σαφώς διαπιστώνεται
εκ της αιτιολογικής έκθεσης του οικείου νομοθετήματος η προρρηθείσα
νομοθετική μεταβολή αποτελεί προϊόν της επιδεινούμενης οικονομικής
κρίσης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα τα τελευταία χρόνια και εντεύθεν
της πραγματικής αδυναμίας των πολιτών και των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεών τους.
Στα πλαίσια αυτά, δε, είναι σαφές ότι ο έλληνας νομοθέτης σκοπεί
στην ευνοϊκή αντιμετώπιση των οφειλετών εκείνων που τα χρέη που τους
βαρύνουν είναι κάτω των 50.000,00 €, καθιστάμενους αυτούς ωσαύτως ως
μη αξιόποινους δράστες.

Παράλληλα, δε, με την κατάργηση της εφαρμογής της αυτόφωρης
διαδικασίας είναι φανερό ότι εν τέλει ο έλληνας νομοθέτης υιοθέτησε τις
σοβαρές αντιρρήσεις που είχαν προβληθεί κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο
για την εφαρμογή της σχετικής διαδικασίας για το συγκεκριμένο αδίκημα.
Εντούτοις, δέον να επισημανθεί ότι καθ’ο μέρος αφορά στην αύξηση του ορίου του αξιοποίνου εύλογα γεννώνται προβληματισμοί για τον
τρόπο προσδιορισμού αυτού από το νομοθέτη δοθέντος ότι σε κανένα σημείο της οικείας αιτιολογικής έκθεσης δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια τα
οποία έλαβε υπόψη του (ο νομοθέτης) για να καταλήξει στην άνω ρύθμιση
σύμφωνα με την οποία ο πολίτης που οφείλει 50.000 € είναι αξιόποινος σε
αντίθεση με αυτόν που οφείλει 49.000 €.
Εκ τούτου γίνεται φανερό ότι, για πολλοστή φορά, ο έλληνας νομοθέτης θεσμοθετεί επί τη βάσει των εκάστοτε συντρεχουσών συνθηκών και
συγκυρίων, χωρίς, ωστόσο, να παραβλέπεται ότι η νεοπαγής ρύθμιση παρέχει μία «ανάσα» σε έναν σημαντικό αριθμό οφειλετών προς το Δημόσιο,
οι οποίοι υπόκεινται τη βάνασο της ποινικής δικαιοσύνης, καίτοι εν τοις
πράγμασι είναι δέσμιοι της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη Χώρα μας.
Χριστίνα Κ. Πέλκα
Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών

Η Διεθνής Σύμβαση του Μόντρεαλ και η επίδρασή της
στην αστική ευθύνη του αερομεταφορέα και τους
καταναλωτές
πλειονότητα των διεθνών αεροπορικών μεταφορών διέπεται σήμερα, παρά τη θέση σε εφαρμογή της Σύμβασης του Μόντρεαλ
του 1999, από τη Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929 («Σύμβασις
περί ενοποιήσεως διατάξεων σχετικών προς τας διεθνείς αερομεταφοράς»), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από μεταγενέστερες Συμβάσεις και
Πρωτόκολλα. Πρόκειται συγκεκριμένα για το Πρωτόκολλο της Χάγης του
1955, τη Σύμβαση της Γουαδαλαχάρα του 1961, το Πρωτόκολλο της Γουατεμάλα του 1971 και τα τέσσερα Πρωτόκολλα του Μόντρεαλ του 1975. Οι
ανωτέρω Συμβάσεις και Πρωτόκολλα συνιστούν συλλογικά ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, γνωστό και ως «Σύστημα της Βαρσοβίας». Η Ελλάδα έχει
κυρώσει όλες τις ανωτέρω Συμβάσεις και Πρωτκολλα, ενώ το Πρωτόκολλο
της Γουατεμάλα και το τρίτο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ του 1975 δεν
έχουν τεθεί σε ισχύ διεθνώς. Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η Προσωρινή
Συμφωνία του Μόντρεαλ του 1966, αιτία της οποίας υπήρξε η αποτροπή
της καταγγελίας της Σύμβασης της Βαρσοβίας από τις ΗΠΑ, οι οποίες θεωρούσαν τα όρια ευθύνης που προβλέπονταν ως ιδιαίτερα χαμηλά και μη
ικανοποιητικά. Η εν λόγω δε συμφωνία δεν τροποποιεί τη Σύμβαση της
Βαρσοβίας, αλλά αποτελεί απλώς ιδιωτική συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (Federal Aviation Administration ή
FAA) και σημαντικού αριθμού αεροπορικών εταιριών.
Σκοπός, άλλωστε, της Σύμβασης της Βαρσοβίας υπήρξε αφ’ ενός η
καθιέρωση ομοιομορφίας στο δίκαιο της αεροπορικής μεταφοράς και αφ’
ετέρου η θέσπιση διατάξεων ευνοϊκών για τους αεροπορικούς μεταφορείς,
καθώς η αεροπορική μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων αλλά και η
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αεροπλοΐα γενικότερα, βρίσκονταν ακόμη σε πειραματικό στάδιο με αυξημένους κινδύνους, και προείχε συνεπώς η ενίσχυση και ανάπτυξη της
αεροπλοΐας. Με την πάροδο όμως του χρόνου και με την επίτευξη των
παραπάνω στόχων, τις αλλαγές που επέφεραν οι σαρωτικές τεχνολογικές
εξελίξεις στην αεροπλοΐα αλλά και εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην εφαρμογή της Σύμβασης της Βαρσοβίας από την ποικιλομορφία και ανομοιομορφία της, εξαιτίας των συνεχών τροποποιήσεών
της από διαδοχικές Συμβάσεις και Πρωτόκολλα, αλλά και από το γεγονός

ότι αυθεντική γλώσσα της Σύμβασης οριζόταν μόνο η γαλλική, διαμορφώθηκαν οι συνθήκες για μια νέα Σύμβαση που θα διόρθωνε και θα μετρίαζε
τις ατέλειες του παλαιού καθεστώτος, αλλά και θα προσαρμοζόταν καλύτερα στις νέες εξελίξεις και συνθήκες. Ο λόγος, βέβαια, για την Σύμβαση
του Μόντρεαλ.
