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Παρουςίαςθ του βιβλίου από τον ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, ςε εκδιλωςθ που ζλαβε χϊρα ςτο Μζγαρο
Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ, τθν 29θ Οκτωβρίου 2019.
Α.Επτά δικαςτζσ από διαφορετικοφσ δικαιοδοτικοφσ κλάδουσ, με πρωτοβουλία τθσ
διανζοςισ και του Μ. Πικραμζνου, κατακζτουν,ςτο υπό παρουςίαςθ βιβλίο, τισ παρατθριςεισ και
τισ προτάςεισ τουσ για οριςμζνεσ ςθμαντικζσ μεταρρυκμίςεισ που ζχει ανάγκθ θ ελλθνικι
δικαιοςφνθ. Η μελζτθ περιλαμβάνει ζνα κείμενο εν είδει προλόγου που περιγράφει ςε αδρζσ
γραμμζσ τθ ςυνταγματικι οργάνωςθ τθσ δικαιοςφνθσ και ςυνοψίηει τισ επιμζρουσ κεματικζσ, μία
ειςαγωγι και ζξι ενότθτεσ και κάκε κείμενο ζχει τον ςυγγραφζα του που αναλαμβάνει και τθν
ευκφνθ τθσ δικισ του ςυμβολισ ςτο ςυλλογικό αυτό ζργο.
Στθν ειςαγωγι, με τον περιεκτικό τίτλο «το Σφντ. θ δικαιοςφνθ και ο δικαςτισ»θ Πρόεδροσ
Κ.Σακελλαροποφλουαναφζρεται ςτο μείηον κζμα των κακυςτεριςεων ςτθ δικαιοςφνθ, το οποίο,ςε
μία εποχι διευρυμζνου δικαςτικοφ ελζγχου και παρεμβολισ υπερεκνικϊν δικαιοδοςιϊν ςτθν
επίλυςθ των διαφορϊν, αποτελεί ωσ ζνα βακμό, αναπόφευκτο τίμθμα προκειμζνου το κράτοσ
δικαίου να ςυνεχίςει να υφίςταται,υπογραμμίηοντασ ότι θ αποτελεςματικι λειτουργία τθσ
δικαιοςφνθσ εξαςφαλίηεται τόςο εκ μζρουσ του κράτουσ όςο και εκ μζρουσ των
δικαςτϊν.Προςεγγίηει ειδικότερα το ηιτθμα τθσ δικαςτικισ ανεξαρτθςίασπου παραμζνει πάντοτε
επίκαιρο αποτελϊντασκεμελιϊδθ εγγφθςθ τθσ δίκαιθσ δίκθσ, από τθν πλευρά του δικαςτι και δθ
μζςα από ζνα πλαίςιο αρχϊν δικαςτικισ δεοντολογίασ που οφείλει να τθρεί, κακϊσ αποτελεί, όπωσ
επιςθμαίνει,«τθν ατμόςφαιρα που τον περιβάλλει και μζςα ςτθν οποία αναπνζει», αναφερόμενθ
εκτενϊσ ςτο γνωςτό κείμενο των Αρχϊν τθσ Bangalore για τθ δικαςτικι δεοντολογία, που
υιοκετικθκαν το 2001/2002 και ζγιναν αποδεκτζσ από τα περιςςότερα ςφγχρονα κράτθ δικαίου.
Στθν πρϊτθ και δεφτερθ ενότθτα,ο Μ. Πικραμζνοσπροβαίνειαρχικάςε μία ςυνοπτικι αλλά
περιεκτικι παρουςίαςθ των βαςικότερων από τα κείμενα *θπίου δικαίου+ που ζχουν εκδοκεί από
διεκνείσ και ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ, κυρίωσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςτο πλαίςιο τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Αποτελεςματικότθτα τθσ Δικαιοςφνθσ (τθσ γνωςτισ CEPEJ) και του
Γνωμοδοτικοφ Συμβουλίου των Ευρωπαίων Δικαςτϊν (CCJE) και αποτυπϊνουν κεμελιϊδεισ αρχζσ
οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ δικαιοςφνθσ και τθσ δικαςτικισ ανεξαρτθςίασ.Ακολοφκωσ,
επικεντρϊνεται ςτο ηιτθμα τθσ δικαςτικισ χωροταξίασ, με ςυγχϊνευςθ μονάδων ι επαναςχεδιαςμό
εδαφικϊν παραμζτρων και αρμοδιοτιτων, θ οποία αποβλζπει ςτθν οργάνωςθ των δικαςτθρίων ωσ
δθμοςίων υπθρεςιϊν κατά τρόπο ορκολογικό, με κριτιριο τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ, τθν καλφτερθ εςωτερικι του λειτουργία (διαρκισ παρουςία
δικαςτϊν ςτο δικαςτιριο, εξειδίκευςθ, ευχερζςτερθ αξιολόγθςθ και επικεϊρθςθ κ.λπ.) και
παράλλθλα τθν ελαχιςτοποίθςθ των δαπανϊν, παρουςιάηοντασ τθν πρόταςι του για τθ νζα
χωροταξία ςτθ διοικθτικι μασ δικαιοςφνθ, με βάςθ τα κριτιρια τθσ CEPEJ, όπωσ αυτά
αναπτφςςονται ςτισ κατευκυντιριεσ αρχζσ τθσ CEPEJ για τθ δικαςτικι χωροταξία του 2013 και τον
διοικθτικό χάρτθ τθσ χϊρασ όπωσ ζχει αποτυπωκεί ςτον ν. 3852/2010 (Καλλικράτθ). Κατά τον
ςυγγραφζα, θ μετάβαςθ ςτθ νζα χωροταξία απαιτεί βάκοσ χρόνου και διαςφάλιςθ καλοφ
ψυχολογικοφ κλίματοσ και κετικι διάκεςθ προςωπικοφ, πρζπει δε να ενταχκεί ςε μία δζςμθ
τομεακϊν δθμόςιων πολιτικϊν για τθ δικαιοςφνθ, κακϊσ ςυνάπτεται ςτενά με τθ δθμόςια πολιτικι
για τθν ανοιχτι διακυβζρνθςθ με τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, με τθ δθμόςια πολιτικι για τισ
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κτιριακζσ υποδομζσ των δικαςτθρίων και με τθ δθμόςια πολιτικι για τθ διοίκθςθ των δικαςτθρίων,
υπό τθ ςφγχρονθ εκδοχι του δικαςτικοφ management, όπωσ ζχει αποτυπωκεί ςε ευρωπαϊκά
κείμενα.
