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Γνωµοδότηση εί του νοµοσχεδίου του Υουργείου
∆ικαιοσύνης για την «Παροχή νοµικής βοήθειας σε ολίτες
χαµηλού εισοδήµατος»

Αόφαση της Ολοµέλειας της Εθνικής Ειτροής εί του
3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης της 30.10.03: Ζητήµατα
αροχής νοµικής συνδροµής σε ολίτες χαµηλού εισοδήµατος.

Η Ε9ιτρο9ή σε Ολοµέλεια,
Αφού έλαβε υ9όψη την 9ρόταση του Α’ Τµήµατος της ΕΕ∆Α 9ου είχε
στηριχθεί στην εισήγηση του Ε9ιστηµονικού Συνεργάτη της, κ. Γ. Κτιστάκι
και είχε α9οσταλεί ταχυδροµικώς 9ρο της συζήτησης σε όλα τα µέλη της
Ε9ιτρο9ής 9ροχώρησε στη συζήτηση ε9’ αυτής.
Η 9ρόταση του Α’ Τµήµατος ε9ισηµαίνει τα 9αρακάτω:
Κατ’ αρχήν,
Η κατάρτιση α9ό το Υ9ουργείο ∆ικαιοσύνης του νοµοσχεδίου για τη
νοµική αρωγή α9οτελεί σηµαντικό βήµα για την κατοχύρωση του
δικαιώµατος 9αροχής έννοµης 9ροστασίας διότι η Ελλάδα είναι το µόνο
Κράτος-Μέλος της Ευρω9αϊκής Ένωσης 9ου µέχρι σήµερα δεν εγγυάται
α9οτελεσµατικά κανένα γενικευµένο σύστηµα νοµικής βοήθειας.
Ειδικότερα αναφέρει:
1. Το άρθρο 1 9αρ. 1 του νοµοσχεδίου ορίζει ότι δικαιούχοι της
νοµικής βοήθειας «είναι οι χαµηλού εισοδήµατος 9ολίτες Κράτους-Μέλους
της Ευρω9αϊκής Ένωσης, καθώς και τρίτου Κράτους εφόσον οι τελευταίοι
έχουν νόµιµη κατοικία ή νόµιµη συνήθη διαµονή στην Ευρωαϊκή Ένωση». Η
9ροϋ9όθεση της νόµιµης κατοικίας ή της νόµιµης συνήθους διαµονής στην

ΕΕ του αιτούντος –υ9ηκόου τρίτου Κράτους– τη νοµική βοήθεια αντίκειται
στο άρθρο 20 9αρ. 1 του Ελληνικού Συντάγµατος, στο άρθρο 25 9αρ. 1 του
Ελληνικού Συντάγµατος, στο άρθρο 6 9αρ. 1 και 9αρ. 3 εδ. (γ) της
Ευρω9αϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ9ου («ΕΣ∆Α») σε συνδυασµό
µε τα άρθρα 14 ΕΣ∆Α και 1 ΕΣ∆Α, και στο άρθρο 14 9αρ. 3 εδ. (δ) του
∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα («∆ΣΑΠ∆») σε
συνδυασµό µε το άρθρο 2 ∆ΣΑΠ∆.
Βεβαίως, το άρθρο 6 9αρ. 2 του νοµοσχεδίου εισάγει εξαίρεση στην
9ροϋ9όθεση της νόµιµης κατοικίας ή της νόµιµης συνήθους διαµονής (και
σε εκείνη του χαµηλού εισοδήµατος) σε 9ερι9τώσεις υ9εράσ9ισης
κατηγορουµένου για 9ληµµέληµα 9ου κατελήφθη ε9’ αυτοφόρω ή για
κακούργηµα