Μια γενική αποτίμηση των επιπτώσεων της Σύμβασης του Μόντρεαλ στο καθεστώς της αστικής ευθύνης του μεταφορέα και ιδίως ως προς
την ευθύνη για τον θάνατο ή τον τραυματισμό επιβατών, δεν μπορεί παρά
να καταδείξει ότι οι επιπτώσεις αυτές ήταν θετικές για τους καταναλωτές.
Θετικά στοιχεία της Σύμβασης, αποτελούν οι καινοτομίες που εισήχθησαν
αναφορικά με την εισαγωγή πέμπτης δωσιδικίας (ενός πέμπτου, δηλαδή
αρμόδιου δικαστηρίου, το οποίο προστίθεται στα ήδη προβλεπόμενα και
από τη Σύμβαση της Βαρσοβίας τέσσερα αρμόδια δικαστήρια), η υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης των μεταφορέων, η πρόβλεψη προκαταβολής αποζημίωσης και η θέσπιση γνήσιας αντικειμενικής ευθύνης
για ποσό αποζημίωσης μέχρι τα 100.000 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα

(ΕΤΔ). Μπορεί επίσης να λεχθεί ότι η Σύμβαση του Μόντρεαλ είναι μία
Σύμβαση που, ως προς το καθεστώς αστικής ευθύνης, ευνοεί κυρίως τους
καταναλωτές και όχι τους μεταφορείς .
Είναι επίσης αναμφίβολο, ότι η Σύμβαση του Μόντρεαλ πέτυχε τους
βασικούς σκοπούς της, που ήταν αφ’ ενός ο εκσυγχρονισμός και η κωδικοποίηση της Σύμβασης της Βαρσοβίας και αφ’ ετέρου η επαναφορά της
ομοιομορφίας στο δίκαιο των αεροπορικών μεταφορών. Σε αυτό, βεβαίως, συντελεί και η σύνταξη της Σύμβασης του Μόντρεαλ σε έξι αυθεντικές γλώσσες (σε αντίθεση με τη Σύμβαση της Βαρσοβίας, όπου αυθεντική
γλώσσα ήταν μόνο η γαλλική), η οποία έχει διευκολύνει την ομοιόμορφη
και ευχερέστερη εφαρμογή της από τα εθνικά δικαστήρια, χωρίς, βέβαια,
να πρέπει να υποτιμούνται και οι δυσκολίες για τον Έλληνα Δικαστή, εξαιτίας προχειροτήτων και ατελειών στη μετάφραση της Σύμβασης.
Άγγελος Καλπαξίδης
Δικηγόρος

Προστασία καταναλωτή από Γενικούς Όρους
Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) τραπεζικών συμβάσεων
Θεωρείται ο πελάτης της Τράπεζας καταναλωτής;
ατά το άρθρο 2 § 6 του ν.2251/1994 «περί προστασίας καταναλωτών», όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το
άρθρο 10 § 24 του Ν.2741/1992 και το εδ.α΄ αυτής μετά την
αντικατάστασή του με το άρθρο 2 § 2 του ν.3587/2007, οι γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ), που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων, απαγορεύονται και είναι άκυροι αν
έχουν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών σε βάρος του καταναλωτή,
όπως είναι και ο πελάτης της τράπεζας, στον οποίο αυτή χωρίς ουσιαστική
διαπραγμάτευση, αλλά με βάση προδιατυπωμένους όρους, χορηγεί καταναλωτικά ή στεγαστικά ή άλλης μορφής δάνεια. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας τέτοιου όρου κρίνεται, αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών
ή υπηρεσιών, που αφορά η σύμβαση, ο σκοπός της, το σύνολο των ειδικών
συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης
ή άλλης σύμβασης από την οποία εξαρτάται.
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Κατά δε την § 7 του ιδίου άρθρου, σε κάθε περίπτωση καταχρηστικοί
είναι ιδίως οι όροι που : α) παρέχουν στον προμηθευτή, χωρίς εύλογη αιτία,
υπερβολικά μεγάλη προθεσμία αποδοχής της πρότασης του καταναλωτή για
σύναψη σύμβασης, β) περιορίζουν τις ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις
και ευθύνες των προμηθευτών, γ) προβλέπουν προθεσμία καταγγελίας της
σύμβασης υπερβολικά σύντομη για τον καταναλωτή ή υπερβολικά μακρά για
τον προμηθευτή, δ) συνεπάγονται την παράταση ή ανανέωση της σύμβασης
για χρονικό διάστημα υπερβολικά μακρό, αν ο καταναλωτής δεν την καταγγείλει σε ορισμένο χρόνο, ε) επιφυλάσσουν στον προμηθευτή το δικαίωμα
μονομερούς τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης χωρίς ορισμένο, ειδικό και
σπουδαίο λόγο, ο οποίος ν’ αναφέρεται στη σύμβαση, στ) επιτρέπουν στον
προμηθευτή να καταγγείλει σύμβαση αόριστης διάρκειας χωρίς εύλογη προθεσμία, ζ) επιφυλάσσουν στον προμηθευτή το δικαίωμα να κρίνει μονομερώς αν η παροχή του είναι σύμφωνη με τη σύμβαση, η) επιφυλάσσουν στον
προμηθευτή το απεριόριστο δικαίωμα να ορίζει μονομερώς το χρόνο εκπλήρωσης της παροχής του, θ) ορίζουν ότι η παροχή δεν είναι υποχρεωτικό ν’
ανταποκρίνεται στις ουσιώδεις για τον καταναλωτή προδιαγραφές, ι) επιτρέπουν στον προμηθευτή να μην εκτελέσει τις υποχρεώσεις του χωρίς
σπουδαίο λόγο, ια) χωρίς σπουδαίο λόγο αφήνουν το τίμημα αόριστο και
δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα και
εύλογα για τον καταναλωτή, ιβ) περιορίζουν την ευθύνη του προμηθευτή
για κρυμμένα ελαττώματα του πράγματος, ιγ) αποκλείουν ή περιορίζουν
υπέρμετρα την ευθύνη του προμηθευτή, ιδ) προβλέπουν τη μετακύλιση της