Στθν τρίτθ ενότθτα,ο Λάμπροσ Τςόγκασ παρουςιάηει αναλυτικά το κεςμικό πλαίςιο που
επιτρζπει τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθ δικαιοςφνθ,με τισ οποίεσ απελευκερϊνονται
δυνάμεισ και ανοίγονται προοπτικζσ που μποροφν να βελτιϊςουν ςθμαντικά τουσ ρυκμοφσ
απονομισ τθσ. Αναφζρεται, μεταξφ άλλων, ςτθν θλεκτρονικι κατάκεςθ δικογράφων (π.δ. 25/2012,
40/2013), ςτο «Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δικαςτικϊν Υποκζςεων» το οποίο ςτθ
διοικθτικι δικαιοςφνθ βρίςκεται ςε πλιρθ παραγωγικι λειτουργία, ςτισ θλεκτρονικζσ επιδόςεισ,
ςτθν τθλεοπτικι ςυνεδρίαςθ για τθν εξ αποςτάςεωσ εκδίκαςθ υποκζςεων (π.δ. 142/2013), ςτθ
ςθμαςία του θλεκτρονικοφ εγγράφου ςτισ αςτικζσ ςυναλλαγζσ, ςτο θλεκτρονικό πινάκιο(π.δ.
19/2017), ςτθν ευρωπαϊκι διαταγι δζςμευςθσ λογαριαςμοφ ςε αςτικζσ υποκζςεισ κατά τον
Καν.655/2014 και ςτο πεδίο του ποινικοφ δικαίου, ςτθν Ευρωπαϊκι Εντολι Ζρευνασ ςτο πλαίςιο τθσ
ευρωπαϊκισ δικαςτικισ ςυνεργαςίασ(ν. 4489/2017) καιςτα εργαλεία ςτο χϊρο του θλεκτρονικοφ
εγκλιματοσ.
Στθν τζταρτθ ενότθτα,ο Πζτροσ Αλικάκοσ παρουςιάηει το πλαίςιο παροχισ δικαςτικισ
εκπαίδευςθσ ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο. Αναφζρεται ςτο κείμενο-διακιρυξθ δζκα γενικϊν
αρχϊν δικαςτικισ εκπαίδευςθσ που εξζδωςε το 2017 οΔιεκνισ Οργανιςμόσ για τθ Δικαςτικι
Εκπαίδευςθ (IOJT), ςτισ ανταλλαγζσ δικαςτϊν και τα ςεμινάρια επιμόρφωςθσ τουΕυρωπαϊκοφ
Δικτφου Δικαςτικισ Εκπαίδευςθσ(EJTN)που αποτελεί μθ κερδοςκοπικό οργανιςμό με μζλθ 37
ινςτιτοφτα εκπαίδευςθσ δικαςτϊν και ειςαγγελζων από τα 28 κράτθ μζλθ,ςτθν ειδικιδιαδικτυακι
πφλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν κατάρτιςθ των δικαςτϊν κυρίωσ ςτο ενωςιακό δίκαιο, ςτο
πρόγραμμα HELP του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ωσ προσ τθ κεματικι των ανκρωπίνων δικαιωμάτων
(HumanRightsEducationforLegalProfessionals) και φυςικά ςτον ρόλο και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ
Εκνικισ Σχολισ Δικαςτικϊν Λειτουργϊν. Ακολοφκωσ υπειςζρχεται ςτο περιεχόμενο τθσ
εκπαίδευςθσ, θ οποία ςθμειωτζον κατά το CCJEςυνιςτά δικαίωμα αλλά και υποχρζωςθ, ςυνδζοντάσ
το με τθν καλλιζργεια πνεφματοσ ανεξαρτθςίασ και με τθ μετάδοςθ ςφγχρονων αντιλιψεων ςτουσ
δικαςτζσ και ειςαγγελείσ. Συναφϊσ, εκτενείσςυγκριτικζσ αναφορζσ γίνονται ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ
ςχολζσ δικαςτικϊν λειτουργϊν,όπου περιεχόμενο διδαςκαλίασ αποτελοφν θ δικαςτικι δεοντολογία,
θ δικαςτικι ψυχολογία, θ διαχείριςθ κρίςεων, οι ικανότθτεσ επικοινωνίασ, θ διαχείριςθ του
δικαςτικοφ χρόνου, θ διαχείριςθ προςωπικοφ, θ διαχείριςθ ςτρεσ, ο χειριςμόσ βάςεων δεδομζνων
και θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων δικαςτθρίων, θ ξενόγλωςςθ ορολογία κ.λπ.
Η πζμπτθ ενότθτα, ςυγγραφείσ τθσ οποίασ είναι θ Θεοκτι Νικολαϊδου και ο Βαςίλειοσ
Ανδρουλάκθσ, αφορά ςτουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ επίλυςθσ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ
διαφορϊν.Στθν πολιτικι δίκθ, ιδίωσ με τον κεςμό τθσ διαμεςολάβθςθσκατά τον ν. 4512/2018που
διακρίνει δυνθτικά και υποχρεωτικά υπαγόμενεσ ςτθ διαδικαςία αυτι διαφορζσ, ςτθν ποινικι δίκθ,
με τθ διαμεςολάβθςθ ςε υποκζςεισ ενδοοικογενειακισ βίασ και με τθν ποινικι ςυνδιαλλαγι ςε
οριςμζνα περιουςιακά εγκλιματα και ςτθ διοικθτικι δίκθ, όπου, ενόψει τθσ ζλλειψθσ εξουςίασ
διάκεςθσ του αντικειμζνου τθσ διαφοράσ, θ εναλλακτικι επίλυςθ δεν προςφζρεται επί νομικϊν
αλλά επί χρθματικϊν ι πραγματικϊν ηθτθμάτων, μζςω των υποχρεωτικϊν ενδικοφανϊν
προςφυγϊνπου αναβακμίηονται τα τελευταία χρόνια ςε κρίςιμουσ τομείσ, όπωσ ςτισ φορολογικζσ
διαφορζσ, τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και τθν παροχι διεκνοφσ προςταςίασ, τον εξωδικαςτικό
μθχανιςμό ρφκμιςθσ οφειλϊνμε ςυμφωνία με τουσ πιςτωτζσ,μεταξφ των οποίων περιλαμβάνεται
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και το Δθμόςιο και οι ΟΚΑ (ν. 4469/2017), τθν ενδοδικαςτικι ςυμβιβαςτικι επίλυςθ διαφορϊν από
αγωγζσ για απαιτιςεισ από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και τον κεςμό τθσ διαιτθςίασ. Το κείμενο επιχειρεί
να αναδείξει τθ ςφγχρονθ τάςθ επίλυςθσ των διαφορϊν με διαμεςολάβθςθ ϊςτε να μθ χρειάηεται
να τίκεται ςε κίνθςθ ο κλαςικόσ δικαιοδοτικόσ μθχανιςμόσ με το κόςτοσ που αυτό ςυνεπάγεται ςε
χρόνο και χριμα.
