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Του Παναγιώτη Στάθη
Αποσύρειτο σχέδιο νόμου το οποίο βρίσκεται στη Βουλή προς ψήφιση και περιλαμβάνει τη
διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης για την τριχοτόμηση του Πρωτοδικείου Αθηνών ο νέος
υπουργός Δικαιοσύνης Μιχ. Καλογήρου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο υπουργός έστειλε
επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση με την οποία τον ενημερώνει πως αποσύρει το
νομοσχέδιο προκειμένου να μελετήσει τη συγκεκριμένη διάταξη. Ουσιαστικά η πρώτη κίνηση του
νέου υπουργού αποτελεί "ξήλωμα" της διάταξης Κοντονή, την οποία είχε υπερασπιστεί σθεναρά ο
πρώην υπουργός ακόμα και απέναντι στη θύελλα αντιδράσεων του δικηγορικού σώματος.
Ηπρωτοβουλία είναι ενδεικτική πως ο νέος υπουργός επιχειρεί με το... καλημέρα να
επανακαθορίσει τις σχέσεις με τους δικηγόρους της Αθήνας οι οποίες βρίσκονταν στο έσχατο
σημείο και να επαναφέρει την ηρεμία.
Δημοψήφισμα
Άλλωστεη διάταξη αυτή είχε προκαλέσει σφοδρή αντίδραση από τον ΔΣΑ, που είχε έρθει σε
προσωπική κόντρα πολύ υψηλών τόνων με τον Στ. Κοντονή, από την ημέρα που ανακοίνωσε στις
αρχές Ιουνίου την πρόθεσή του να διασπάσει το μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας και
πιθανότατα όλης της Ευρώπης σε τρία (Ευελπίδων, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής). Οι δικηγόροι
είχαν φτάσει δε σε επίπεδο προσωπικών συγκρούσεων μεταξύ του υπουργού και του προέδρου
του ΔΣΑ, Δημ. Βερβεσσού. Μάλιστα οι δικηγόροι πραγματοποίησαν δημοψήφισμα με το οποίο με
συντριπτικό ποσοστό αντιτάχθηκαν στην τριχοτόμηση του Πρωτοδικείου.
Σύμφωναμε πληροφορίες ο κ. Καλογήρου θέλει να μελετήσει το σχέδιο εκ νέου, αν δηλαδή
χρειάζεται να δημιουργηθούν π.χ άλλα 2 πρωτοδικεία ή μόνο ένα, ή αν μπορεί να λυθεί το
πρόβλημα της υπερφόρτωσης του Πρωτοδικείου Αθηνών με τη δημιουργία μεταβατικής έδρας
Πρωτοδικείου ή με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων (και εκδίκασης αδικημάτων) σε Ειρηνοδικεία.

Το τεκμήριο αθωότητας
Τονομοσχέδιο το οποίο αποσύρεται και περιλαμβάνει τη διάταξη για την τριχοτόμηση, αφορά την
κύρωση οδηγίας για τη μείωση της ποινής κατηγορουμένων των οποίων το τεκμήριο αθωότητας
έχει προσβληθεί από δηλώσεις δημοσίων λειτουργών. Πρόκειται για την κοινοτική
οδηγία 2016/343 στην οποία προβλέπονται σειρά μέτρων αποκατάστασης από την παραβίαση
του τεκμηρίου αθωότητας, ιδίως δε στις περιπτώσεις που δημόσια πρόσωπα εκφέρουν κρίσεις για
φυσικά πρόσωπα πριν από την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Η οδηγία έγινε
ευρύτερα γνωστή όταν την επικαλέστηκε προ ημερών ο Αρ. Φλώρος ο οποίος προειδοποίησε όσα
δημόσια πρόσωπα ή κρατικούς λειτουργούς ασκούν κριτική για την αποφυλάκισή του, πως θα
ζητήσει μείωση της ποινής του για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Στην ενσωμάτωση εκ
μέρους της κυβέρνησης της κοινοτικής οδηγίας, είχε αντιταχθεί δημοσίως πολύ καιρό πριν η
Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων, αναφέροντας: "Επίσης προβληματίζει ιδιαίτερα η σκοπιμότητα
νομοθέτησης του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του ίδιου Σχεδίου Νόμου, με την οποία επιχειρείται να
θεσμοθετηθεί ως λόγος μειώσεως της καταγνωσθείσας ποινής η προσβολή του τεκμηρίου
αθωότητας του κατηγορουμένου. Κάτι τέτοιο εκτός του ότι δεν έχει έρεισμα ή προηγούμενο στην
κοινοτική νομοθεσία και νομολογία, θέτει υπό αμφισβήτηση το ανεπηρέαστο της δικαστικής κρίσης
από δηλώσεις δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών", αναφέρει επι λέξει η ανακοίνωση της ΕΔΕ,
στις 20/8.