ευθύνης του πωλητή ή του εισαγωγέα αποκλειστικά στον παραγωγό του αγαθού ή σε άλλον, ιε) περιορίζουν την υποχρέωση του προμηθευτή να τηρεί τις
υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει οι εντολοδόχοι του ή εξαρτούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την τήρηση ειδικής τυπικής διαδικασίας,
ιστ) επιτρέπουν στον προμηθευτή να καταγγείλει τη σύμβαση κατά την κρίση
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του, αν η ίδια ευχέρεια δεν αναγνωρίζεται στον καταναλωτή ή να παρακρατεί
τα ποσά που έχουν καταβληθεί για παροχές που δεν έχουν ακόμα εκτελεστεί
από αυτόν, όταν τη σύμβαση καταγγέλλει ο ίδιος, ιζ) συνεπάγονται παραίτηση του καταναλωτή από τα δικαιώματά του σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή
πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του προμηθευτή, ακόμη και αν τον
προμηθευτή βαρύνει πταίσμα, ιη) εμποδίζουν τον καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, όταν η αύξηση του τιμήματος σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης είναι υπερβολική γι’αυτόν, ιθ) αποκλείουν ή περιορίζουν τη νόμιμη ευχέρεια του καταναλωτή να μην εκτελέσει τη σύμβαση, κ)
απαγορεύουν στον καταναλωτή να επισχέσει εν όλω ή εν μέρει την καταβολή
του τιμήματος, όταν ο προμηθευτής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του,
κα) επιβάλλουν στον καταναλωτή που πιστώθηκε με το τίμημα των αγαθών
ή υπηρεσιών να εκδώσει μεταχρονολογημένη επιταγή, κβ) συνεπάγονται
παραίτηση του καταναλωτή από τις ενστάσεις του κατά τρίτου που διαδέχεται τον προμηθευτή στη σχέση με τον καταναλωτή, κγ) απαγορεύουν στον
καταναλωτή να προτείνει σε συμψηφισμό προς τις υποχρεώσεις του από τη
σύμβαση ομοειδείς απαιτήσεις του κατά του προμηθευτή, κδ) βεβαιώνουν
ότι ο καταναλωτής γνωρίζει ορισμένους όρους της σύμβασης ή την κατάσταση των προμηθευόμενων πραγμάτων ή την
ποιότητα των υπηρεσιών, ενώ πραγματικά τα
αγνοεί, κε) υποχρεώνουν τον καταναλωτή να
προκαταβάλει υπερβολικά μεγάλο μέρος του
τιμήματος πριν αρχίσει η εκτέλεση της σύμβασης από τον προμηθευτή, μολονότι ο προμηθευτής δεν ανέλαβε την υποχρέωση να εκτελέσει την παραγγελία του καταναλωτή με βάση
συγκεκριμένες προδιαγραφές ή χαρακτηριστικά ούτε η παροχή του προμηθευτή συνίσταται
σε υπηρεσίες με κράτηση, κστ) επιτρέπουν
στον προμηθευτή ν’ απαιτήσει από τον καταναλωτή υπέρμετρες εγγυήσεις,
κζ) αναστρέφουν το βάρος της απόδειξης σε βάρος του καταναλωτή ή περιορίζουν υπέρμετρα τ’ αποδεικτικά του μέσα, κη) περιορίζουν υπέρμετρα
την προθεσμία, μέσα στην οποία ο καταναλωτής οφείλει να υποβάλει στον
προμηθευτή τα παράπονα ή να εγείρει τις αξιώσεις του κατά του προμηθευτή, κθ) αναθέτουν στον προμηθευτή χωρίς σπουδαίο λόγο την αποκλειστικότητα της συντήρησης και των επισκευών του πράγματος και της προμήθειας
των ανταλλακτικών, λ) επιβάλλουν στον καταναλωτή, σε περίπτωση μη
εκπλήρωσης της παροχής του, υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση, λα) αποκλείουν την υπαγωγή των διαφορών από σύμβαση στο φυσικό τους δικαστή
με την πρόβλεψη αποκλειστικής αλλοδαπής δικαιοδοσίας ή διαιτησίας και
λβ) προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης στον προμηθευτή χωρίς αυτός
να υποχρεούται να επικαλεστεί και να αποδείξει τη ζημία που υπέστη. Οι πιο
πάνω αναφερόμενες ενδεικτικά περιπτώσεις γενικών όρων θεωρούνται άνευ
ετέρου από το νόμο ως καταχρηστικοί, χωρίς να χρειάζεται ως προς αυτούς
και η συνδρομή των προϋποθέσεων γενικής ρήτρας της § 6 του άρθρου 2
του Ν.2251/1994.
Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, οι οποίες ως προς τον έλεγχο των ΓΟΣ αποτελούν εξειδίκευση του γενικού κανόνα του άρθρου 281 του
ΑΚ με τα αναφερόμενα σ’ αυτές κριτήρια, για την κρίση της ακυρότητας ή μη
ως καταχρηστικών των όρων αυτών λαμβάνεται υπόψη κατά κύριο λόγο το
συμφέρον του καταναλωτή με συνεκτίμηση όμως της φύσης των αγαθών ή
υπηρεσιών, που αφορά η σχετική σύμβαση, καθώς και του σκοπού της, πάντοτε δε στα πλαίσια επίτευξης σχετικής ισορροπίας των δικαιωμάτων και
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υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών. Ως μέτρο ελέγχου της διατάραξης
της ισορροπίας αυτής χρησιμεύει κάθε φορά το ενδοτικό δίκαιο, που ισχύει
για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Τα συμφέροντα, η διατάραξη της ισορροπίας
των οποίων σε βάρος του καταναλωτή μπορεί να χαρακτηρίσει έναν γενικό
όρο άκυρο ως καταχρηστικό, πρέπει να είναι ουσιώδη, η διατάραξη δε αυτή
πρέπει να είναι ιδιαίτερα σημαντική σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης.