Στθν ζκτθ ενότθτα, ο ομιλϊν επιχειρεί να αναδείξει το ηιτθμα τθσ ελλιποφσ ςτελζχωςθσ των
δικαςτθρίων μασ με εξειδικευμζνο υπαλλθλικό προςωπικό, ςτο οποίο, ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ
ανατίκενται και δικαςτικζσ αρμοδιότθτεσ επί υποκζςεων ιςςονοσ βαρφτθτασ, όπωσ προτρζπει θ
Σφςταςθ 12 του 1986 τθσ Επιτροπισ Υπουργϊν του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςχετικά με μζτρα
πρόλθψθσ και μείωςθσ του υπερβολικοφ φόρτου των δικαςτθρίων. Στθν κατεφκυνςθ αυτι κινείται
το ςχζδιο του νζου Κϊδικα Δικαςτικϊν Υπαλλιλων (ΚΔΥ), με τθν ειςαγωγι και κλάδου ΠΕ
Τεκμθρίωςθσ και Επικουρίασ Δικαςτικοφ Ζργου. Παρά τισ ειδικζσ εγγυιςεισ με τισ οποίεσ ο
ςυνταγματικόσ νομοκζτθσ (άρ. 92) περιβάλλει τθν ιδιαίτερθ κατθγορία των δικαςτικϊν υπαλλιλων,
ενόψει ακριβϊσ τθσ αποςτολισ τουσ ωσ βοθκθτικϊν οργάνων τθσ δικαιοςφνθσ, οκοινόσ
νομοκζτθσ,με ςειρά παρεμβάςεϊν του, δεν κινικθκε ςτθν ίδια κατεφκυνςθ. Κατιργθςε τθ διάκριςθ
των οργανικϊν κζςεων των δικαςτικϊν υπαλλιλων κατά κατθγορίεσ τυπικϊν προςόντων,
αναβακμίηοντασ μάλιςτα μθ πτυχιοφχουσ υπαλλιλουσ, ςτθν κατθγορία πανεπιςτθμιακισ
εκπαίδευςθσ (ΠΕ0), όςον αφορά δε τα τυπικά προςόντα διοριςμοφ, αρκείται γενικϊσ ςε πτυχίο ι
δίπλωμα τμιματοσ ι ςχολισ ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ, με αποτζλεςμα, ςε ςφνολο 1024
οργανικϊν κζςεων δικαςτικϊν υπαλλιλων ςτα Τακτικά Διοικθτικά Δικαςτιρια και τθ Γενικι
Επιτροπεία ςτα δικαςτιρια αυτά, να υπθρετοφν μόλισ 56 υπάλλθλοι κάτοχοι πτυχίου Νομικισ
Σχολισ, όταν μάλιςτα θ επιμόρφωςθ των δικαςτικϊν υπαλλιλων προβλζπεται μόνο για τον τομζα
τθσ πλθροφορικισ (π.δ. 37/1994). Εξάλλου, καίτοι μία γενναία μετατροπι περίπου 800 οργανικϊν
κζςεων ςε κλάδουσ πλζον χριςιμουσ ςιμερα, πραγματοποιικθκε το 2017 (άρ. 35 ν. 4509/2017),
πολλζσ οργανικζσ κζςεισ δικαςτικϊν υπαλλιλων παραμζνουν κενζσ, ενϊ θ αναλογία των κζςεων με
εκείνεσ των δικαςτικϊν λειτουργϊν (1:1), οι οποίεσ ζχουν αυξθκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια,
υπολείπεται αιςκθτά του μζςου όρου των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (3,5:1).
Η μελζτθ ολοκλθρϊνεται με παράκεςθ, με επιμζλεια του Β. Ανδρουλάκθ, οριςμζνων
ςτατιςτικϊν δεδομζνων που εμφανίηουν ενδιαφζροντα ςυγκριτικά ςτοιχεία για τθν ελλθνικι
δικαιοςφνθ.
Β.Είναι νομίηω προφανζσ ότι το εγχείρθμα δεν φιλοδοξεί να ςκιαγραφιςει ζνα πρότυπο
δικαςτικό ςφςτθμα, όπωσ ίςωσ αφινει να εννοθκεί ο τίτλοσ που κάνει λόγο για προτάςεισ για ζνα
ςφγχρονο δικαςτικό ςφςτθμα ςτθν Ελλάδα και για τισ αναγκαίεσ τομζσ ενόψει των μεγάλων
πρωτοβουλιϊν που αναλαμβάνονται και των αλλαγϊν που ςυντελοφνται ςε διεκνζσ και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Στον πρόλογο του βιβλίου επιςθμαίνεται ότι κίγονται επιλεκτικά οριςμζνα μόνον
ηθτιματα, κάκε δε δικαςτικό ςφςτθμα χαρακτθρίηεται από τισ δικζσ του ιδιαιτερότθτεσ και ζχει και
τα δικά του προτάγματα.
Οφτε θ ςκζψθ όλων μασ ςυνζδεε μονοςιμαντα τα ςυγκεκριμζνα ηθτιματα με τθν
κακυςτζρθςθ ςτθ δικαιοςφνθ, όπωσ κα μποροφςε κανείσ να κεωριςει διαβάηοντασ τον τίτλο του
δθμοςιεφματοσ ςτθν Κακθμερινι (24/2/2019)με αφορμι τθν ζκδοςθ του βιβλίου,περί
βραδυποροφςασ δικαιοςφνθσ και για τισ 1580 θμζρεσ που απαιτοφνται για να εκδικαςτεί μία
εμπορικι διαφορά. Αυτό αποτυπϊνει τθν ανθςυχία των πολιτϊν για ζνα διαχρονικό πρόβλθμα τθσ
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ελλθνικισ δικαιοςφνθσ το οποίο ςταδιακά το αφιςαμε κατά κυριολεξία να λάβει ανθςυχθτικζσ
διαςτάςεισ και από το 2008 αντιμετωπίηεται ωσ κζμα άμεςθσ προτεραιότθτασ, κακϊσ ζχει και
ςθμαντικό οικονομικό αντίκτυπο *δεν το επιςθμαίνει μόνον θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι μζςω του
περίφθμου ετιςιου πίνακα αποτελεςμάτων ςτον τομζα τθσ δικαιοςφνθσ - Justice Scoreboard, αλλά
πλζον και θ νομολογία του ΣτΕ (αποφ. 912/2013, 2403/2015, Διοικ.Ολ. 17/2011)], πλθν νομίηω πωσ
ζχει καταςτεί ςαφζσ ότι δεν αποτελεί τον ςωςτό τρόπο προςζγγιςθσ να βλζπουμε τα πάντα μόνον
υπό το πρίςμα τθσ επιτάχυνςθσ.
