
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΚΑΙ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

                                                                             Ερµούπολη, 15/1/2015 

             Κατά τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων και 
Επιµελητών Νοµού Κυκλάδων της 9/1/2015, συζητήθηκε το ζήτηµα των 
σχεδιαζόµενων αλλαγών στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, σύµφωνα µε το 
προτεινόµενο σχέδιο νόµου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. 
             Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν οµόφωνης απόφασης, εξουσιοδότησε το 
∆.Σ. του Συλλόγου να διατυπώσει τις θέσεις που διαµορφώθηκαν, κατόπιν 
ανοικτής συζήτησης, στο παρακάτω ψήφισµα. 
 
                                                  ΨΗΦΙΣΜΑ 
 
            Μια από τις βασικές αρχές που διατρέχει ολόκληρη την νοµική σκέψη 
αλλά και την πολιτική θεωρία στον Ευρωπαϊκό πολιτισµό, είναι η εξής: «Το να 
ακούς τις θέσεις των αντιδίκων µερών και την δηµόσια σύγκρουση 
συµφερόντων, έστω κι αν αυτή εµπεριέχει παραποίηση της αλήθειας ή ψεύδη, 
είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για την ανεύρεση της αλήθειας».  
             Η αρχή αυτή, όσες ενστάσεις και αν προβάλλει κανείς (ως προς τις  
έννοιες της αλήθειας, της σύγκρουσης συµφερόντων, των ατοµικών 
δικαιωµάτων, κ.α.), έχει εξυπηρετήσει ικανοποιητικά τις δηµοκρατικές 
διαδικασίες και την υπεράσπιση της ελευθερίας του ατόµου. Γι αυτό το λόγο 
άντεξε στην κριτική µέσα στο πέρασµα των αιώνων και εξακολουθεί να 
αποτελεί ως σήµερα έναν από τους θεµέλιους λίθους της αστικής δηµοκρατίας. 
            Οι σχεδιαζόµενες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, 
αντιτιθέµενες στην ανωτέρω αρχή, προωθούν την ουσιαστική κατάργηση της 
ακροαµατικής διαδικασίας σε µια σειρά υποθέσεων. Συνεπώς, εκφράζουµε το 
φόβο ότι µια ενδεχόµενη αλλαγή αυτού του είδους, εµπεριέχει µια έντονη γεύση 
αυταρχισµού. Κατάγεται από την Πλατωνική ιδέα περί «ειδηµόνων» 
(φιλόσοφος-βασιλιάς), η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στην γνώση του 
ειδικού. Ο ειδήµων, γνωρίζει δηλαδή καλύτερα από τον καθένα την αλήθεια και 
την διαδικασία για την ανεύρεσή της. Εποµένως, δεν χρειάζεται να δεσµεύεται 
από κανένα «κοινό περί δικαίου αίσθηµα» και από καµία συµµετοχική 
διαδικασία. Η απονοµή δικαιοσύνης, «σηµαίνει» συνεπώς, µια θετική επιστήµη 
που υπακούει σε γενικούς και αντικειµενικούς κανόνες. Ο ∆ικαστής καθίσταται 
«επιστήµων-τεχνοκράτης-γραφειοκράτης» και παύει να ενεργεί ως λειτουργός-



εγγυητής της ισορροπίας της κοινωνικής δοµής µέσα στα πλαίσια µιας αστικής 
δηµοκρατίας. 
            Είναι περιττό να επισηµάνουµε την τεράστια σηµασία των 
σχεδιαζόµενων «βελτιώσεων». Στο βωµό µιας κακώς νοούµενης και αµφίβολης 
ταχύτητας και αποτελεσµατικότητας, θυσιάζεται µια από τις θεµελιώδεις 
δηµοκρατικές διαδικασίες. Η απονοµή της δικαιοσύνης, ένα από τα 
σηµαντικότερα λειτουργήµατα του πολιτεύµατος, αποµακρύνεται από το φώς 
της δηµόσιας συζήτησης και περιορίζεται στην µελέτη των στοιχείων και στην 
ερµηνεία του νόµου, εγκλωβισµένη στους τέσσερις τοίχους ενός γραφείου. 
              Είναι νοµοτελειακά σίγουρο, ότι οι προτεινόµενες ρυθµίσεις, στο µέλλον 
θα επεκταθούν περισσότερο, ώστε τελικά να συµπεριλάβουν το σύνολο των 
διαδικασιών των πολιτικών ∆ικαστηρίων. 
             Οι επιπτώσεις στον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων, δυστυχώς, 
δεν έχουν ακόµη εντοπισθεί και εκτιµηθεί επαρκώς. Οι σχεδιαζόµενες 
ρυθµίσεις και η επακόλουθη επέκτασή τους, αναιρεί πλήρως τον ρόλο των 
γραµµατέων της έδρας, καθιστώντας τους δικαστικούς υπαλλήλους, 
απλούς διοικητικούς υπαλλήλους, διεκπεραιωτές φακέλων και 
δικογράφων.  
               Συνεπακόλουθα, καθίσταται άνευ περιεχοµένου η συνταγµατικά 
κατοχυρωµένη διαφοροποίηση του κλάδου και κάθε είδους «ειδική 
µεταχείριση» αυτού. 
               ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το σχεδιαζόµενο νοµοθέτηµα, υπακούει 
στην γενικότερη τάση αυταρχοποίησης των πολιτικών διαδικασιών και 
οικονοµοποίησης της εν γένει πολιτικής. 
               ∆εν υπάρχει αµφιβολία επίσης, ότι κάτω από το ένδυµα της 
ρεαλιστικής δήθεν αντιµετώπισης των προβληµάτων στην διαδικασία της 
απονοµής της δικαιοσύνης, υποκρύπτεται µια βαθιά ιδεολογική θέση. 
              Εποµένως, κάθε συζήτηση και κάθε δράση, που αντιτίθεται στην 
κατάργηση (τυπική και ουσιαστική) της ακροαµατικής διαδικασίας, δεν 
προασπίζεται αποκλειστικά τα επαγγελµατικά συµφέροντα των δικηγόρων ή 
των δικαστικών υπαλλήλων, αλλά υπερασπίζεται τα ατοµικά δικαιώµατα και 
την λειτουργία των θεσµών της αστικής δηµοκρατίας.    
                                            

Για το ∆Σ του Σ∆ΥΕνΚ 
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