Προς τούτο λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των συμβαλλόμενων στη
συγκεκριμένη σύμβαση μερών και εξετάζεται ποιο είναι το συμφέρον του
προμηθευτή, για διατήρηση του όρου που ελέγχεται και ποιο είναι εκείνο του
καταναλωτή για κατάργησή του. Δηλαδή ερευνάται ποιες συνέπειες θα έχει η
διατήρηση ή κατάργηση του όρου για κάθε πλευρά, πώς θα μπορούσε κάθε
μέρος να εμποδίσει την επέλευση του κινδύνου, που θέλει να αποτρέψει ο συγκεκριμένος γενικός όρος και πώς μπορεί κάθε μέρος να προστατευθεί από
τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου με δικές του ενέργειες. Οι ΓΟΣ τέλος
πρέπει, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, να παρουσιάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών κατά τρόπο ορισμένο, ορθό και σαφή.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1 § 4 α του ν. 2251/1994, καταναλωτής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων
χωρίς νομική προσωπικότητα για το οποίο
προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες
που προσφέρονται στην αγορά και το οποίο
κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών,
εφόσον αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τους.
Καταναλωτής είναι και : αα) κάθε αποδέκτης
διαφημιστικού μηνύματος και ββ) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγυάται υπέρ του
καταναλωτή, εφόσον δεν ενεργεί στο πλαίσιο
της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του. Αναγκαίες προϋποθέσεις,
προκειμένου να θεωρηθεί ως καταναλωτής το πρόσωπο που επιζητεί την
προστασία του νόμου, είναι να πρόκειται για προϊόντα ή υπηρεσίες που
προσφέρονται στην αγορά και ο προμηθευόμενος τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες να είναι ο τελικός αποδέκτης τους. Καταναλωτής άλλωστε θεωρείται ο τελικός οικονομικός αποδέκτης των ανωτέρω προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στην αγορά, ανεξαρτήτως αν αυτά (υπηρεσίες ή
προϊόντα) προορίζονται για προσωπική ή επαγγελματική χρήση και δεν
αποβλέπουν στην ικανοποίηση μη επαγγελματικών αναγκών, όπως απαιτούσε το προηγούμενο δίκαιο (άρθρο 2 § 1 του ν. 1961/1991).
Επομένως, οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 εφαρμόζονται
ευθέως ή κατ’ αναλογία κατά τον έλεγχο των τραπεζικών ΓΟΣ και μάλιστα
ανεξάρτητα από το εάν ο πελάτης συναλλάσσεται με την Τράπεζα στο
πλαίσιο της επαγγελματικής ή και της εμπορικής του ιδιότητας, αρκεί να
χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη συναλλαγή από ανισομέρεια σε βάρος της
διαπραγματευτικής δύναμης του πελάτη της Τράπεζας .
Το Δικαστήριο υποχρεούται σε αυτεπάγγελτη έρευνα της συντρέχουσας καταχρηστικότητας των ΓΟΣ της υπό κρίση τραπεζικής σύμβασης Η
αυτεπάγγελτη αυτή εξέταση (απόλυτη ακυρότητα) υπαγορεύεται περαιτέρω από το γράμμα και το σκοπό της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ που αποβλέπει
στην αποτελεσματική και ενιαία προστασία του καταναλωτή σε κοινοτικό
επίπεδο.
Στέλλα Μπίνα
Δικηγόρος Αθηνών

Domain Name: Νομικό πλαίσιο και λειτουργία
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ι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν δημιουργήσει ένα νέο
πεδίο οικονομικής δραστηριότητας και συναλλαγών με αποτέλεσμα να ανακύπτει μια σωρεία νομικών ζητημάτων προς διευθέτηση. Η νομοθεσία που ρυθμίζει τις διαδικτυακές μας σχέσεις εντοπίζεται σε διάφορες διατάξεις, ενώ σημαντικές εξελίξεις παρουσιάζει η
κατεύθυνση της διεθνούς και ελληνικής νομολογίας, αναφορικά με το Δίκαιο Internet. Οι ιστότοποι αυξάνονται, συνεχώς, αποτελώντας τον νέο
μέσο ενημέρωσης, χώρο οικονομικής δραστηριότητας και, εν γένει, τόπο
επαγγελματικής προβολής, προώθησης και δράσης. Για αυτόν ακριβώς τον
λόγο, ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προβληματισμοί που
εγείρονται γύρω από το Όνομα Χώρου (Domain Name). Το Domain Name
είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση και αποτελεί τη σύγχρονη μορφή επωνυμίας, αποκτά δε διακριτικό χαρακτήρα, κατά έμμεσο τρόπο.
