Το δικαίωμα ακρόαζης ζηη δίκη ηοσ απολσμένοσ από ηη δικηαηορία ηης 21ης
Απριλίοσ 1967 αρεοπαγίηη Ανηωνίοσ Φλώροσ ζηο Σσμβούλιο ηης Επικραηείας:
Μία ερμηνεσηική προζέγγιζη ηης ΟλΣηΕ 503/1969 σπό ηο θως ηων απόρρηηων
μειοψηθιών.
Θεοδώρα Νηάλλη, Δικηγόρος ζηον Α.Π.

Ειζαγφγικά προλεγόμενα
Δίθνζη ηξεηο από ηνπο ηξηάληα δηθαζηηθνύο θαη εηζαγγειηθνύο ιεηηνπξγνύο πνπ
απνιύνληαη από ην θαζεζηώο ηεο δηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρώλ, κε ην πξόζρεκα ηεο
εμπγίαλζεο ηεο ηαθηηθήο δηθαηνζύλεο, πξνζθεύγνπλ ζην Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο κε
αηηήζεηο αθπξώζεσο θαηά ησλ απνιύζεώλ ηνπο.1 Η αίηεζε αθπξώζεσο ηνπ αξενπαγίηε
θαη ηέσο πξνέδξνπ ηεο Δλώζεσο Διιήλσλ Γηθαζηώλ θαη Δηζαγγειέσλ Αλησλίνπ
Φιώξνπ αζθείηαη, πξνζδηνξίδεηαη θαη εθδηθάδεηαη πξώηε.2 Η απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ
είλαη απνξξηπηηθή ζηελ ππόζεζή ηνπ (ΟιΣηΔ 503/1969). Λίγνπο κήλεο αξγόηεξα, ην
Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο αθπξώλεη ηηο απνιύζεηο ησλ είθνζη ελόο ππνινίπσλ
αηηνύλησλ δηθαζηώλ θαη εηζαγγειέσλ (ΟιΣηΔ 1811-1831/1969)3, θάλνληαο δεθηό έλαλ
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Απολφονται: 1) από τον Άρειο Ράγο οι Στυλιανόσ Μαυρομιχάλθσ, πρόεδροσ, Κων/νοσ Αναγνωςτόπουλοσ, Χριςτοσ
Αποςτολόπουλοσ, Κων/νοσ Ραπαϊωάννου, Αντϊνιοσ Φλϊροσ, Δθμιτριοσ Μαργζλλοσ, αρεοπαγίτεσ και Ανδρζασ Τοφςθσ,
αντειςαγγελζασ, 2) Από τον εφετειακό βακμό οι Ιωάννθσ Ανδρουτςόπουλοσ, Κων/νοσ Χριςτοδουλιάσ, πρόεδροι Εφετϊν,
Δθμιτριοσ Θεοδοςόπουλοσ, Λεωνίδασ Κατςιάρασ, εφζτεσ, Ακανάςιοσ Γκαηζτασ, ειςαγγελζασ Εφετϊν και Ραφλοσ
Δελαπόρτασ, αντειςαγγελζασ Εφετϊν, 3) Από τον πρϊτο βακμό οι Γεϊργιοσ Κϊνςτασ και Αντϊνιοσ Ρρόκοσ, πρόεδροι
Ρρωτοδικϊν, Δθμιτριοσ Βουρνάσ, Γεϊργιοσ Ξενάκθσ, Δθμιτριοσ Ραπαντωνίου, Ακανάςιοσ Τρίπασ, Αλζξανδροσ Φλϊροσ
και Μιχαιλ Συμπεκζρου, ειςαγγελείσ Ρρωτοδικϊν, Αναςτάςιοσ Ατματηίδθσ, Γεϊργιοσ Βελισ, Χριςτοσ Σαρτηετάκθσ,
Ιωάννθσ Τςιρίκοσ, Νικόλαοσ Χατηάκθσ, Βαςίλειοσ Κιλάκοσ, Βαςίλειοσ Αποςκίτθσ και Σπυρίδων Λυμοφρθσ, πρωτοδίκεσ και
Ιωάννθσ Τοφμπανοσ, αντειςαγγελζασ Ρρωτοδικϊν. Υπογραμμίηονται τα ονόματα όςων δικαςτικϊν λειτουργϊν
προςζφυγαν ςτο ΣτΕ με αιτιςεισ ακυρϊςεωσ κατά των διοικθτικϊν πράξεων απολφςεων.
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Ο επίτιμοσ πρόεδροσ ΣτΕ, Χρίςτοσ Γεραρισ, τότε βοθκόσ ειςθγθτι ςε κάποιεσ από τισ υποκζςεισ των απολυμζνων
δικαςτϊν, κυμάται ότι «…προθγικθκε θ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, ςε ιδιαίτερθ δικάςιμο, του Αρεοπαγίτθ Αντωνίου