εν

γένει,

καθώς

και

σε

9ερί9τωση

ψυχιατρικής

9ραγµατογνωµοσύνης. Εν τούτοις, η εξαίρεση αυτή δεν αναιρεί την ανωτέρω
9αρατήρηση για αντίθεση της γενικής ρύθµισης του άρθρου 1 του
νοµοσχεδίου µε το Σύνταγµα και τις διεθνείς συµβάσεις. Εκείνο 9ου
α9αιτείται, λοι9όν, α9ό το Σύνταγµα και τις διεθνείς συµβάσεις είναι µία
διάταξη στο νοµοσχέδιο 9ου να αναιρεί ρητά την 9ροϋ9όθεση της νόµιµης
κατοικίας ή νόµιµης διαµονής για την α9όλαυση των θεµελιωδών
δικαιωµάτων α9ό 9ολίτες τρίτων Κρατών 9ου βρίσκονται στην ελληνική
ε9ικράτεια.
2. Το νοµοσχέδιο δεν 9εριλαµβάνει αυτοτελές κεφάλαιο για την
9αροχή νοµικής βοήθειας ενώ9ιον των διοικητικών δικαστηρίων (9.χ. για
τις διαφορές στην κοινωνική ασφάλιση 9ου αφορούν κυρίως χαµηλών
εισοδηµάτων 9ρόσω9α).
3. Το νοµοσχέδιο δεν αναφέρεται στη νοµική βοήθεια των αιτούντων
άσυλο και των 9ροσφύγων, 9αρά τον ιδιαίτερα ευάλωτο, κοινωνικά,
χαρακτήρα των ατόµων αυτών. Συγκεκριµένα, δεν 9ροβλέ9εται η 9αροχή
νοµικής βοήθειας στις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες 9ου αφορούν
το άσυλο.
4. Είναι γνωστό ότι τα ζητήµατα στρατιωτικής δικαιοσύνης
εµ9ί9τουν στην αρµοδιότητα του Υ9ουργείου Εθνικής Άµυνας. Εν τούτοις,
θα ήταν ευκταίο να ρυθµιστεί στο άµεσο µέλλον και η διαδικασία 9αροχής

2

νοµικής βοήθειας ενώ9ιον των στρατιωτικών δικαστηρίων, δεδοµένης της
εδραιωµένης νοµολογίας του Ε∆∆Α ότι οι εγγυήσεις της δίκαιης δίκης
(άρθρο 6 ΕΣ∆Α) 9ρέ9ει 9λήρως να τηρούνται και στις διαδικασίες ενώ9ιον
των στρατιωτικής δικαιοσύνης.
5. Το νοµοσχέδιο δεν 9εριλαµβάνει τα αδικήµατα του Ν. 927/1979
«Περί κολασµού 9ράξεων ή ενεργειών α9οσκο9ουσών εις φυλετικάς
διακρίσεις», ό9ως αυτός τρο9ο9οιήθηκε µε τους Ν. 1419/1984 και
2910/2001, ανάµεσα σε εκείνες τις λιγοστές 9ερι9τώσεις 9ου δύναται να
οριστεί δικηγόρος υ9ηρεσίας των θυµάτων για τη σύνταξη και υ9οβολή
έγκλησης και για 9αράσταση 9ολιτικής αγωγής (άρθρο 7 9αρ. 3 του
νοµοσχεδίου).
6. Το νοµοσχέδιο δεν 9ροβλέ9ει την 9αροχή νοµικής βοήθειας για
όλες εκείνες τις 9ροδικαστικές –9οινικές, 9ολιτικές και διοικητικές–
διαδικασίες και τις 9ερι9τώσεις 9αροχής νοµικών συµβουλών ό9ου η
9αροχή έννοµης 9ροστασίας είναι α9αραίτητη για την ορθή α9ονοµή
δικαιοσύνης και την α9οτελεσµατική λειτουργία του σύγχρονου κράτους
δικαίου.
7. Είναι 9ολύ θετικό βήµα η α9άλειψη του αναχρονιστικού όρου της
αµοιβαιότητας για την 9αροχή νοµικής βοήθειας του άρθρου 195 9αρ. 1
ΚΠολ∆.
8. Οι ανωτέρω 9αρατηρήσεις για την 9αροχή νοµικής βοήθειας στα
φυσικά 9ρόσω9α χαµηλού εισοδήµατος ισχύουν mutatis mutandis και για
τα νοµικά 9ρόσω9α, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 20 9αρ.1 του Συντάγµατος
(δικαίωµα 9αροχής έννοµης 9ροστασίας).
9. Είναι θεµιτό και σύµφωνο µε το άρθρο 21 του Συντάγµατος ό9ου το
νοµοσχέδιο αναφέρεται στο «ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα», όσον αφορά τον
αιτούντα τη νοµική βοήθεια, να τρο9ο9οιηθεί σε «ετήσιο 9ροσω9ικό
εισόδηµα».
10. Είναι θεµιτό να αυξηθεί το ανώτατο όριο των ετήσιων α9οδοχών
του αιτούντα 9ου θέτει το νοµοσχέδιο ως 9ροϋ9όθεση για την 9αροχή
νοµικής βοήθειας (άρθρο 1 9αρ. 2 του νοµοσχεδίου).
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11. Η διαδικασία για τη χορήγηση της νοµικής βοήθειας 9ρέ9ει να
α9λο9οιηθεί 9εραιτέρω και να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι 9όροι για την
εφαρµογή του θεσµού.
Κατά