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) είναι η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή που ρυθμίζει τα θέματα ονομάτων χώρου
στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.gr», καθώς επιλαμβάνεται και θεμάτων που
αφορούν ονόματα χώρου με κατάληξη «.eu». Το όνομα χώρου εκχωρείται
για αποκλειστική χρήση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για όσο καιρό καταβάλλονται τα τέλη κατοχύρωσης. Η Επιτροπή έχει εκδώσει οδηγίες και κανονισμούς (ΦΕΚ 593/Β/14-4-2011) που αφορούν τη διαδικασία καταχώρησης
του Domain Name, τους όρους χρήσης του, τους λόγους διαγραφής, τους
όρους μεταβίβασης, την τήρηση του μητρώου εκχωρούμενων ονομάτων
χώρου, τα τέλη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, την άσκηση εποπτείας για τη χρήση και κάθε άλλο θέμα το οποίο αφορά στη λειτουργία και
χρήση των ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.gr», ενώ επιλύει
εξώδικα διαφορές που προκύπτουν. Έχει κριθεί νομολογιακά, ότι το όνομα
χώρου στο διαδίκτυο, μέσω του οποίου καθίσταται δυνατή η επικοινωνία
του χρήστη του διαδικτύου με το φορέα του ονόματος και κάτοχο του συγκεκριμένου ιστότοπου, χρησιμοποιείται ως διακριτικό γνώρισμα για ένα
πρόσωπο ή για μία επιχείρηση στο διαδίκτυο και, ενώ δεν ταυτίζεται με την
εμπορική επωνυμία, το διακριτικό τίτλο και το εμπορικό σήμα μίας επιχείρησης, έχει λειτουργία εξατομικεύσεως και αναγνωρίσεως του χρήστη, όπως η
επωνυμία, το σήμα και ο διακριτικός τίτλος. Αποδίδεται στο domain name,
κατ’ αυτόν τον τρόπο, οιονεί λειτουργία διακριτικού σήματος, ώστε να διαφυλαχθούν τα νόμιμα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και
γίνεται αποδεκτό ότι πρέπει να απολαμβάνει προστασίας εφάμιλλης εκείνης
των εκτός διαδικτύου διακριτικών γνωρισμάτων. Και αυτό συμβαίνει διότι με
την επίσκεψη του χρήστη στον συγκεκριμένο ιστότοπο, ο τελευταίος επιθυμεί την προβολή του, ενώ ο φορέας – δικαιούχος του domain name γίνεται
γνωστός στον υλικό κόσμο βάσει αυτού.
Το τελευταίο διάστημα τα ελληνικά δικαστήρια έχουν απασχολήσει
υποθέσεις που αφορούν την προστασία επωνυμίας επιχειρήσεων δραστηριοποιούμενων στο εξωτερικό έναντι ονομάτων χώρου με κατάληξη «.gr».
Για τη διευθέτηση της σύγκρουσης μεταξύ διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης, επωνυμίας, σήματος και domain name, κομβικής σημασίας κριτήριο
αποτελεί η αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Η ταύτιση domain name και
τομέα δραστηριότητας του φορέα – δικαιούχου του με προγενέστερο εμπορικό σήμα ή διακριτικό τίτλο συνιστά προσβολή του προγενέστερου γνωρίσματος, καθώς ελλοχεύει κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού.
Στο σημείο, αυτό άξιο μνείας είναι ότι ο κίνδυνος σύγχυσης πρέπει να νοη-

θεί ευρέως, ώστε να προλαμβάνεται ο κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτή
αναφορικά με την ταυτότητα των επιχειρήσεων που παράγουν ή εμπορεύονται ανόμοια προϊόντα ή προσφέρουν ανόμοιες υπηρεσίες, αφού και στην
περίπτωση αυτή ο καταναλωτής μπορεί να σχηματίσει την εντύπωση ότι τα
προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή ότι ανάμεσα
στις δύο επιχειρήσεις υπάρχει σχέση συνεργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση
για να στοιχειοθετηθεί η περίπτωση αυτή είναι η εγγύτητα ή συγγένεια των
οικονομικών κλάδων, στους οποίους ανήκουν οι αντιμαχόμενες επιχειρήσεις,
καθώς η έλλειψη κάθε σχέσης των οικονομικών κλάδων δραστηριότητας δεν
θα δημιουργούσε σύγχυση στους συναλλασσόμενους και, συνεπώς, δεν δημιουργείται κίνδυνος.
Παράλληλα, εξετάζεται ο εδαφικός χώρος που αναπτύσσεται η δραστηριότητα του φορέα του domain name και του δικαιούχου του διακριτικού τίτλου, καθώς δεν ταυτίζεται το καταναλωτικό κοινό και δεν υπάρχει
κίνδυνος σύγχυσης. Ενδεχομένως, εντούτοις, το εν λόγω κριτήριο να είναι
επισφαλές, καθώς με την ευρεία διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου και
των συναλλαγών εν γένει, πλέον δεν τίθενται ζητήματα εδαφικότητας κατά
την παραδοσιακή έννοια.
Αναφορικά με τον δικαιούχο χρήσης του ονόματος χώρου και τη διαγραφή αυτού, σε περίπτωση σύγκρουσης με εμπορικό σήμα ή διακριτικό τίτλο,
εξετάζεται η ύπαρξη έννομου συμφέροντος για τη χρήση ή/και η κατοχύρωση κακόπιστα (έννοια cybersquatting). Στην υπ’ αριθμόν 674/25/2012 της
ΕΕΤΤ, έχει γίνει δεκτό ότι «Στη διεθνή πρακτική γίνεται δεκτό ότι η ύπαρξη
εννόμου συμφέροντος ή δικαιώματος του καθ` ου η αίτηση διαγραφής ενός
ονόματος χώρου αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από τις εξής συνθήκες: α)
εάν πριν λάβει ειδοποίηση επί της καταγγελίας, ο καθ` ου έκανε χρήση του
ονόματος χώρου ή αποδεικνύει προετοιμασίες για τη χρήση του αναφορικά
με την καλόπιστη παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών, ή β) ο Καθ` ου (ως άτομο,
επιχείρηση ή άλλη νομική δομή) έχει καταστεί κοινά γνωστός με το συγκεκριμένο όνομα χώρου ακόμα και εάν δεν απέκτησε εμπορικό σήμα, ή γ) ο Καθ`
ου ποιείται νόμιμη μη εμπορική και καλόπιστη χρήση του ονόματος χώρου,
χωρίς πρόθεση αποκόμισης εμπορικού κέρδους ή σκοπό παραπλάνησης των
χρηστών ή αμαύρωσης της φήμης του εμπορικού σήματος που συνδέεται με
το όνομα χώρου». Δυστυχώς, αρκετές έννοιες, που στην καθημερινή διαδικτυακή συναλλαγή δημιουργούν έριδες, δεν έχουν αποσαφηνιστεί αρκετά,
όσον αφορά τις πρακτικές στον κυβερνοχώρο, δυσχεραίνοντας την απόδοση δικαιοσύνης. Άξιο αναφοράς στο σημείο αυτό είναι ότι τα κύρια νομικά
κείμενα που χρησιμοποιούνται είναι νόμοι οι οποίοι δεν έχουν πρόβλεψη για
τον χώρο δραστηριότητας του Internet, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον
υπ’ αριθμόν 146/1914 νόμο περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού. Αναντίρρητα, η,
κατά τις διαπροσωπικές συναλλαγές, νομική προσέγγιση δεν είναι επαρκής
και η ανάγκη εκσυγχρονισμού των νομικών διατάξεων προκύπτει ως αδήριτη. Το ηπειρωτικό δίκαιο φαίνεται να είναι πιο συντηρητικό και να κωφεύει
μπροστά στο νέο χώρο συναλλαγών που αναπτύσσεται ραγδαία, σε αντίθεση
με το αγγλοσαξονικό που συμβαδίζει με την εξέλιξη. Η απουσία σαφούς και
επίκαιρης νομικής ρύθμισης και πλήρους κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο,
σε συνδυασμό με την ελλιπή κατάρτιση, δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε
αντιφατικές αποφάσεις.