Φλϊρου, ο οποίοσ ιταν και ο αρχαιότεροσ των αιτοφντων. Τοφτο ζγινε κατόπιν επιμονισ του αιτοφντοσ. Η ενζργεια
αυτι ιταν ατυχισ…». Βλ. γραπτι παρζμβαςθ Χρ. Γεραρι ςτο πλαίςιο του μακιματοσ «Ιςτορικζσ Δίκεσ» ςτθ Νομικι
Σχολι ΑΡΘ, 11.5.2017. Βλ. και μαρτυρία Αντ. Φλϊρου ςε: Ελλθνικό Μζλλον, 20.12.1974, ο οποίοσ αναφζρει
κωλυςιεργία ςτον προςδιοριςμό τθσ δικαςίμου του.
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Η δίκθ του ειςαγγελζα Ρρωτοδικϊν Δθμθτρίου Ραπαντωνίου-γνωςτοφ από τθ γενναία ςτάςθ του ςτθν υπόκεςθ
Λαμπράκθ- διακόπθκε βιαίωσ λόγω του επιςυμβάντοσ κανάτου του αιτοφντοσ.
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ιόγν, ηνλ νπνίνλ είρε πξνβάιιεη θαη ν αξενπαγίηεο, δειαδή ηελ παξαβίαζε ηνπ
δηθαηώκαηνο αθξόαζεο.
Η ρνύληα θαηαγγέιιεη όηη ε λνκνινγηαθή απηή «ζηξνθή» «απνηειεί εθηξνπήλ
πξσηνθαλήλ εηο ηα παγθόζκηα δηθαζηηθά ρξνληθά». Τν θαζεζηώο ραξαθηεξίδεη ηηο
αθπξσηηθέο απνθάζεηο «δηαβιεηέο» θαη «αλππόζηαηεο», γηαηί ην δηθαζηήξην επειήθζε
ρσξίο δηθαηνδνζία. Η δηθηαηνξία, παξαβηάδνληαο αθόκε θνξά, ηε δηθή ηεο
«λνκηκόηεηα», εθδίδεη ην Ν.Γ.228/1969, πξνθεηκέλνπ λα κελ εθηειεζζνύλ νη
αθπξσηηθέο απνθάζεηο. Έρεη πξνεγεζεί «εληνιή» ηνπ Υπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο πξνο ηνλ
πξόεδξν θαη ηνλ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ λα κε ζπληαρζνύλ πξάμεηο εκθαλίζεσο
θαη αλαιήςεσο ππεξεζίαο γηα ηνπο δηθαησζέληεο δηθαζηηθνύο ιεηηνπξγνύο.4
Κάπνηνη δηθαζηέο, από ηνπο πιένλ έγθξηηνπο ηεο επνρήο, αζθνύλ δξηκεία θξηηηθή
ζηηο «ζεζκηθέο» κεζνδεύζεηο-αθξνβαζίεο, κε ηηο νπνίεο ε ρνύληα πξνζπαζεί λα πιήμεη
ην θύξνο ησλ αθπξσηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Ταπηνρξόλσο,
ηα ίδηα πξόζσπα θξίλνπλ όηη ε ΟιΣηΔ 503/1969 ήηαλ «ιάζνο». Ο αξενπαγίηεο Αληώληνο
Φιώξνο γξάθεη: «…. ε επαλόξζσζηο ζθάικαηνο δελ είλαη πξάμηο δηαβιεηή. … κία
απόθαζηο δηθαζηηθή (πξάμηο πνιπκεινύο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ), δελ είλαη επίκεκπηνο θαη
δηαβιεηή εθ κόλνπ ηνπ ιόγνπ αληηζέζεώο ηεο πξνο πξνεγεζείζαλ, κάιηζηα δε όηαλ ε
πξνεγεζείζα ήην εζθαικέλε…».5 Ο αξενπαγίηεο Γεκήηξηνο Μαξγέιινο γξάθεη: «Πξώηε
θαη θύξηα αξεηή ηνπ δηθαζηνύ είλαη ην λα απνθαίλεηαη, αθνύσλ ηελ θσλήλ ηεο
ζπλεηδήζεώο ηνπ. Άξα, αλ δύν δηαθνξαί θξηζώζη δηαδνρηθώο ππό ηα απηά λνκηθά θαη
πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη επηρεηξήκαηα από ηεο πιεπξάο ησλ δηαδίθσλ, νθείιεη ην
δηθαζηήξηνλ λα εθδώζε επί ηεο δεπηέξαο ππνζέζεσο αληίζεηνλ απόθαζηλ, εθ’ όζνλ εθ ηεο
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Το «Σφνταγμα» 1968 κατοχυρϊνει τθν αρχι τθσ διάκριςθσ των εξουςιϊν, θ οποία ςυνεπάγεται τθ δικαςτικι ανεξαρτθςία
