ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΑΝΑΓΚΙΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡ∆ΙΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Οι δικαστικοί υπάλληλοι, σύνεδροι του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, βιώνουµε την ζωή των
δικαστηρίων και έχουµε γνωρίσει δεκάδες υπουργούς, οι οποίοι πέρασαν από το υπουργείο
∆ικαιοσύνης. Μετά λοιπόν, την µεγάλη συνδικαλιστική µας κατάκτηση, του ωραρίου στα
ακροατήρια των δικαστηρίων, όλοι, µα όλοι οι υπουργοί µιλούν για «γρήγορη και δίκαιη δίκη».
Όταν λένε γρήγορη δίκη, στο πίσω µέρος του µυαλού τους έχουν ακροατήρια που θα τα
πιάνει νύχτα και θα συνεχίζουν να «δικάζουν». Οραµατίζονται συνθήκες γαλέρας. Με τον
όρο «δίκαιη δίκη» ουσιαστικά αποδέχονται την κριτική της Αριστεράς, την δική µας,
αναφορικά µε την «δικαιοσύνη στη δικαιοσύνη» και τον ταξικό προσανατολισµό των
δικαστηρίων.
ΓΡΗΓΟΡΗ ∆ΙΚΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τη γρήγορη δίκη, που είναι στόχος όλων των αρχικά φιλόδοξων υπουργών, φυσικά «επί τη
αναλήψει» των καθηκόντων τους, γιατί µε την αποχώρησή τους και µετά από παρεµβάσεις
γραµµένες «επί του γόνατος», οι καθυστερήσεις στις αποφάσεις των δικαστηρίων πλησιάζουν
την αρνησιδικία.
Οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι γρήγορη δίκη, που πλησιάζει τον αυτοµατισµό, έχουν
πετύχει µόνο στις απεργιακές αποφάσεις. Έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ, συνήθως το πρωί
γύρω στις 11.00, όχι πιο νωρίς για ευνόητους λόγους, ο δικηγόρος των εργοδοτών καταθέτει
την αίτησή του για να βγει η απεργία παράνοµη και το απόγευµα παίρνει την απόφασή του,
καθαρογραµµένη µε τις απαιτούµενες σφραγίδες και υπογραφές. Φρόντισαν να βαφτίσουν το
κρέας ψάρι, προκειµένου να νηστέψουν, η εργατική υπόθεση βαφτίστηκε ασφαλιστική στην
προκειµένη περίπτωση και όλως τυχαίως, οι απεργίες χαρακτηρίζονται παράνοµες και
καταχρηστικές στη συντριπτική τους πλειοψηφία.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ∆ΙΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ;
Η τελευταία τροποποίηση του νόµου αναφορικά µε την λειτουργία των δικαστηρίων από την
προηγούµενη διοίκηση του υπουργείου, είναι τόσο προχειροσχεδιασµένη που ούτε καν στο
γόνατο δεν ακούµπησαν για να την γράψουν. Φτιάχτηκε προφανώς από ανθρώπους που
µικρή επαφή έχουν µε τα δικαστήρια και, τώρα που εφαρµόστηκε στο σύνολό της, φάνηκαν
τα αδιέξοδα στην λειτουργία των δικαστηρίων και η ταλαιπωρία του κόσµου µεγαλώνει. Με τη
συγχώνευση των Ειρηνοδικείων, πολλά έκλεισαν και χρειάζεται ο κόσµος να µετακινείται και
εκατό χιλιόµετρα µακριά για να δικαστεί. Αυτό φυσικά, η ταλαιπωρία του λαού, ούτε τους
αγγίζει, αλλά και οι νέες αρµοδιότητες των ειρηνοδικείων χωρίς προσωπικό δηµιούργησαν
χάος.

Όλοι οι υπουργοί της ∆ικαιοσύνης και η ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων, θεωρούν ότι η
αιτία για την καθυστέρηση των δικαστικών αποφάσεων οφείλεται στο ωράριο που
εφαρµόζεται στα ακροατήρια των δικαστηρίων. Η Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων
Ελλάδος όµως, µε εµπεριστατωµένη µελέτη τους απέδειξε ότι οι αιτίες για το πρόβληµα είναι
άλλες και όχι το ωράριο των ακροατηρίων. Εξάλλου, θα πρέπει να σταθµίσουµε και την
ποιότητα των αποφάσεων, η ∆ικαιοσύνη δεν είναι φασόν. Η σύνθεση του δικαστηρίου,
αντικειµενικά µετά από µερικές ώρες δεν µπορεί να δικάσει, απλώς διεκπεραιώνει τις
υποθέσεις, µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Αν το ωράριο ήταν το πρόβληµα, τότε στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια που δεν έχουν θέµα µε το
ωράριο των ακροατηρίων (όλες οι υποθέσεις των πινακίων συζητούνται ή αναβάλλονται) δεν
θα υπήρχαν χιλιάδες εκκρεµείς υποθέσεις.