Διότι αυτό κα μασ οδθγιςει, όπωσ και ςυνζβθ, ςτθ λιψθ μζτρων εκ των ενόντωνγια τθν
άμεςθαντιμετϊπιςθ μιασ πακογζνειασ, αφινοντασ όμωσ ανζγγιχτα τα πραγματικά αίτια, εντόσ και
εκτόσ του δικαςτικοφ ςυςτιματοσ, που τθν προκαλοφν και κα ςυνεχίςουν όςο υπάρχουν να τθν
προκαλοφν, με μία περιοδικότθτα που αποτελεί ςυνάρτθςθ διαφόρων παραγόντων. Πράγματι, τα
μζτρα που λιφκθκαν ςτθ χϊρα μασ, ιδίωσ ςτον τομζα τθσ διοικθτικισ δικαιοςφνθσ που
αντιμετϊπιηε τισ μεγαλφτερεσ κακυςτεριςεισ, περιορίςτθκαν ςτθ ςταδιακιαφξθςθ των κζςεων των
δικαςτϊν όταν βεβαίωσ ποςοςτό άνω του 80% του προχπολογιςμοφ για τθ δικαιοςφνθ διατίκεται
για τθ μιςκοδοςία του προςωπικοφ και ςε αλλαγζσ που επιλκαν ςχεδόν αποκλειςτικά ςτο
δικονομικό επίπεδο (ΣτΕ 17/2011 Ολ και Συμβ), ςτο επίπεδο δθλ. των προχποκζςεων και του
τρόπου παροχισ δικαςτικισ προςταςίασ. Περιοριςμοί ςτθν πρόςβαςθ,όταν οι διαφορζσ ςε περίοδο
οικονομικισ κρίςθσ πολλαπλαςιάςτθκαν ςτθν ελλθνικι κοινωνία και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο θ
ςυηιτθςθ για τθν πρόςβαςθ επικεντρϊνεται ςτθ νομικι βοικεια (legal aid), περιοριςμοί ςτα ζνδικα
μζςα, διεφρυνςθ των μονομελϊν ςυνκζςεων, ειδικά δικονομικά κακεςτϊτα fast track για τισ
ςτρατθγικζσ επενδφςεισ ι για τθν ανάκαμψθ και εξυγίανςθ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, ςθμαντικοί
περιοριςμοί ςτθν προφορικότθτα τθσ διαδικαςίασ, ςτο εφροσ ελζγχου νομιμότθτασ που αςκεί ο
δικαςτισ κ.λπ.Μζτρα εφκολα ςτθν εφαρμογι τουσ που εςτίαηαν εμφατικά, ακόμθ και όςα
εμφάνιηαν ζναν βακμό λειτουργικότθτασ, ςτθν ποςοτικι ανακοφφιςθ του ςυςτιματοσ και όχι ςτον
εκςυγχρονιςμό και τθ ςυνολικι βελτίωςι του. Η ειςροι μειϊκθκε κατά 40% ςτα ΤΔΔ και θ
εκκρεμότθτα περιορίςτθκε από τισ 463.000 υποκζςεισ το 2010 ςε 187.000 τζλθ Ιουνίου 2019.
Ωςτόςο, πολλά από αυτά, φαίνεται να επιδεινϊνουν τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που επιφζρειθ
κακυςτζρθςθ ςε οριςμζνεσ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ ζννομθσ τάξθσ μασ, όπωσ θ αρχι τθσ νομιμότθτασ
και τθσ αςφάλειασ δικαίου, ςυμπιζηοντασ ταυτόχροναάλλουσ δείκτεσ ποιότθτασ χωρίσ ουδζποτε να
ζχουν αξιολογθκεί expost και χωρίσ να ζχουν επιδιωχκεί θπιϊτεροι ι εναλλακτικοίτρόποι και ςε
κάκε περίπτωςθ χωρίσ να διαςφαλίηουν οπωςδιποτε μια αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των
κακυςτεριςεων. Η δραματικι αφξθςθ για παράδειγμα των μονομελϊν ςυνκζςεων ςε ποςοςτό που
αγγίηει ςτον πρϊτο βακμό ςτθ διοικθτικι δικαιοςφνθ το 75%, ςε ζνα όλο και πιο ςφνκετο νομικό
περιβάλλον, με δραςτικοφσ περιοριςμοφσ ςτα ζνδικα μζςα, μία οριηόντια αφξθςθ των χρεϊςεων
ανά δικαςτι και με τοποκετιςεισ των νζων δικαςτϊν ςτα περιφερειακά δικαςτιρια, εκ των οποίων
αρκετά μονοτμθματικά,όπου αντιμετωπίηουν όλα τα αντικείμενα, εξθγοφν νομίηω από μόνα τουσ
γιατί αυξάνει ο αρικμόσ των δικαςτϊν που κακυςτεροφν πζραν του ζτουσ.