μζςω τθσ κατοχφρωςθσ τθσ δικαςτικισ ιςοβιότθτασ (άρκ. 97) και τθν αρχι του κράτουσ δικαίου, θ οποία διαςφαλίηεται με
τον ζλεγχο των διοικθτικϊν πράξεων από το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ (άρκ. 107). Σφμφωνα με το άρκ. 107 παρ. 4 του
«Συντάγματοσ» τθσ δικτατορίασ, αποτελεί υποχρζωςθ τθσ Διοίκθςθσ θ ςυμμόρφωςθ προσ τισ ακυρωτικζσ αποφάςεισ του
ΣτΕ.
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Αντϊνιοσ Φλϊροσ, Δθμοκρατία-Ελευκερία «Κυβζρνθςισ του Λαοφ, παρά του Λαοφ, διά τον Λαόν», Ιδίου, Ακινα 1973, ς.
112.
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λέαο κειέηεο ηνπ λόκνπ ή ηνπ πξάγκαηνο ήζειε πεηζζή όηη ε πξνεθδνζείζα δελ ήην
νξζή…».6 Ο Σύκβνπινο ΣηΔ Γεώξγηνο Αγγειίδεο, αλαγλσξίδεη ηελ «ππνρξέσζε ηνπ
[Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο] λα «επαλεθηηκά» ηηο λνκηθέο πεξηζηάζεηο θαη ελδερόκελα,
λ’ αιιάμεη γλώκε, αλ από δεύηεξε δηαδηθαζία (όπσο ζηελ ππόζεζε ησλ δηθαζηηθώλδηθεγόξσλ) απνδεηρηεί θαη παξαδερηεί πσο ιάζεςε ηελ πξώηε θνξά… έρεη όρη ην
δηθαίσκα, παξά ην ρξένο, ζ’ απηή ηελ πεξίζηαζε.. λ’ αιιάμεη γλώκε...».7 Ο ίδηνο ν
πξόεδξνο ΣηΔ, Μηραήι Σηαζηλόπνπινο, αλαγλσξίδεη επηζηεκνληθό ζάξξνο θαη
εηιηθξίλεηα ζηε κεηαζηξνθή ηεο άπνςεο ελόο δηθαζηή, ν νπνίνο δηαπηζηώλεη όηη «κία
ζεσξεηηθή άπνςηο δελ αληέρεη, όηαλ ηεζή εηο ηελ θάκηλνλ ηεο δσήο ηνπ δηθαίνπ» θαη
ζπλερίδεη γξάθνληαο: «Οη άλζξσπνη δνπλ θαη ζθέπηνληαη, θαη όζνλ ζθέπηνληαη ηόζνλ
ειέγρνπλ θαη ηνλ εαπηόλ ησλ, θαη νδεγνύληαη πξνο ην θσο. Εάλ ε ζθέςηο ησλ
αλαραηηηζζή…., ηα πηεξά ηεο εξεύλεο δελ ζα αλνίγνπλ δηα λα πηεξπγίζνπλ πξνο ηελ
Αιήζεηαλ, ε δε ζθέςηο ζα κείλε θαξθσκέλε εηο ηελ γελ. Δηόηη, κε ηελ ζηελήλ ινγηθήλ ηνπ
Scriba ή ηνπ Tηπνπθείηνπ, δελ ζα επεηξέπεην αιιαγή ή εμέιημηο εηο ηελ άπαμ
δηαηππσζείζαλ γλώκελ».8
Σκοπός και δομή ηης εργαζίας
Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο απνξξηπηηθήο
απόθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζηελ ππόζεζε ηνπ αξενπαγίηε Αλησλίνπ
Φιώξνπ, ζε ζρέζε κε ην δηθαίσκα αθξόαζεο, ππό ην θσο ησλ κεηνςεθηώλ πνπ
θαηαγξάθνληαη επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζηα απόξξεηα Πξαθηηθά Γηαζθέςεσο
ηεο 28εο Φεβξνπαξίνπ θαη 1εο Μαξηίνπ 1969 (ΟιΣηΔ 503/12.3.1969)9 θαη δεδνκέλεο ηεο
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Δθμιτριοσ Μαργζλλοσ, «Αι αποφάςεισ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ επί των αιτιςεων ακυρϊςεωσ των δυνάμει τθσ
ΚΔϋ Συντ. Ρράξεωσ απολυκζντων δικαςτικϊν», Νζον Δίκαιον 26 (1970), ς. 128.