Επίσης, µε πρόσχηµα την καθυστέρηση απονοµής της δικαιοσύνης, η οποία αναµφισβήτητα
υπάρχει, θεσµοθετήθηκε µε το νόµο 4152/2013 η υποχρεωτική υποβολή ενδικοφανούς
προσφυγής για φορολογικές υποθέσεις στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης. Σύµφωνα
µε τη διάταξη αυτή, η οποία τίθεται σε ισχύ από 1-8-2013, δικαίωµα προσφυγής στα
∆ιοικητικά ∆ικαστήρια θα έχει ο υπόχρεος µόνο µετά την απόφαση ή τη σιωπηρή απόρριψη
από την παραπάνω επιτροπή (µετά από 60 ηµέρες από την υποβολή της ενδικοφανούς
προσφυγής). Με άλλα λόγια µειώνεται κατά πολύ, αν δεν γίνεται µηδενική, η εισαγωγή
φορολογικών υποθέσεων και κατά πάσα πιθανότητα καταργείται ο Β’ βαθµός της ∆ιοικητικής
∆ίκης (οι υποθέσεις θα εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθµό) από το αρµόδιο
∆ικαστήριο.
Εάν πραγµατικά ενδιαφερόµαστε για την βελτίωση της εικόνας των δικαστηρίων και την σε
εύλογο χρόνο αποφάσεις των δικαστηρίων και θέλουµε να µην ταλαιπωρείται ο κόσµος, θα
δούµε ότι σηµαντικό πρόβληµα είναι τα φορτωµένα πινάκια σε µη νόµιµα επίπεδα και στα
ποινικά και στα πολιτικά δικαστήρια. Προσδιορίζεται τέτοιος αριθµός αποφάσεων σε όλα τα
δικαστήρια, που γνωρίζουν εκ των προτέρων, ότι ούτε οι µισές δεν θα δικαστούν. Οι
υπόλοιπες αναβάλλονται, αναµενόµενο, ο κόσµος να χάνει τον χρόνο του άδικα και να
ταλαιπωρείται και οι υποθέσεις να ξαναγυρίζουν για επαναπροσδιορισµό. Η εργασία στην
γραµµατεία των δικαστηρίων ανακυκλώνεται.
Θέλουµε αποσυµφόρηση των δικαστηρίων; Ας αποποινικοποιήσουµε κάποιες παραβάσεις
που µπορούν να αντιµετωπιστούν διοικητικά, ας απλουστεύσουµε τις διαδικασίες για να
χτυπηθεί η γραφειοκρατία. Υπάρχουν µέτρα που µπορούµε να πάρουµε, για τα οποία δεν
χρειάζεται να ξοδέψουµε χρήµατα. Εάν έχουµε να ξοδέψουµε και κάποια χρήµατα, ας τα
χρησιµοποιήσουµε για την µηχανοργάνωση των δικαστηρίων, όπως έχουν κάνει στην
Κωνσταντινούπολη δεκαετίες πριν. Ας αφήσουµε το ωράριο όπως είναι ανθρώπινο, το
οποίο για τους δικαστικούς υπαλλήλους είναι αδιαπραγµάτευτο. Λύσεις υπάρχουν για
γρήγορη δίκη. Πολιτική βούληση πρέπει να υπάρχει.
ΠΛΗΡΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Στο άλλο θέµα αναφορικά µε την «δίκαιη δίκη», ο όρος φυσικά µας ξενίζει. Γνωρίζουµε ότι η
Θέµιδα πρέπει να είναι τυφλή, η εκάστοτε όµως κυβερνητική εξουσία φροντίζει να την
στραβώσει. Άρα, εκ της αντιστροφής, προκύπτει και η «άδικη δίκη».
Τα δικαστήρια θα πρέπει να απελευθερωθούν από τον σκόπιµο σφιχτό εναγκαλισµό της
εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας. Είναι γεγονός ότι η κάθε κυβέρνηση φροντίζει να ελέγξει
την ηγεσία των δικαστηρίων, ώστε να έχει φυλαγµένα τα νότα της. Αυτό, το επιτυγχάνει από
την θεσµική δυνατότητα που της δίνεται να διορίζει την ανώτατη ηγεσία των τριών
δικαστηρίων, Αρείου Πάγου, Συµβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου,
κάνοντας βουτιές στην επετηρίδα των δικαστών. ∆εν είναι τυχαίο που στα µικρά δικαστήρια,

που η εξάρτηση περιορίζεται, έχουµε εξαιρετικές αποφάσεις, όπως για τα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά, για τους όρους εφαρµογής του µνηµονίου κλπ.