Μια τζτοια προςζγγιςθ τελείόμωσ και ςε πλιρθ αναντιςτοιχία προσ τθ νομολογία του ΕΔΔΑ
και τα κείμενα θπίου δικαίου που μνθμονεφονται ςτο βιβλίο,τα οποία «βλζπουν» τισ
κακυςτεριςεισ, αφενόσ μεν, ωσ ζνα ςυςτθμικό πρόβλθμα, ωσ ζνα πρόβλθμα με δομικό χαρακτιρα,
αφετζρου δε, ωσ μία και μόνον παράμετρο τθσ δίκαιθσ δίκθσ, τθσ αποτελεςματικισ δικαςτικισ
προςταςίασ υπό τθν διαδικαςτικι τθσ εν προκειμζνω εκδοχι. Υπ’ αυτι τθν οπτικι, το κζντρο βάρουσ
μετατοπίηεται. Το ενδιαφζρον δεν επικεντρϊνεται μόνον ςτον πρϊτο και βαςικό πυλϊνα τθσ
δικαιοςφνθσ που είναι ο δικαςτισ, ο οποίοσ οφείλει κατά το Σφντ. να διαφυλάττει τθν ανεξαρτθςία
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του ζναντι όλων και του εαυτοφ του (από ακτιβιςτικζσ τάςεισ ι προκαταλιψεισ), κακϊσκαι το κφροσ
τθσ δικαιοςφνθσ και να λογοδοτεί από απόψεωσ χρόνου και ποιότθτασ, που ςυνάπτεται πρωτίςτωσ
με τθν αιτιολογία, για τθν απόφαςθ που εκδίδει. Οφτε επικεντρϊνεται ςε μία ςφλλθψθ τθσ
δικαιοςφνθσ ωσ προσ τα κρίςιμα πεδία τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ υπό το πρίςμα αμιγϊσ
νομικϊν κριτθρίων, κυρίωσ ςτο πλαίςιο των αρχϊν τθσ διάκριςθσ των λειτουργιϊν και του κράτουσ
δικαίου. Εκτείνεται πια και ςτο ςφςτθμα, τθν παρεχόμενθ από τθ δικαιοςφνθ δθμόςια υπθρεςία και
ςτθ ςυλλογικι ευκφνθ διαχείριςισ του. Ζνα ςφςτθμα που ζχει ειςροζσ και οφείλει να ζχει
αντίςτοιχεσ εκροζσ, οι οποίεσ όμωσ πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να υλοποιοφνται κατά τον νόμο και
με μζςα που δεν κίγουν τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ δίκαιθσ δίκθσ.Πρόκειται για τθ «ςταδιακι
διολίςκθςθ» κατά τον BenoîtFrydman[«L'évolution des critères et des modes de contrôle de la
qualité des décisions de justice», in P. Mbongo (dir.), La qualité des décisions de justice, éd. du
Conseil de l'Europe, 2007, 18], από μία ουςιαςτικι, ςεμία διαδικαςτικι και ςτθ ςυνζχεια
διαχειριςτικι ςφλλθψθ τθσ ποιότθτασ τθσ δικαιοςφνθσ που προκαλεί μία επιφυλακτικι ςτάςθ ι και
αντίδραςθ εκ μζρουσ των δικαςτϊν.Ωςτόςο, πζραν του ότι οι εγγυιςεισ τθσ προςωπικισ
ανεξαρτθςίασ τίκενται για τθν εκτζλεςθ του δικαςτικοφ ζργου και όχι για τθν παραμζλθςι του,
όπωσ επιςθμαίνει το Ανϊτατο Δικαςτικό Συμβοφλιο Διοικθτικισ Δικαιοςφνθσ (11/μελοφσ ςυνκ.
3/2013, 25/2016), δεν μπορεί να ελζγχεται μόνον ο δικαςτισ για υπζρβαςθ του ευλόγου χρόνου και
να μθν αναηθτοφνται τρόποι ελζγχου των λεγόμενων «χρόνων αδράνειασ» (ΕΔΔΑ, 6.4.2000,
Thlimmenos κ. Ελλάδοσ) που αφοροφν το ςτάδιο του προςδιοριςμοφ τθσ υπόκεςθσ, τθν επί ςειρά
ετϊν αδικαιολόγθτθ ανακφκλωςι τθσ,ι το διάςτθμαμζχρι να επιδοκεί θ απόφαςθ. Εξάλλου, κάκε
μζτρο για τθν επιτάχυνςθ ενόσ δικαςτικοφ ςυςτιματοσ πρζπει απαραίτθτα να ςυςχετίηεται με όλεσ
τισ λοιπζσ παραμζτρουσ ποιότθτασ για τθν καλφτερθ διαςφάλιςθ των ςτοχεφςεων που καλείται
κατά το Σφνταγμα και τα διεκνι κείμενανα εξυπθρετεί θ δικαιοςφνθ, ϊςτε ςιμερα να τίκεται ωσ
optimum, όχι απλά ο «εφλογοσ», αλλά ο «βζλτιςτοσ» χρόνοσ για τθν απονομι τθσ δικαιοςφνθσ,
κακϊσ εξίςου προβλθματικι με τθν κακυςτζρθςθ είναι και θ επικράτθςθ μιασ λογικισ απλισ
διεκπεραίωςθσ των υποκζςεων.
Η προςτικζμενθ αξία αυτοφ του εγχειριματοσ είναι ακριβϊσ ότι προβάλλει αυτι τθν άλλθ
διάςταςθ, με μία ςτροφι ςτθν ορκολογικι οργάνωςθ και λειτουργία τθσ δικαιοςφνθσ, γενικι αρχι
ςυνταγματικοφ επιπζδου που αξιοποιείται όλο και ςυχνότερα από τθ νομολογία μασ και ςτον
εκςυγχρονιςμότου ςυςτιματοσ, ςτο πλαίςιο των οποίων κα επιδιωχκεί τόςο θ ποιοτικι
αναβάκμιςθ του ζργου και τθσ γενικότερθσ ςτάςθσ του δικαςτι απζναντι ςτθν Υπθρεςία και τουσ
πολίτεσ όςο και θ επιτάχυνςθκαι εν τζλει θ ανάκτθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν ςτο δικαςτικό
ςφςτθμα τθν οποία κλονίηει κατά το ΕΔΔΑ (ΕΔΔΑ, 1.10.2013, Τεχνικι Ολυμπιακι κ. Ελλάδοσ, §32) θ
κακυςτζρθςθ. Τα κζματα που κίγονται δεν επιφζρουν ζνα άμεςο αποτζλεςμα, ζρχονται
αντιμζτωπα με πραγματικζσ καταςτάςεισ και κακζσ πρακτικζσ πολλϊν ετϊν, κζτουν ηθτιματα
οικονομικισ φφςθσ. Είναι κζματα που ζχουν οργανωτικό πρωτίςτωσ χαρακτιρακαι αποδζκτθ τθν
πολιτικι εξουςία.Τελοφν δε ςε αρμονία με όςα αναφζρονται ςτο πρακτικό του ΣτΕ Ολ και ςυμβ.
17/2011 ωσ προσ τισ πολλαπλζσ αιτίεσ που προκαλοφν τθν κακυςτζρθςθ: υπερβολικά μεγάλοσ
αρικμόσ ενδίκων βοθκθμάτων και μζςων του Δθμοςίου, ατζλειεσ νομοκεςίασ και κακι λειτουργία
διοίκθςθσ,αλλά και αδυναμίεσ ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία των δικαςτθρίων, λόγω
ανορκολογικισ χωροταξικισ κατανομισ και ελλείψεισ ςτισ υποδομζσ και ςτο προςωπικότθσ
γραμματείασ. Τα ανωτζρω δφςκολα προφανϊσ μπορεί να τα αμφιςβθτιςει κανείσ.Δεν φαίνεται
ωςτόςο να φωτίηουν επαρκϊσ όλεσ τισ πτυχζσ που προκαλοφν κακυςτεριςεισ και ζλλειψθ
παραγωγικότθτασ, ενϊ δίνουν τθν εντφπωςθ ότι το πρόβλθμα των κακυςτεριςεων είναι μόνον
πρόβλθμα των άλλων και όχι και δικό μασ.Τα διεκνι κείμενα μασ επιςθμαίνουν ότι θ ευκφνθ για τθν
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επιτάχυνςθ και τθν αποτελεςματικότθτα του δικαςτικοφ ςυςτιματοσ είναι ευκφνθ πολιτειακι, άρα
και ευκφνθ δικαςτικι και όχι αςφαλϊσ αποκλειςτικά του μεμονωμζνου δικαςτι.