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Γεϊργιοσ Αγγελίδθσ, Η ιςτορία ενόσ εγκλιματοσ. Προςωπικά κυμιματα, Ιδίου, Ακινα 1978, ς. 47.
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Μιχαιλ Σταςινόπουλοσ, Το δικαίωμα τθσ υπεραςπίςεωσ ενϊπιον των διοικθτικϊν αρχϊν, Ιδίου, Ακινα 1974, ς. 14.
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Για το πλιρεσ κείμενο των μειοψθφιϊν ςε απόδοςθ ςτθ δθμοτικι γλϊςςα, βλ. Θεοδϊρα Ντάλλθ, «Οι απολφςεισ των
θσ
δικαςτικϊν λειτουργϊν από τθ δικτατορία τθσ 21 Απριλίου 1967 και οι δίκεσ ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ το 1969: Οι
δικαςτικζσ αποφάςεισ και οι μειοψθφίεσ» ςε: δικτυακό τόπο Ζνωςθσ Δικαςτϊν και Ειςαγγελζων, ende.gr., 13 Νοεμβρίου
2017 (τελευταία πρόςβαςθ 11.01.2018). Υπό δθμοςίευςθ ςτθν ΕλλΔνθ (2018).
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λνκνινγηαθήο «ζηξνθήο» ζηηο ππνζέζεηο ησλ είθνζη ελόο απνιπκέλσλ δηθαζηηθώλ
ιεηηνπξγώλ (ΟιΣηΔ 1811-1831/1969). Σηόρνο ηεο εξκελεπηηθήο απηήο πξνζέγγηζεο
είλαη λα δώζεη απάληεζε ζην εμήο εξεπλεηηθό εξώηεκα:
Είλαη «ιάζνο» ε απνξξηπηηθή απόθαζε ζηελ ππόζεζε Αλησλίνπ Φιώξνπ (ΟιΣηΕ
503/1969), δεδνκέλνπ όηη, ιίγνπο κήλεο αξγόηεξα, ε Οινκέιεηα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο
Επηθξαηείαο-κε ηελ ίδηα ζρεδόλ ζύλζεζε10- αθπξώλεη ηηο απνιύζεηο ησλ ινηπώλ είθνζη
ελόο αηηνύλησλ δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ, δερόκελε έλαλ ιόγν, ηνλ νπνίν είρε πξνβάιιεη θαη
ν αξενπαγίηεο, δειαδή ηελ παξαβίαζε ηνπ δηθαηώκαηνο αθξόαζεο πξηλ ηελ απόιπζε;
Τελ επνρή απηώλ ησλ δηθώλ, νη απνθάζεηο ησλ αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ-ζε
αληίζεζε κε απηέο ησλ θαησηέξσλ-δελ αλαθέξνπλ εάλ εθδόζεθαλ νκνθώλσο ή κε
πιεηνςεθία. Οη κεηνςεθνύζεο γλώκεο θαηαγξάθνληαη ζηα Πξαθηηθά Γηαζθέςεσο, ηα
νπνία είλαη απόξξεηα θαη θπιάζζνληαη ζην Γηθαζηήξην. Η αμία ησλ ελ ιόγσ Πξαθηηθώλ
γηα ηελ εξκελεία ηεο λνκνινγηαθήο «ζηξνθήο» ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο είλαη
πξνθαλήο θαη επηζεκαίλεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο «πξσηαγσληζηέο» ησλ ηζηνξηθώλ
δηθώλ. Ο Γεκήηξηνο Μαξγέιινο γξάθεη: «… Καθώο, θάθηζηα εμαθνινπζεί λα ηζρύε παξ’
εκίλ ε κπζηηθόηεο ησλ δηαζθέςεσλ ησλ δηθαζηεξίσλ. Σηεξνύκεζα νύησο ελόο ιίαλ
πνιπηίκνπ δηά ην ζέκα εκώλ ζηνηρείνπ. Αγλννύκελ ηαο εθηεζείζαο γλώκαο θαη ηαο
δνζείζαο ππέξ εθάζηεο εμ απηώλ ςήθνπο ηόζνλ θαηά ηελ δηάζθεςηλ επί ηεο πξώηεο, όζνλ
θαη θαηά ηελ ηνηαύηελ επί ησλ κεηαγελεζηέξσο εθδηθαζζεηζώλ αηηήζεσλ…».11 Ο Αληώληνο
Φιώξνο γξάθεη: «… Αη πεξί σο πξόθεηηαη απνθάζεηο εμεδόζεζαλ ππό πνιπκειεζηάηνπ