Θυµηθείτε τον αρχικό νόµο για το αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων, ήταν σηµαντική τοµή για
την απεξάρτηση από την κυβέρνηση. Όταν όµως, λειτούργησε και είδαν ότι δεν ελέγχουν την
κατάσταση, µε χειρουργικές παρεµβάσεις η κυβέρνηση της Ν.∆., τότε τροποποίησε τον νόµο
ευνουχίζοντας την αυτοδιοίκηση των δικαστηρίων.
Η πρόταση, την οποία κάνουµε στο συγκεκριµένο θέµα, είναι η διοίκηση του κάθε
δικαστηρίου να εκλέγεται µε καθολική ψηφοφορία των υπηρετούντων στο
συγκεκριµένο κατάστηµα δικαστικών λειτουργών και µε αντιπροσωπευτική ψηφοφορία των
δικαστικών υπαλλήλων και των δικηγόρων. Παρόµοιο σύστηµα µε αυτό που εκλέγονται οι
πρυτανικές αρχές. Και φυσικά δεν αναφερόµαστε µόνο στα ανώτατα δικαστήρια. Η πρόταση
που ανακοινώθηκε πρόσφατα στα Χανιά, από τον πρόεδρο του κόµµατος στο σηµείο εννέα
αναφέρεται στον τρόπο διορισµού των διοικήσεων των ανώτατων δικαστηρίων, από την
ολοµέλεια του ανώτατου δικαστηρίου, αντιπροσώπευση δικηγόρων και εκλεκτορικού σώµατος
από καθηγητές πανεπιστηµίου Νοµικών Σχολών. Και οι εργαζόµενοι στα ∆ικαστήρια; Ζητάµε
να προστεθεί και η αντιπροσωπευτική συµµετοχή των εργαζοµένων στα δικαστήρια, µέσω της
Οµοσπονδίας ∆ικαστικών Υπαλλήλων.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
Ένα άλλο σοβαρό ζήτηµα που τίθεται τα τελευταία χρόνια από το συνδικαλιστικό κίνηµα των
δικαστικών υπαλλήλων είναι η ανεξαρτησία στην γραµµατεία των δικαστηρίων. Στα
δικαστήρια υπάρχει η αρνητική πρωτοτυπία ένας κλάδος να διοικείται από έναν άλλον. Οι
δικαστικοί υπάλληλοι διοικούνται από τους δικαστές µε όλα τα αρνητικά που επιτείνουν την
δυσλειτουργία των δικαστηρίων. Απαιτείται η πλήρης ανεξαρτησία της γραµµατείας των
δικαστηρίων στα ζητήµατα που αφορούν τους δικαστικούς υπαλλήλους, µεταθέσεις,
προαγωγές υπηρεσίες, κλπ. Γνωρίζουµε ότι υπάρχει περιορισµός από το άρθρο 92 του
Συντάγµατος, που ορίζει τα δικαστικά συµβούλια που µας κρίνουν. ∆εν υπάρχει όµως
περιορισµός η συµµετοχή των δικαστών στα δικαστικά συµβούλια να είναι
µειοψηφική, όπως γίνεται στις εφορευτικές επιτροπές, που διενεργούν τις εκλογές.
Η γραµµατεία των δικαστηρίων έχει εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και τα κατάλληλα
στελέχη για να βαδίσει στον καινούργιο αιώνα µε αξιώσεις. Αυτό που δεν υπάρχει µέχρι
σήµερα είναι η πολιτική βούληση των κυβερνήσεων να αφήσουν τη ∆ικαιοσύνη να
λειτουργήσει ανεξάρτητη και εµείς πρέπει να τολµήσουµε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΙΝΑΙ:
1. Όσον αφορά στην εκλογή των διοικήσεων των ανωτάτων δικαστηρίων, να προστεθεί
και η αντιπροσωπευτική συµµετοχή των εργαζοµένων στα δικαστήρια µέσω της
Οµοσπονδίας ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος.
2. Εκλογή όλων των άλλων δικαστικών διοικήσεων από την ολοµέλεια των δικαστών του
δικαστηρίου και αντιπροσωπευτική συµµετοχή δικηγόρων και εργαζοµένων στα
δικαστήρια.
3. Πλήρης λειτουργική ανεξαρτησία της Γραµµατείας των δικαστηρίων από τους
δικαστές στα θέµατα που αφορούν την Γραµµατεία. Στο δικαστικό συµβούλιο να
υπάρχει πλειοψηφική συµµετοχή των εργαζοµένων στα θέµατα που µας αφορούν.
4. Κατοχύρωση µε νόµο του ωραρίου στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων, µέχρι τις 3.00
το µεσηµέρι.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013