Θα ςτακοφμε ςε οριςμζναςθμαντικά ενδογενι αίτια, πουςυνιςτοφν ιδιαιτερότθτεσ του
ςυςτιματόσμασ,τα οποία δεν προκαλοφν απλϊσ κακυςτεριςεισ, αλλά λειτουργοφν αρνθτικά ωσ
τροχοπζδθ και ςτθ λιψθ ι τθν απόδοςθ είτε δράςεωνόπωσ αυτζσ που προαναφζρκθκαν, είτε
μζτρων που ςτοχεφουν ςτθν αντιμετϊπιςθ των κακυςτεριςεωνκαι, για διαφορετικοφσ λόγουσ,
ζχουμε μία δυςκολία να τακίξουμε.
Το πρϊτο αφορά τισ δομζσ τουςυςτιματοσ που παραμζνουν αναλλοίωτεσ εδϊ και 45
χρόνια.Οι εκτενείσ για παράδειγμα διατάξεισ με τισ οποίεσ ο ςυνταγματικόσ νομοκζτθσ του 1975
αναβάκμιςε, για προφανείσ για τθν εποχι λόγουσ, τθ διοικθτικι δικαιοςφνθ,
απεδείχκθςανάκαμπτεσ ςτθν πορείαόπωσ είχε προβλζψει ο Φ.Βεγλερισ, προκάλεςαν μία
απίςτευτθ πολυνομία, λόγω τθσ ςταδιακισ μεταφοράσ των υποκζςεων ςτα ΤΔΔ και των ειδικϊν
δικονομικϊν διατάξεων που τισ ςυνοδεφουν, διευρυμζνθ αναςφάλεια ςτθν κατανομι τθσ
αρμοδιότθτασ και αυςτθρι τυποποίθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων,διακριτά δικονομικά
κακεςτϊταμε αποκλίςεισ που δεν δικαιολογοφνται πλζον και ζλλειψθ ενόσ ενιαίου κϊδικα
διοικθτικισ δικονομίασ (βλ. τθ μελζτθ μασ, Η ανάγκθ ενόσ ενιαίου κϊδικα διοικθτικισ δικονομίασ,
ΘΠΔΔ 3/2018, 193επ.), τθ ςφνταξθ του οποίου, για όλεσ τισ διοικθτικζσ διαφορζσ, είχε προβλζψει
ιδθ ο νομοκζτθσ με το άρκρο 12 παρ. 3 του ν. 1406/1983. Ταχαρακτθριςτικά αυτά οδιγθςαν ςτθ
διάςπαςθ ςυναφϊν μεταξφ τουσ διαφορϊν, ςε πολλαπλζσ κακυςτεριςεισ, κακϊσ και ςε πλθκϊρα
δυςερμινευτων δικονομικϊν ηθτθμάτων. Το ςφςτθμα αυτό, μθ ευκόλωσ προςαρμόςιμο ςτισ
εξελίξεισ, ςτισ οποίεσ είναι εν τοφτοισ επιρρεπζσ το διοικθτικό δίκαιο, δεν μπορεί να υποςτθρίξει με
επάρκεια τθ ςφγχρονθ προςπάκεια απλοποίθςθσ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, ςε κρίςιμουσ
ςιμερα τομείσ, όπωσ θ αδειοδοτικι διαδικαςία μιασ επζνδυςθσ, ι το κακεςτϊσ αςφλου και
απομάκρυνςθσ υπθκόων τρίτων χωρϊν, όπου παρατθρείται κατάτμθςθ ενδίκων βοθκθμάτων και
διαφορϊν.
Το δεφτερο αφορά τθν επικράτθςθ προτφπων ωσ προσ οριςμζνεσ τουλάχιςτον πτυχζσ
διάρκρωςθσ και ςτελζχωςθσ των δικαςτικϊν υπθρεςιϊν που παραπζμπουν ςτθν πακογενι
οργάνωςθ και ςυγκρότθςθ τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ κατά παραγνϊριςθ βαςικϊν αρχϊν
του ορκολογικοφ μοντζλου, κάτι που προκφπτει ευχερϊσ από επί μζρουσ μελζτεσ του
βιβλίου.Ενδεικτικά να αναφζρουμε ότιςτο παρελκόν ιδρφκθκαν ταυτόχρονα τρία ΤΔΔ ςτθν ίδια
ευρφτερθ περιφζρεια χωρίσ καμία απολφτωσ μελζτθ,ότι απζναντι ςτα υπερμεγζκθ δικαςτιρια τθσ
πρωτεφουςασ, ζχουμε ςιμερα 15 περιφερειακά διοικθτικά δικαςτιρια ςε μιςκωμζνουσ από ιδιϊτεσ
χϊρουσ εκ των οποίων τα 8 ςτεροφνται ακροατθρίου, ότι παρά τθ πρόβλεψθ του ΚΟΔΚΔΛ περί
κατανομισ ανά διετία των οργανικϊν κζςεων δικαςτϊν και υπαλλιλων με κοινά κριτιρια, ανάλογα
με τον αρικμό των υποκζςεων και τθ δικαςτθριακι κίνθςθ, θ τελευταία κατανομι είχε γίνει το ζτοσ
2004, ότι το πλθροφοριακό μασ ςφςτθμα «ςτικθκε» χωρίσ προςωπικό πλθροφορικισ ςτα ΤΔΔ,
καίτοι ςχετικζσ οργανικζσ κζςεισ είχαν προβλεφκεί από το 2002και χωρίσ προθγουμζνωσ να ζχουμε
απλοποιιςει το δικονομικό μασ ςφςτθμα το οποίο είχε διογκωκεί από απόψεωσ διαδικαςιϊν,
κατθγοριϊν υποκζςεων, τθροφμενων βιβλίων κ.λπ., ότιεν ζτει 2016, όταν πλζον οι αποφάςεισ
ςυντάςςονται θλεκτρονικά από τουσ δικαςτζσ, προςλαμβάνουμε δακτυλογράφουσ από επιτυχόντεσ
του διαγωνιςμοφ του 1998 (άρ. 38 ν. 4369/2016), ςτουσ οποίουσ αναγνωρίηουμε και πλαςματικά
χρόνια, ότι ενϊ υπάρχουν τραγικζσ κακυςτεριςεισ ςτισ κοινοποιιςεισ, τα αιτιματα μετάταξθσ των
επιμελθτϊν ςτον κλάδο γραμματζων γίνονται όλα δεκτάκ.ο.κ.Αυτζσ οι αντιλιψεισ και πρακτικζσ που
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προωκοφνται απόδιάφορουσ παράγοντεσ, εντόσ και εκτόσ των τειχϊν,με ςτόχο τθν ικανοποίθςθ
ςυντεχνιακϊν κακαρά ςυμφερόντων, καλά κρατοφν και αντιςτζκονται καιπάντωσ ζχουν αφιςει
ζντονο το αποτφπωμά τουσ ςτθ λειτουργία τθσ δικαιοςφνθσ.