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Σε όλεσ τισ υποκζςεισ προεδρεφει ο πρόεδροσ Μιχαιλ Σταςινόπουλοσ. Ο αντιπρόεδροσ Ν. Γρθγορίου και ο Σφμβουλοσ
Αντ. Ταβουλάρθσ μετζχουν μόνο ςτθ ςφνκεςθ τθσ υπόκεςθσ Αντ. Φλϊρου. Ο αντιπρόεδροσ Διον. Καρβελλάσ μετζχει μόνο
ςτισ δφο ςυνκζςεισ που δικάηουν τισ υποκζςεισ των είκοςι ενόσ απολυμζνων. Ο Σφμβουλοσ Δ. Καλοδοφκασ δικάηει τθν
υπόκεςθ Αντ. Φλϊρου και τισ υποκζςεισ ΟλΣτΕ 1812, 1816, 1817, 1820-1822, 1824-1831 και ο Σφμβουλοσ Γ. Κοντογιάννθσ
δικάηει τθν υπόκεςθ Αντωνίου Φλϊρου και τισ υποκζςεισ ΟλΣτΕ 1811, 1813-1815, 1818, 1819 και 1823. Οι υπόλοιποι
Σφμβουλοι μετζχουν και ςτισ τρεισ ςυνκζςεισ. Η ςφνκεςθ τθσ Μείηονοσ Ολομζλειασ ΣτΕ που δικάηει τθν υπόκεςθ Αντ.
Φλϊρου αποτελείται από τον πρόεδρο, ζναν αντιπρόεδρο και 21 Συμβοφλουσ. Οι δφο ςυνκζςεισ τθσ Μείηονοσ Ολομζλειασ
που δικάηουν τισ υποκζςεισ των είκοςι ενόσ αποτελοφνται από τον πρόεδρο, ζναν αντιπρόεδρο και 19 Συμβοφλουσ. Ο
αντιπρόεδροσ Ν. Γρθγορίου παραιτείται πριν τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων των είκοςι ενόσ για προςωπικοφσ λόγουσ.
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Δθμιτριοσ Μαργζλλοσ, «Αι αποφάςεισ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ επί των αιτιςεων ακυρϊςεωσ των δυνάμει τθσ
ΚΔϋ Συντακτικισ Ρράξεωσ απολυκζντων δικαςτϊν», Νζον Δίκαιον 25 (1969), ς. 503.
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ζπιινγηθνύ νξγάλνπ… εθ πείξαο είλαη γλσζηόλ όηη ελ ζπιινγηθώ νξγάλσ ηνζνύηνλ
πνιπκειεί, ζπαλίσο ππάξρεη νκνθσλία θαη ηδία επί ζνβαξώλ δεηεκάησλ. Τν απόξξεηνλ
ησλ δηαζθέςεσλ, όπεξ όκσο έπξεπε λα ππνρσξή πξν γεληθσηέξνπ θαη ζεκαληηθσηέξνπ
ζπκθέξνληνο, νίνλ ην ησλ επζπλώλ ησλ δηαρεηξηδνκέλσλ ηελ δηθαζηηθήλ εμνπζίαλ,
πεγάδνπζαλ εθ ηνπ Έζλνπο, εκπνδίδεη λα γλσξίδσκελ αλ εηο ηελ πξώηελ ζπδήηεζηλ ππήξμε
θσλή θαη πνία θαηά πνζόηεηα θαη βαξύηεηα ππέξ ησλ ελ ηε ππνζέζεη εθείλε
ππνζηεξηρζεηζώλ απόςεσλ θαη εηδηθώηεξνλ ππέξ ηεο απόςεσο, ήηηο εγέλεην δεθηή δηά ησλ
αθπξσηηθώλ απνθάζεσλ. Δελ απνθιείεηαη όκσο λα ππήξμε ηνηαύηε θσλή. Καη δελ
απνθιείεηαη ε επηθξάηεζηο ηεο νξζήο απόςεσο – αλ θαη νπρί ηεο ξηδηθσηέξαο….- λα
πξνήιζελ εθ πξνζρσξήζεσο ηηλνο ή ηηλσλ εηο ηελ νξζήλ άπνςηλ….».
Η εξγαζία δηαξζξώλεηαη ζε δύν κέξε. Σην πξώην, γίλεηαη κία θξηηηθή αλάιπζε
ηνπ ζθεπηηθνύ ηεο απνξξηπηηθήο ΟιΣηΔ 503/1969 σο πξνο ην δηθαίσκα αθξόαζεο, ζε
ζρέζε κε ηνπο ζρεηηθνύο έλδηθνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ Αλησλίνπ Φιώξνπ θαη κε εθηελή
αλαθνξά ζηε ζεσξία θαη ηε λνκνινγία ηεο επνρήο. Σην δεύηεξν κέξνο, γίλεηαη θξηηηθή
αλάιπζε ησλ κεηνςεθηώλ πνπ εθθξάδνληαη ζηε δηάζθεςε