Εύη Γ. Τσεκούρα
Ασκ. Δικηγόρος
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Ο Δικαστικός Έλεγχος Συνταγματικότητας των Νόμων
και η Πρόταση Ίδρυσης Συνταγματικού Δικαστηρίου
ναφορικά προς τον έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων, αποτελεσματικός φέρεται να είναι μόνον ο δικαστικός έλεγχος, διότι
ο δικαστής είναι τρίτος τόσο ως προς το συντακτικό όσο και τον
κοινό νομοθέτη κι έτσι, συνεπεία της ουδετερότητάς του αυτής, καθίσταται, κατά το δυνατόν, ο πλέον αντικειμενικός κριτής.
Ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων από τα Δικαστήρια αποτελεί
μία μακρά ελληνική συνταγματική παράδοση, ενώ προβλέπεται στα θεωρούμενα ως πλέον δημοκρατικά Συντάγματα του νέου ελληνικού Κράτους
δηλαδή, στο ισχύον Σύνταγμα και στο Σύνταγμα του 1927.
Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων είναι απόρροια του χαρακτήρα του Συντάγματος ως θεμελιώδους νόμου σε συνδυασμό με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 26 του ισχύοντος Συντάγματος και την αρχή της ανεξαρτησίας των
Δικαστηρίων, που προβλέπεται στα άρθρα 87 επ. του Συντάγματος και θετικοποιείται με τη διάταξη του άρθρου 93 παρ. 4 του Συντάγματος σύμφωνα με την οποία, «Τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο
που το περιεχόμενο του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα».
Κατά τη διάταξη του άρθρου 93 παρ. 4 του Συντάγματος, τα Δικαστήρια ελέγχουν μόνο την αντίθεση του περιεχομένου του νόμου προς το
Σύνταγμα δηλαδή, την ουσιαστική αντισυνταγματικότητα αυτού, με μόνη
εξαίρεση στο δικαστικώς ανέλεγκτο της τυπικής αντισυνταγματικότητας,
(δηλαδή, των εσωτερικών τυπικών στοιχείων του νόμου) να βρίσκεται στη
διάταξη του άρθρου 72 παρ. 2 εδ. γ του Συντάγματος, η οποία ορίζει ότι
«Τα νομοσχέδια για συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά· δεν επιτρέπεται, με
ποινή την ακυρότητα, να αναγράφονται διατάξεις για συντάξεις σε νόμους
που αποσκοπούν στη ρύθμιση άλλων θεμάτων».
Το Σύνταγμα περαιτέρω, αναφέρεται στον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων από τα Δικαστήρια και στη διάταξη του άρθρου 87 παρ.
2 κατά την οποία, «Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση
δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά
κατάλυση του Συντάγματος».
Ευστοχότερη θα ήταν η διατύπωση της άνω διάταξης του άρθρου 87
παρ. 2 Συντάγματος αν εισήγαγε θετικά και όχι αρνητικά την υποχρέωση
των δικαστών να μη συμμορφώνονται με διατάξεις που τίθενται κατά κατάλυση του Συντάγματος, καθώς και αν προέβλεπε υποχρέωση της δικαστικής λειτουργίας να κηρύσσει αντισυνταγματική την πολιτειακή εκτροπή
ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης με απόφαση του ΑΕΔ υποχρεούμενου να συνέλθει αυτεπαγγέλτως για τον σκοπό αυτό.
Παράλληλα, το Σύνταγμα ορίζει τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες
του ΑΕΔ στις οποίες περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της συνταγματικότητας
των νόμων υπό τις προϋποθέσεις που τάσσει η διάταξη του άρθρου 100
παρ. 1 ε. Κατά την εν λόγω διάταξη, η οποία ως στόχο έχει τη διασφάλιση
της ενότητας της νομολογίας ως μέσου για την επίτευξη της ασφάλειας
δικαίου, το ΑΕΔ είναι αρμόδιο «για την άρση της αμφισβήτησης για την
ουσιαστική αντισυνταγματικότητα ή την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου,
αν εκδόθηκαν γι’ αυτές αντίθετες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου», ενώ σύμφωνα με
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τη διάταξη του άρ. 100 παρ. 5 του Συντάγματος, «Όταν τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου
κρίνει διάταξη τυπικού νόμου αντισυνταγματική παραπέμπει υποχρεωτικά
το ζήτημα στην οικεία ολομέλεια, εκτός αν αυτό έχει κριθεί με προηγούμενη απόφαση της ολομέλειας ή του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου του
άρθρου αυτού. Η ολομέλεια συγκροτείται σε δικαστικό σχηματισμό και
αποφαίνεται οριστικά, όπως νόμος ορίζει. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται
αναλόγως και κατά την επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων από
το Συμβούλιο της Επικρατείας.»
Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι το
Σύνταγμα υιοθετεί το σύστημα του διάχυτου ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων από τα Δικαστήρια, με την εξαίρεση του άρθρου 100, όπου
θεσπίζεται μία ιδιότυπη μορφή συγκεντρωτικού ελέγχου από το ΑΕΔ. Πιο
συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, όλα τα Δικαστήρια κάθε
δικαιοδοσίας και βαθμού έχουν την εξουσία και αρμοδιότητα να εξετάσουν
τη συνταγματικότητα των νόμων που κρίνουν εφαρμοστέους κατά την εκδίκαση μίας υπόθεσης. Σαφώς προκύπτει και ότι ο θεσμός της συνταγματικής δικαιοσύνης λειτουργεί με τη μορφή του παρεμπίπτοντος ελέγχου της
συνταγματικότητας των νόμων. Κατά τον έλεγχο συνταγματικότητας των
νόμων τα Δικαστήρια προσδιορίζουν με ακρίβεια την εφαρμοστέα διάταξη ή τις εφαρμοστέες διατάξεις στην επίδικη σχέση, ώστε ο παρεμπίπτων
έλεγχος να είναι συγκεκριμένος.
Εφόσον στο πλαίσιο του παρεμπίπτοντος ελέγχου συνταγματικότητας
κριθεί ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς η μη εφαρμογή να συνεπιφέρει και κατάργηση του,
καθότι η υποχρέωση μη εφαρμογής του αντισυνταγματικού νόμου είναι όλως
διάφορη από την κατάργηση αυτού, με την τελευταία να συνίσταται στην εκβολή του από την έννομη τάξη και την παύση της νομικής ισχύος του.
Γίνεται λοιπόν, φανερό ότι με το ισχύον σύστημα του διάχυτου δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων δίνονται πολλοί
ερμηνευτικοί χρωματισμοί στους νόμους και το Σύνταγμα. Οι τυχόν αντιφατικές κρίσεις των Δικαστηρίων φέρονται τάχα να πλήττουν την αρχή

της ασφάλειας του δικαίου, η οποία εδράζεται κυρίως στην γνώση τού τι
ισχύει και είναι σύμφυτη με το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα
αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Αυτή η ασφάλεια δικαίου προσδοκάται ότι θα διασφαλιστεί με την ίδρυση και λειτουργία Συνταγματικού
Δικαστηρίου στη Χώρα μας.
Εν τούτοις, η σύσταση ειδικής συνταγματικής δικαιοδοσίας ως δικαιοδοσίας ελέγχου της συνταγματικής νομιμότητας συνεπάγεται την ουσιαστική κατάργηση του συστήματος διάχυτου ελέγχου της συνταγματικότητας
των νόμων και την ταυτόχρονη δημιουργία ενός συστήματος συγκεντρωτικού ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων από ένα κεντρικό όργανο.
Έτσι, η ενδεχόμενη ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου, με τη διαδικασία
αναθεώρησης του ισχύοντος Συντάγματος θα έχει, κατ’ αρχή, να αντιμετωπίσει μια ριζωμένη μακραίωνη συνταγματική παράδοση ως προς την σχέση της
δικαστικής με τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία, η οποία και αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου, δοθέντος ότι η αρχή του κράτους δικαίου
περιλαμβάνει και τον έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων. Παράλληλα, αναφύεται το ζήτημα του εάν είναι εφικτή η ίδρυση ενός αμιγώς Συνταγματικού
Δικαστηρίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος Συντάγματος. Ως
προς το ζήτημα αυτό, διατυπώνονται δύο αντίθετες απόψεις - εκδοχές,
Υπό την πρώτη εκδοχή, το Σύνταγμα κατοχυρώνει το δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων ως διάχυτο, εξαιρώντας τον από
τη δυνατότητα αναθεώρησης ως εντασσόμενο στον σκληρό πυρήνα του
κράτους δικαίου και ως εκ τούτου, η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου
δεν είναι επιτρεπτή.
Υπό τη δεύτερη εκδοχή, το Σύνταγμα δεν κατοχυρώνει το διάχυτο
δικαστικό έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων ως εντασσόμενο στον
σκληρό πυρήνα του κράτους δικαίου και συνεπώς, η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι επιτρεπτή.
Σε κάθε όμως, περίπτωση η τυχόν ανάθεση του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων συγκεντρωτικά σε ένα Συνταγματικό Δικαστήριο
θα πρέπει να κινείται από την ανάγκη ανάπτυξης της αποτελεσματικής
δικαστικής προστασίας ως θεμελίου του κοινωνικού κράτους δικαίου.
Ειδικότερα, είναι γεγονός ότι η θέσπιση ενός Συνταγματικού Δικαστηρίου καταργεί από τον κάθε Δικαστή την υποχρέωση η οποία όμως, ανάγεται σε εξουσία προς διάχυτο, παρεμπίπτοντα και συγκεκριμένο έλεγχο
της συνταγματικότητας των νόμων και μεταθέτει αυτόν, μέσω της μορφής
ερωτήματος, προς ένα Ειδικό Δικαστήριο ελέγχου συνταγματικότητας.
Αφαιρεί δηλαδή, την κατά το άρθρο 93 παρ.4 του Συντάγματος δυνατότητα να γίνεται έλεγχος της νομοθετικής εξουσίας από όλα ανεξαιρέτως τα
Δικαστήρια κι από καθέναν ανεξάρτητο φυσικό Δικαστή. Κατά συνέπεια,
μια τέτοια πρόβλεψη θα προξενούσε ανισορροπία στις σχέσεις των τριών
εξουσιών, καθόσον ενισχύει τη νομοθετική και εκτελεστική έναντι της δικαστικής εξουσίας, αφού αφαιρείται η κατά τα ως άνω δυνατότητα ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων από το σύνολο των μελών αυτής (ενν.
