
Αλλαγή στον τρόπο 
απονομής τής δικαιοσύνης

«Νά εϊοτε μεροληπτικοί, νά είστε προκαταλειμένοι ύ 
πέρ τής γυναίκας καί κατά τού συζύγου, ύπέρ τού οφειλέ
του κατά τού έργοδότη, ύπέρ τού κλέφτη κατά τής άστυ- 
νομίας, ύπέρ τού κατηγορουμένου κατά τής δικαιοσύνης». 
Γάλλος εισαγγελέας

Γιά νά πετύχουμε τή δημο
κρατικότερη λειτουργία της δι
καιοσύνης πρέπει νά καταργή
σουμε ή νά μεταβάλλουμε τίς 
ρυθμίσεις πού καθιερώνουν 
σήμερα τήν αύταρχική όργά- 
νωσή της. Η συντεχνιακή αύτο- 
νομία πού συνεπάγεται ό θε
σμός τού Ανωτάτου Δικαστικού 
Συμβουλίου, ή αύστηρή ιεραρ
χία, οί έκταταμένες άρμοδιότη- 
τες των προέδρων των δικα
στηρίων άποτελοΰν έμπόδια 
γιά τόν πλουραλισμό καί τή συ
ζήτηση στό Δικαστικό Σώμα. 
Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό 
Κίνημα είχε προτείνει τά μέλη 
τού Α.Δ.Σ νά άποτελούνται άπό 
μέλη πού έκλέγει ή Βουλή. Η ό- 
λομέλεια των δικαστών κάθε” 
βαθμού σέ κάθε δικαστήριο ν' 
άποφασίζουν πάνω σ' δλα τά 
θέματα λειτουργίας τού δικα
στηρίου καί νά κατανέμουν τήν 
υπηρεσία άνάμεσα στά μέλη 
τους. Ο βαθμός νά είναι άνε- 
ξάρτητος άπό τήν υπευθυνότη
τα στό δικαστήριο. Οί άρμοδιό- 
τητες τού προέδρου νά άνατί- 
θενται έκ περιτροπής σέ κάθε 
μέλος τού δικαστηρίου. Τό σύ
στημα των κρίσεων καί τών 
προαγωγών θά έπρεπε νά έπα- 
νεξετασθεΤ. Θά έπρεπε ιδίως 
νά μελετηθεί, έάν είναι δυνατό 
οί θέσεις στά δικαστήρια δευ
τέρου καί τρίτου βαθμού νά 
πληρούνται έλεύθερα μέ δημό
σιο διαγωνισμό καί δχι υποχρε
ωτικά άπό υπάρχοντες δικα

στές μέ τή διαδικασία τών προ
αγωγών.

Στή δημοκρατικότερη λει
τουργία τής δικαιοσύνης θά 
συνέβαλε ή συζήτηση τών νο
μικών προβλημάτων μέσα στό 
δικαστικό σώμα καί ή άνοιχτή 
συζήτηση καί κριτική τών άπο- 
φάσεων. Η κριτική κατά τήν έ- 
πίσημη άποψη είναι έλεύθερη. 
Ομως άν κρίνει κανείς άπό τή 
μορφή τών σχολίων στά νομικά 
περιοδικά άποτελεί τήν έξαίρε- 
ση καί δχι τόν κανόνα. Οπου υ
πάρχει περιορίζεται σέ αύστη
ρή τεχνική έπιχειρηματολογία 
καί άποφεύγει μέ έπιμέλεια νά 
άναλύσει κοινωνικοοικονομι
κές πλευρές τού προβλήματος. 
Ο φόβος δυσμενών έπαγγελ- 
ματικών έπιπτώσεων περιορί
ζει δικαστές καί δικηγόρους. 
Τό συνεχές έγκώμιο τής δικαιο
σύνης προάγει δμως μόνο τή 
δικαστική κουφότητα καί αύ- 
θαιρεσία.

Η συνδικαλιτική όργάνω- 
ση τών δικαστών θά άποτελού- 
σε τέλος άποφασιστικό βήμα 
γιά νά συνειδητοποιήσουν οί 
δικαστές τήν κοινωνική σημα
σία τού ρόλου τους καί τά προ
βλήματα τού κλάδου τους. Στή 
Γαλλία ή δημιουργία τού «συν
δικάτου τού δικαστικού σώμα
τος» όδήγησε καί σέ περισσό
τερη άνεξαρτησία τών δικα
στών καί σέ έφαρμογή τού δι
καίου πιό σύμφωνη νέες άρχές 
κοινωνικής δομής.

(άπόσπασμα άπό όμιλία τοϋ καθηγητή Κ. Σημίτη στή Νομική Σχολή 
τοϋ ΑΠ0 - πού είχε θέμα ή άνεξαρτησία τής δικαιοσύνης)