τη

γενική

συζήτηση

του

θέµατος

9ου

ε9ακολούθησε

διατυ9ώθηκαν οι 9αρακάτω α9όψεις:
Ο κ. Γουσέτης, εκ9ρόσω9ος του ΚΚΕ στην ΕΕ∆Α, 9ρότεινε να γίνει
µνεία για την ίδρυση ειδικού θεσµού µε χρηµατικά µέσα, ο ο9οίος θα
µεριµνά για την ορθή λειτουργία του όλου συστήµατος. Αναφορικά µε την
9ροβλε9όµενη, α9ό το νοµοσχέδιο διαδικασία διορισµού του συνηγόρου
υ9ηρεσίας, ο κ. Γουσέτης εξέφρασε ε9ιφυλάξεις ως 9ρος την κατάρτιση του
καταλόγου δικηγόρων υ9ηρεσίας κατ’ αλφαβητική σειρά.
Ο κ. Θεοδωρίδης, εκ9ρόσω9ος του Συνασ9ισµού στην ΕΕ∆Α,
9αρατήρησε ότι οι δικαιούχοι νοµικής βοήθειας, υ9ό τα κριτήρια του εν
λόγω νοµοσχεδίου, αριθµούν µόνο µία µικρή µερίδα του 9ληθυσµού και ως
εκ τούτου 9ρότεινε να εκφράσει η ΕΕ∆Α την ε9ιθυµία της για αύξηση του
9ροβλε9όµενου κατωτάτου ορίου του εισοδήµατος, έτσι ώστε να µην
α9οκλείονται συγκεκριµένες 9ληθυσµιακές οµάδες.
Η Πρόεδρος 9ρότεινε να ε9ισηµανθεί η ανάγκη συνεργασίας της
Πολιτείας µε τον ∆ΣΑ για την καλύτερη και α9οτελεσµατικότερη
λειτουργία των διαδικασιών.
Μετά α9ό γενική συζήτηση, η Ολοµέλεια υιοθέτησε οµοφώνως τις
9αρα9άνω 9ροτάσεις του Τµήµατος στις ο9οίες 9ροστίθενται η 9ρόταση του
κ. Γουσέτη για την ίδρυση ειδικού θεσµού, η 9ρόταση του κ. Θεοδωρίδη για
τη διεύρυνση των ε9ωφελούµενων 9ληθυσµιακών οµάδων και η 9ρόταση της
Προέδρου για τη συνεργασία µε τον ∆ΣΑ.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2003
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