θαη ηνπ ζθεπηηθνύ ησλ

κεηαγελέζηεξσλ αθπξσηηθώλ απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ην δηθαίσκα αθξόαζεο. Η
εξγαζία θιείλεη κε ηελ απάληεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο θαη ηε

δηαηύπσζε

θάπνησλ γεληθόηεξσλ ζπκπεξαζκαηηθώλ ζθέςεσλ.
Α΄Μέρος:
Α.1. Το δικαίφμα ακρόαζης ζηα δικόγραθα και ηην αγόρεσζη ηοσ αρεοπαγίηη
Ανηφνίοσ Φλώροσ ενώπιον ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης Επικραηείας.
Ο Αληώληνο Φιώξνο, κε ηελ από 17 Ινπλίνπ 1968 αίηεζή ηνπ, πξνζβάιιεη ην
θύξνο ηεο Σ.Π. ΚΓ΄/1968 σο πξνο ηελ αλαζηνιή ηεο ηζνβηόηεηαο θαη ηελ απαγόξεπζε
αζθήζεσο αηηήζεσο αθπξώζεσο ελώπηνλ ηνπ ΣηΔ. Πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηήζεη ην
αλίζρπξν

ηεο

Σ.Π.

απηναπνθαινύκελε

ΚΓ΄/1968, ν
«Εζληθή

αξενπαγίηεο

Επαλαζηαηηθή

δηεξεπλά,

Κπβέξλεζηο»

θαηαξράο,

είλαη

εάλ

ε

«επηθξαηήζαζα

επαλάζηαζηο δεκηνπξγνύζαλ δίθαηνλ», όπσο έρεη αξρίζεη λα δέρεηαη ε λνκνινγία ησλ
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αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ ηεο ρώξαο (ΟιΣηΔ 2468/1968 θαη Α.Π. 483/1968), θαη, θαηά
δεύηεξνλ, εάλ ε θπβέξλεζε λνκηκνπνηείηαη λα εθαξκόδεη ην δηθό ηεο «επαλαζηαηηθό
δίθαην» θαηά ην δνθνύλ, ρσξίο λα ππόθεηηαη ζε θαλέλα δηθαηνθξαηηθό πεξηνξηζκό. Ο
αηηώλ θαηαιήγεη όηη ην θαζεζηώο ηεο 21εο Απξηιίνπ 1967 είλαη κία de facto θπβέξλεζε.
Σηελ

θαιύηεξε

πεξίπησζε,

πξόθεηηαη

γηα

κηα

«πνιηηηθή

επαλάζηαζε»

«απηνπεξηνξηδόκελε» από ηε δηθή ηεο «ηδενινγία»12 θαη ην δηθό ηεο «επαλαζηαηηθό
δίθαην», δειαδή ηελ «θαηαζηαηηθή» Σ.Π. Α΄/196713 θαη ην «Σύληαγκα» ηνπ 1968, πνπ
βαζίδνληαη ζηηο «αξρέο ηνπ αλσηέξνπ δηθαίνπ» ηεο «ππεξζπληαγκαηηθήο λνκηκόηεηαο».
Σηε

ρεηξόηεξε

πεξίπησζε,

πξόθεηηαη

γηα

κηα

πξαμηθνπεκαηηθή

θπβέξλεζε

«ζθεηεξηζηώλ ηεο εμνπζίαο», κηα «επηδξνκή ζπκκνξίαο,… θαηαπαηώζεο ηα πάληα θαη
νπδέλ ζεβνκέλεο». Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ε Σ.Π. ΚΓ΄ είλαη αλίζρπξε. Ο Αληώληνο
Φιώξνο γξάθεη: «Η ηδέα ησλ επαλαζηάζεσλ απέξξεπζελ αξρηθώο εθ ηνπ θπζηθνύ
δηθαίνπ, όπεξ αλαγλσξίδεη εηο ηνλ άλζξσπνλ σξηζκέλα απαξάγξαπηα θαη απαξαβίαζηα
δηθαηώκαηα. Τνύην ππήξμελ θαη ε αξρή ηνπ Φξηζηηαληζκνύ. Τν Κξάηνο, ελ ηε αζθήζεη ηεο
θπξηαξρηθήο απηνύ εμνπζίαο, ππόθεηηαη εηο σξηζκέλαο αλσηάηεο αμίαο αξράο…» θαη
ζπλερίδεη: «Επαλάζηαζηο δελ ζεκαίλεη αλαξρίαλ, νύηε θαηάιπζηλ ησλ πάλησλ, ζεκαίλεη
απιώο θαηά πξόγξακκα αλαηξνπήλ σξηζκέλεο ηάμεσο πξαγκάησλ, ην πξόγξακκα δε
ηνύην πεξηνξίδεη θαη ηα όξηα ηεο δξάζεο απηήο…». Ο Φιώξνο ππνζηεξίδεη όηη ε
«επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε», δεζκεύεηαη, επίζεο, από ηελ Παγθόζκηα Γηαθήξπμε ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ (1948) θαη ηηο άιιεο ζρεηηθέο δηεζλείο Σπκβάζεηο, ζηηο
νπνίεο έρεη πξνζρσξήζεη ε ρώξα, εγγπώκελε ην ζεβαζκό θαη ηελ πξνζηαζία ησλ
ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ ηεο.