Συναντήσεις
Όπωςανακοινώθηκε ο κ. Καλογήρου πέραν του κ. Βερβεσσού θα έχει σειρά εθιμοτυπικών
συναντήσεων με την ηγεσία των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, τους διευθύνοντες των
Εισαγγελιών και Δικαστηρίων Αθηνών (Πρωτοδικών και Εφετών), ενώ θα ακολουθήσουν επαφές
με τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων και τους εκπροσώπους των Δικαστικών
Ενώσεων.
Ειδικότερακαι σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Μιχάλης
Καλογήρου συναντάται σήμερα με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κα. Ξένη Δημητρίου καθώς
και με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Δημήτρη Βερβεσό, αύριο με τον
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Βασίλειο Πέππα, ενώ την προσεχή Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018,
με την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κα. Ανδρονίκη Θεοτοκάτου καθώς και με τον
Προεδρεύοντα του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Αθανάσιο Ράντο.
Συνάντηση με τον ΔΣΑ
Σεανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΣΑ αναφορικά με τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Μιχάλη
Καλογήρου αναφέρει:
"Ηπρώτη θεσμική συνάντηση του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης, Μιχάλη Καλογήρου, έγινε σήμερα
με τον Πρόεδρο του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσό, στα γραφεία του ΔΣΑ.
ΟΥπουργός ανέλαβε την πρωτοβουλία αυτή συμβολικά, καθώς είναι ο ίδιος από ετών μέλος του

Συλλόγου. Κατά τη συνάντηση ο Υπουργός δήλωσε ότι αποτελεί πρώτιστο μέλημά του η
οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αγαστής συνεργασίας με το δικηγορικό σώμα.
Στο πλαίσιο αυτό έκανε γνωστό ότι το κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο
οποίο περιλαμβάνεται η διάταξη για την δημιουργία τριών Πρωτοδικείων στην Αττική, έχει ήδη
αποσυρθεί, ενόψει και του ανασχηματισμού, και θα ακολουθήσει διάλογος για το ζήτημα.
Ενόψειτου νέου δικαστικού έτους, ο Υπουργός θα προβεί σε άμεσες ενέργειες ούτως ώστε να
επιλυθεί η εκκρεμότητα που έχει δημιουργηθεί μετά την απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του
Αρείου Πάγου, για την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης, η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει
να εφαρμόζεται, σύμφωνα με τον ν. 4512/2018, από τις 17.10.2018.
Απότην πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, συνεχάρη τον Υπουργό για την
ανάληψη των καθηκόντων του, εξέφρασε την ευαρέσκειά του εκ μέρους του δικηγορικού σώματος
για την απόσυρση της επίμαχης διάταξης για την τριχοτόμηση του Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς
και για την πρόθεση του Υπουργού να αντιμετωπίσει το ζήτημα της διαμεσολάβησης. Ο Πρόεδρος
του ΔΣΑ δήλωσε πεπεισμένος ότι το δικηγορικό σώμα θα είναι συνοδοιπόρος σε όποια
προσπάθεια του Υπουργείου συμβάλλει στην αναβάθμιση της δικηγορίας και της Δικαιοσύνης.
Κατάτη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θέματα της τρέχουσας καθημερινότητας των δικηγόρων,
και ιδίως αυτά της καθυστέρησης στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων και των ελλείψεων στην
υλικοτεχνική υποδομή στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Συμφωνήθηκεγια τα υπόλοιπα μείζονα θέματα που αφορούν την Δικαιοσύνη και τη δικηγορία, να
ακολουθήσει θεσμικός διάλογος.
Τέλος, ο Υπουργός αποδέχθηκε την πρόσκληση να παρευρεθεί και να συμμετάσχει στην προσεχή
συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, που θα πραγματοποιηθεί
στην Ζάκυνθο στις 12-14 Οκτωβρίου 2018".
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