Το τρίτο αναφζρεται ςτα internacorporis του δικαςτικοφ ςυςτιματοσ και ςυνδζεταιμε μία
αμυντικι και εςωςτρεφι ςτάςθ που επιδεικνφει ο δικαςτισ, πουδεν εναρμονίηεται με τα νζα
δεδομζνα αλλά και τισ ςφγχρονεσ προςδοκίεσ των πολιτϊν. Η ςτάςθ αυτι απορρζει εν πολλοίσ από
μία παραδοςιακι πρόςλθψθ τθσ αρχισ τθσ ανεξαρτθςίασ-για ςτεγανότθτα του οργάνου κάνει λόγο
το ΔΕΕ-, θ οποία ςτθ χϊρα μαστείνει να απομονϊνεται ωσ πρόταγμα και να προβάλλεται ςυχνά με
τρόπο μαξιμαλιςτικό, αντιτικζμενθ ςε κάκε μορφι ελζγχου και ςε κάκε προςπάκεια
αναδιοργάνωςθσ, αποδυναμϊνοντασ τελικϊσ το αίτθμα περί αποτελεςματικότθτασ, του οποίου
ωςτόςο ςυνιςτά βαςικι προχπόκεςθ.Αυτό εκδθλϊνεται ποικιλοτρόπωσ: Με τθν ζλλειψθ διάκεςθσ
για ςυνεργαςία με τισ άλλεσ κρατικζσ λειτουργίεσ, τισ οποίεσ κεωροφμε ότι οφείλουμε μόνον να
ελζγχουμε, καίτοι, αφενόσ μεν, το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ διατθρεί τον κφριο ρόλο ςε κζματα
διοικθτικισ και οικονομικισ υποςτιριξθσ, δθλ. ςε μία ςειρά ηθτθμάτων υλικοτεχνικϊν υποδομϊν, θ
διαςφάλιςθ των οποίων ςυγκαταλζγεται, κατά τθ MagnaCarta των δικαςτϊν του 2010 του CCJE, ςτισ
εγγυιςεισ τθσ ανεξαρτθςίασ, αφετζρου δε, ο ζλεγχοσ τθσ ειςροισ υποκζςεων ςυναρτάται άμεςα με
τθν καλι λειτουργία των άλλων κεςμικϊν οργάνων. Με τθν απουςία προχποκζςεων επιλογισ,
δεςμεφςεων ωσ προσ ςτοχοκεςίεσ και ςχζδια δράςθσ, αλλά και ειδικϊν κριτθρίων
αξιολόγθςθσενόψει των εντελϊσ διαφορετικϊν κακθκόντων που αςκοφν, των διευκυνόντων τα
δικαςτιρια, κζςεισ-κλειδιά για τθ δικαιοςφνθ, οι οποίοι, πζραν τθσ ευκφνθσ τουσ για τθ ροι των
υποκζςεων και τθν ορκι παρακολοφκθςθ του γραμματειακοφ ζργου, οφείλουν να αποφεφγουν
φαινόμενα εφνοιασ, κακϊσ καλοφνται, κατά τθ νομολογία του ΕΔΔΑ (ΕΔΔΑ, 22.12.2009, ParlovTkalcic κ.Κροατίασ, §86, ΕΔΔΑ, 6.10.2011, Agrokompleks κ.Ουκρανίασ, §137), πρϊτοι αυτοί, να
διαςφαλίηουν τθν εςωτερικι ανεξαρτθςία του δικαςτι. Με ςθμαντικζσ αδυναμίεσ ςτον κεςμό τθσ
αξιολόγθςθσ των δικαςτϊν, θ οποία δεν είναι ενδελεχισ, διενεργείται μόνον με βάςθ τισ αποφάςεισ
τισ οποίεσ μάλιςτα επιλζγουν οι ίδιοι, δεν ακολουκεί ςτακεροφσ κανόνεσ και κριτιρια και βεβαίωσ
μπορεί να οδθγεί ςε αδικίεσ και τελικϊσ ςτθν αμφιςβιτθςι τθσ ωσ κεςμοφ που ςυμβάλλει ςτθν
εμπζδωςθ τθσ αξιοκρατίασ εντόσ του δικαςτικοφ ςϊματοσ,με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται για τθν
παραγωγικότθτα και τθ γενικότερθ διάκεςθ προςφοράσ ςτθν Υπθρεςία, παρότι θ νομολογία
αναδεικνφει τθν αρχι τθσ αξιοκρατίασ προσ όλεσ τισ λοιπζσ κατευκφνςεισ και θ λογοδοςία, μορφι
τθσ οποίασ αποτελεί θ αξιολόγθςθ του δικαςτι(Γνϊμθ αρ. 17 του CCJE του 2014), ςυνδζεται ςε όλα
τα ευρωπαϊκά κείμενα με τθν ανεξαρτθςία.Και βεβαίωσ με ζναν αρνθτιςμό απζναντι ςε οριςμζνα
κετικά μζτρα επιτάχυνςθσ που κζςπιςε ο νομοκζτθσ, κάνοντασ ςωςτά τθ δουλειά του, όπωσ οι εν
ςυμβουλίω διαδικαςίεσ, ο κεςμόσ του ειςθγθτι δικαςτι που κάπρεπε να επιλαμβάνεται αμζςωσ
μετά τθν κατάκεςθ του ενδίκου βοθκιματοσ ι μζςου, θ πρόβλεψθ για άπαξ αναβολι τθσ υπόκεςθσ
και μόνον για ςπουδαίο λόγο κ.ο.κ.