της δικαστικής εξουσίας) περιοριζόμενη σε ένα ελάχιστο αριθμό αυτών,
με αποτέλεσμα και η ανεξαρτησία του Δικαστή να απομειώνεται, δοθέντος
ότι αυτός δε θα μπορεί να αποτυπώσει στην απόφαση του αυτά που κατά
συνείδηση έχει διαπιστώσει. Πέραν τούτων είναι γεγονός ότι στη μέχρι
τώρα λειτουργία του Πολιτεύματος και στην πράξη υφίσταται σύγχυση και
αλληλεπίδραση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας.
Επίσης, γεγονός είναι ότι κάποιες Κυβερνήσεις επιθυμούν το μειωμένο
έλεγχό τους από τη Δικαιοσύνη άλλοτε για μη διατυπωμένες ορθά ρυθμίσεις
και άλλοτε για πραγματικά δόλιες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος της

κυβερνητικής δράσης από το σύνολο των μελών του Δικαστικού Σώματος είναι προφανές ότι θα δημιουργήσει όχι μόνο προσκόμματα, αλλά θα αναγείρει
και αναχώματα σε τυχόν μη σύννομη κυβερνητική δράση, προστατεύοντας
τα έννομα αγαθά που τυχόν θίγονται. Διατυπώνονται ωστόσο, διάφορες αιτιολογίες και επιχειρήματα, τα οποία σε γενικές γραμμές κινούνται γύρω από
τον ισχυρισμό ότι ο ως άνω διάχυτος δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας
των νόμων δυσχεραίνει την άσκηση της κρατικής εξουσίας, παρακωλύοντας
το κυβερνητικό έργο και εξ αυτού του λόγου θα πρέπει τάχα να υπάρξει ένα
Συνταγματικό Δικαστήριο για να ελέγχει τη συνταγματική νομιμότητα σε
σύντομο χρόνο. Είναι όμως, πασίδηλο ότι η θέσπιση ενός τέτοιου οργάνου,
παρεκτός του ότι ενέχει τον εγγενή κίνδυνο χειραγώγησης του, απονέμει σε
αυτό εξουσία αυθεντικής ερμηνείας, η οποία όμως, ταυτόχρονα αφαιρείται,
ως προελέχθη, από το σύνολο των μελών του Δικαστικού Σώματος στο οποίο
βέβαια, περιλαμβάνονται πολύπειροι, αλλά φευ και Ανώτατοι Δικαστές. Βαθαίνει με τον τρόπο αυτό ολοένα και περισσότερο το χάσμα της ανισότητας
μεταξύ των τριών διακριτών εξουσιών του Κράτους Δικαίου, με πραγματικό
θιγόμενο το Λαό στον οποίο, σύμφωνα με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας,
βασίζεται το Πολίτευμα και το Σύνταγμα.
Εξάλλου, το ισχύον καθεστώς ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων
έχει αποδειχθεί ως σήμερα κατά το μάλλον ή ήττον επαρκές σε τρόπο ώστε
να μην παρίσταται αναγκαία συνταγματική αναθεώρηση με σκοπό τη δημιουργία Συνταγματικού Δικαστηρίου. Αντίθετα, ορθότερη παρίσταται η
άποψη η συνταγματική περί του ΑΕΔ πρόβλεψη και η δικαιοδοσία των Δικαστηρίων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 93 παρ.4 του Συντάγματος
να παραμείνουν ως έχουν.
Συνοψίζοντας, η δικαιοδοσία ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων
ασκείται σήμερα με διάχυτο έλεγχο. Ο διάχυτος έλεγχος, σύμφωνα με το
ισχύον καθεστώς, είναι παρεμπίπτων και όχι ευθύς, ενώ συναφές χαρακτηριστικό του συνιστά και ο συγκεκριμένος και όχι αφηρημένος χαρακτήρας
του, διότι πραγματοποιείται μόνο αν τις έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη
για συγκεκριμένη υπόθεση και αφορά (ο έλεγχος αυτός) συγκεκριμένες
διατάξεις και όχι το σύνολο του νόμου. Η πρόταση ίδρυσης συνταγματικού
δικαστηρίου καταλήγει στη δημιουργία μιας νέας αυτοτελούς δικαιοδοσίας επίλυσης διαφορών και απονομής της δικαιοσύνης διακεκριμένης από
τους διάφορους κλάδους της τακτικής δικαιοδοσίας,
Εν όψει των όσων παρατέθηκαν παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι η
πρόταση ίδρυσης Συνταγματικού Δικαστηρίου θα πρέπει να κριθεί με γνώμονα την ανάγκη ενίσχυσης και την αποφυγή αποδυνάμωσης αντίβαρων
που θεσπίζονται στη συνταγματική έννομη τάξη.
Εν κατακλείδι, είναι κρίσιμη η επισήμανση ότι καμία συζήτηση επί του
θέματος δεν μπορεί να τελειώσει αν δεν ξεκινήσει απ’ την αρχή δηλαδή,
αν δε φωτισθεί απ’ αυτά που άφησαν παρακαταθήκη οι δάσκαλοι του σύγχρονου Ελληνικού Συνταγματικού Δικαίου. Συντρέχει λοιπόν, περίπτωση
να θυμηθούμε τον εναρκτήριο λόγο του Αλ. Σβώλου, ως Καθηγητή του
Συνταγματικού Δικαίου (30.03.1929): «Την δε έδραν του Συνταγματικού
Δικαίου, όπως έγραψε από του 1850 ο αρχαιότερος κάτοχος αυτής, ο Ν.Ι.
Σαρίπολος, αντιλαμβάνομαι αληθώς ως την “ελευθεροτάτην των εδρών
του Πανεπιστημίου”. Διδάσκοντες και διδασκόμενοι εξ αυτής πρέπει να
αισθάνωνται ζωηρώς ότι το πνεύμα του ελληνικού Συντάγματος είναι κατ’
εξοχήν πνεύμα ελευθερίας»
Μαρία Γεω. Αγγελή
Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις,
Επικεφαλής της Νομικής Επιτροπής του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε.
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