12

θσ

Η «ιδεολογία» του κακεςτϊτοσ τθσ 21 Απριλίου 1967 αντικατοπτρίηεται ςτισ επανειλθμμζνεσ διακθρφξεισ θγετικϊν
ςτελεχϊν τθσ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ, ο Στρατόσ ανζλαβε τθ διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ, με ςκοπό τθν προςταςία του
δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ και των βαςικϊν κεςμϊν που είχαν διαβρωκεί από τθ φαυλοκρατία και τθ διείςδυςθ του
Κομμουνιςμοφ ςτθν κρατικι μθχανι, ϊςτε να αποκαταςτακεί το Κράτοσ Δικαίου και να ςυνταχκεί νζο φιλελεφκερο,
δθμοκρατικό και κοινωνικό Σφνταγμα.
13

Η Σ.Ρ. Α’/1967 (ΕτΚ 66) επαναλαμβάνει τθν «ιδεολογία» τθσ «επαναςτάςεωσ» ςτο προοίμιό τθσ και ςτο άρκ. 2 παρ.
2 ορίηει ότι «βάςισ του νζου Συντάγματοσ είναι το ιςχφον Σφνταγμα, τροποποιοφμενον κατά τασ διατάξεισ εκείνασ,
αίτινεσ δεν είναι κεμελιϊδεισ και δεν είναι ςυςτατικαί τθσ μορφισ του πολιτεφματοσ».
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Ο Φιώξνο απνδίδεη πεηζαξρηθή ρξνηά ζηελ απόιπζή ηνπ.14 Μεηαμύ ησλ ιόγσλ
αθπξώζεσο, ν αξενπαγίηεο πξνβάιιεη θαη ηελ παξαβίαζε ηνπ δηθαηώκαηνο αθξνάζεσο,
ην νπνίν ζπλδέεη κε ηε δηθαζηηθή αλεμαξηεζία, ηελ ηζνβηόηεηα ησλ δηθαζηώλ, ηελ
εηδηθή αηηηνιόγεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηε δεκόζηα
ζπδήηεζε πνπ πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο απνιύζεσο δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ: «…
Σπλέπεηαη θαη’ αλάγθελ ην δηθαίσκα ηεο αθξνάζεσο ηνπ θαζ’ νπ πξόθεηηαη λα ιεθζεί
κέηξνλ ηη θαη δε ηνηνύηνλ βαξύ, νίνλ ε απόιπζηο, ηνπζ’ όπεξ απνξξέεη θαη εθ ηεο αξρήο
ηνπ Κξάηνπο Δηθαίνπ. Σπλίζηαηαη δε ην δηθαίσκα ηεο αθξνάζεσο εηο ηελ ζέζηλ ππ’ όςηλ
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πάλησλ ησλ ζηνηρείσλ, εμ σλ ζπλήρζε ε πεξί απηνύ θξίζηο θαη
παξέρεηλ ηελ δπλαηόηεηα απαληήζεσο θαη αλαζθεπήο….». Ο αξενπαγίηεο ζηεξίδεη ην
αλίζρπξν ηεο Σ.Π. Κ.Γ.΄ ζηελ παξαβίαζε «αξρώλ ηνπ αλσηέξνπ δηθαίνπ», νη νπνίεο
θαηνρπξώλνληαη από όια ηα Διιεληθά Σπληάγκαηα, πξνζηαηεύνληαη από δηεζλείο
Σπκβάζεηο θαη απνηεινύλ ηαπηνρξόλσο ηε βάζε ηεο «ηδενινγίαο» ηεο «Επαλαζηάζεσο»,
όπσο απηή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ «θαηαζηαηηθή» Σ.Π. Α΄/1967 θαη ην «Σύληαγκα»
ηνπ 1968 θαη γξάθεη: «…Πάζαη αη αξραί αύηαη είλαη γεληθώο παξαδεδεγκέλαη θαη
θαζηεξσκέλαη ελ πάζε ειεπζέξα Πνιηηεία, σο αζθαιίδνπζη ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ
ηα πιένλ ηεξά. Ώζηε παξαβίαζηο απηώλ αλαηξέπεη ηαο νξγαλσηηθάο βάζεηο ηνπ
πνιηηεύκαηνο θαη αιινηνί ηελ πθήλ απηνύ σο θηιειεπζέξνπ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο.
Καη ζπλεπηθέξεη απηόρξεκα θαηάξγεζηλ ηεο ελλνίαο θαη ηεο ηδέαο ηεο Δηθαηνζύλεο… ε
ΚΔ΄ Σπληαθηηθή Πξάμηο… είλαη αλίζρπξνο, θαζ’ όζνλ παξαβηάδεη θαη ην…
«Καηαζηαηηθόλ» ηεο Κπβεξλήζεσο πεξί ζεβαζκνύ θαη πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδώλ
αξρώλ ηνπ Πνιηηεύκαηνο θαη ηαο αξράο ηαύηαο θαη ηαο αξράο ηνπ αλσηέξνπ δηθαίνπ,
ππεξερνύζαο… θαη έλαληη αληηζέησλ έηη ζπληαγκαηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αλαηξέπεη άξδελ
απηήλ ηαύηελ ηελ έλλνηαλ θαη ηελ νπζίαλ ηεο Δηθαηνζύλεο. Δηόηη πξνβιέπεη απόιπζηλ