Πζρα όμωσ από τθν ζγκαιρθ ζκδοςθ και ποιότθτα τθσ απόφαςθσ και τθν
αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ που τθ ςτθρίηει, ζνα δικαιοδοτικό ςφςτθμα ακτινογραφείται
βάςει δεικτϊν ποιότθτασ ςτο ςφνολό του. Στθν checklist του 2008 τθσ CEPEJ«για τθν προϊκθςθ τθσ
ποιότθτασ τθσ δικαιοςφνθσ» καταγράφονται περιςςότεροι από 250 δείκτεσ ποιότθτασ,διαφορετικισ
βαρφτθτασ, μζςω των οποίων ερευνάται ο βακμόσ ανταπόκριςθσ ενόσδικαςτικοφ ςυςτιματοσ ςτισ
βαςικζσ ςτοχεφςεισμε τισ οποίεσ είναι επιφορτιςμζνo.Τοφτο επιβάλλει ζνα βιμα παραπάνω. Να
απεγκλωβιςτοφμε από τθ λογικι ανταπόκριςθσ ςε ζνα «χαμθλό όριο» που χωρίηει τθν παραβίαςθ
του δικαιϊματοσ ςε μία δίκαιθ δίκθ από τθ μθ παραβίαςι του, ϊςτε να μπορζςουμε να αυξιςουμε
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τθ λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ και να το κάνουμε φιλικότερο για τον πολίτθ, επιδιϊκοντασ τθν
περαιτζρω ενίςχυςθτθσ ςχζςθσ του με τθ δικαιοςφνθ, όλο και περιςςότερο άλλωςτε αναγκαία όςο
θ αποςτολι τθσ δικαςτικισ εξουςίασ εμφανίηεται κεςμικά και αξιολογικά αναβακμιςμζνθ κατά τθ
μεταμοντζρνα εποχι. Σαφινεια ωσ προσ το αρμόδιο δικαςτιριο, πρόβλεψθ για ενθμζρωςθ του
πολίτθ ςχετικά με τα ζνδικα βοθκιματα, κανόνασ ςτα ευρωπαϊκά νομικά κείμενα, όχι ςε εμάσ,
παροχι πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των νζων τεχνολογιϊν και διευκολφνςεισ ςτθν πρόςβαςθ και
δθ ςε άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ (πρόςφατο ερωτθματολόγιο), απλοποίθςθ του δικονομικοφ
πλαιςίου και ενοποίθςθ τθσ δικαιοδοτικισ φλθσ ϊςτε να μθ χρειάηεται να προςφεφγει κανείσ ςε
περιςςότερα δικαςτιρια για τθν ίδια υπόκεςθ όπωσ ςυμβαίνει ςιμερα, προβλεψιμότθτα του
δικαςτικοφ χρόνου, ποιότθτα ςχζςεων ανάμεςα ςτον δικαςτι και τουσ διαδίκουσ, οι οποίοι κα
πρζπει να αντιλαμβάνονται τθ διαδικαςία, να μθ χάνουν άςκοπα τον χρόνο τουσ ςτα δικαςτιρια, να
κατανοοφν τθν απόφαςθ, αναηιτθςθ τθσ γνϊμθσ των χρθςτϊν και ςυνεχισ ανατροφοδότθςθ και
προςαρμογι του ςυςτιματοσ. Σε αυτά και άλλα πολλάηθτιματα που δεν ςυνδζονται οπωςδιποτε
με τθν παράμετρο τθσ κακυςτζρθςθσ τθσ δικαιοςφνθσ, ο πολίτθσ περιμζνει απαντιςεισ.
Για να αντιμετωπίςουμε τισ πιο πάνω προκλιςεισ και δεδομζνου ότι οι τομεακζσ πολιτικζσ
για τθ δικαιοςφνθ είναι, όπωσ ορκά επιςθμάνκθκε, αλλθλζνδετεσ, βαςικι προχπόκεςθείναι θ
δθμιουργία μιασ οργανωμζνθσ και ςτακερισ, ολιγομελοφσ επιτελικισ μονάδασ, ενόψει και του ότι
ςτθ χϊρα μασ δεν ζχουμε υιοκετιςει τον κεςμό των ςυμβουλίων τθσ δικαιοςφνθσ, ωσ οργάνου
ςχεδιαςμοφ και επεξεργαςίασ των δθμόςιων πολιτικϊν για τθ δικαιοςφνθ, θ ςθμαςία του οποίου
αναδεικνφεται ςτθ ςφνοψθ τωνβαςικϊν αρχϊν και προτάςεων για τθ δικαιοςφνθ που εξζδωςε το
2016 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Συμβουλίων για τθ Δικαιοςφνθ (ENCJ). Η μονάδα αυτι, ζχοντασ
ςφαιρικι εικόνα τθσ πραγματικότθτασ, κα μπορεί να χαράξει μία μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι ανά
κλάδο δικαιοδοςίασ και ζναν οδικό χάρτθ για τθν επόμενθ θμζρα, με τισ κατάλλθλεσ πρωτοβουλίεσ
και ςυνζργιεσ, κακϊσ ανάμεςα ςτον ςχεδιαςμό ι τθν πρόβλεψθ ςτον νόμο και τθν υλοποίθςθ
μεςολαβεί κατά κανόνα ζνα χάςμα. Μόνον ζτςι κα μπορζςουμε να αποκλείςουμε ανορκολογικζσ
προτάςεισ και ευκαιριακζσ πιζςεισ και να προχωριςουμε ςτισ δφςκολεσ αποφάςεισ για τθν
εξυγίανςθ και τον εκςυγχρονιςμό του δικαςτικοφ μασ ςυςτιματοσ, ςτο πλαίςιο άλλωςτε μιασ
ευρφτερθσ μεταρρυκμιςτικισ προςπάκειασ που ζχει ανάγκθ θ Χϊρα, αναπτφςςοντασ εξωςτρζφεια
και επικοινωνία με τουσ πολίτεσ και τα ΜΜΕ, ςτθ βάςθ ςθμαντικϊν κειμζνων του Συμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ που ενιςχφουν τθν αρχι τθσ διαφάνειασ, βαςικό κεςμικό αντίβαρο για τον ζλεγχο τθσ
δικαςτικισ λειτουργίασ, όπωσ μασ κυμίηει διαρκϊσ ο Δ. Τςάτςοσ (Συνταγματικό δίκαιο, τ. Β, 1992,
462, 488). Σε αυτι τθν προςπάκεια θ διανζοςισ ςτζκεται αρωγόσ και δεν ζχουμε παρά να τθν
ευχαριςτιςουμε και να ςτθρίξουμε αυτιν τθσ τθν πρωτοβουλία, δρομολογϊντασ τα επόμενα
βιματα.
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