14

Μιχάλθσ Ρικραμζνοσ, Η δικαςτικι ανεξαρτθςία ςτθ δίνθ των πολιτικϊν κρίςεων: από τον εκνικό διχαςμό ςτθ
δικτατορία 21.4.1967, Αντ. Ν. Σάκκουλασ, Ακινα 2002, ς. 163.
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δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ νπρί κεηά πξνεγνύκελελ δηθαζηηθήλ απόθαζηλ, νπρί θαλ κεη’
αθξόαζηλ, αιιά δη’ απνθάζεσο ηεο Δηνηθήζεσο θαη άλεπ αθξνάζεσο… ».15
Σην από 27.9.1968 Υπόκλεκά ηνπ, ν Αληώληνο Φιώξνο ζπλδέεη, θαηαξράο, ην
δηθαίσκα αθξόαζεο κε ην απαξάγξαπην δηθαίσκα ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο
(«…Αιι’ εκείο, Έιιελεο επίζεο πνιίηαη, έρνληεο σο άλζξσπνη, ην δηθαίσκα ηεο
αλζξσπίλεο αμηνπξεπείαο, εζηεξήζεκελ ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο απαληήζεσο…»). Σηε
ζπλέρεηα, ν αξενπαγίηεο επηζεκαίλεη όηη «…ην δηθαίσκα ηεο αθξνάζεσο ηνπ θαζ’ νπ
πξόθεηηαη λα ιεθζή κέηξνλ ηη θαη δε ηνζνύηνλ βαξύ, νίνλ ε απόιπζηο, ηνπζ’ όπεξ
απνξξέεη θαη εθ ηεο αξρήο ηνπ Κξάηνπο Δηθαίνπ…» θαζηεξώλεηαη από ηελ ίδηα ηε Σ.Π.
ΚΓ΄, ε νπνία νξίδεη όηη «ε απόιπζηο γίλεηαη κεη’ έξεπλαλ ησλ πεξί ηνύησλ ζηνηρείσλ».16
Τέινο, ν Αληώληνο Φιώξνο θαηά ηελ αγόξεπζή ηνπ ζην αθξναηήξην, αληηθξνύνληαο ηελ
«θαηάθνξην[λ] απαξαδέθησλ» έθζεζε ηνπ Δηζεγεηή Ηιία Κακπίηζε ιέεη: «… εθ ηνπ
όξνπ ηεο εξεύλεο έπεηαη ε ππνρξέσζηο αηηηνινγήζεσο θαη ην δηθαίσκα αθξνάζεσο. Αιι’
όηαλ ν θ. Εηζεγεηήο εξκελεύεη απαξαδέθησο επξέσο ην άξζξνλ 136 παξ.2 δηά λα ζηεξίμε
ην θύξνο ηεο ΚΔ΄ ζπλη. πξάμεσο, δηά ηεο νπνίαο θαηαιύεηαη ε δηθαζηηθή αλεμαξηεζία, δελ
δύλαηαη λα θάκλε άικα πξνο ην αληίζεηνλ άθξνλ θαη λα εξκελεύε ππεξάγαλ ζηελώο ηελ
ζπληαθηηθήλ πξάμηλ δηά λα παξαβηαζζνύλ θαη αη άιιαη ζεκειηώδεηο αξραί ηνπ δηθαίνπ, σο
ε ππνρξέσζηο αηηηνινγήζεσο θαη ην δηθαίσκα αθξνάζεσο» θαη εμεγεί γηαηί ε ΣΠ ΚΓ΄
είλαη αλίζρπξε: «… Δηόηη παξαβηάδεηαη δη’ απηήο ε δηθαζηηθή ηζνβηόηεο, παξαβηάδεηαη ε
αξρή ηνπ ειέγρνπ ηεο λνκηκόηεηνο, παξαβηάδεηαη ην δηθαίσκα ηεο αθξνάζεσο,
παξαβηάδεηαη ε αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα. Δελ κέλεη ηίπνηε απαξαβίαζηνλ, εμ εθείλσλ, ηα
νπνία, εηο όινλ ηνλ ειεύζεξνλ Κόζκνλ ζεσξνύληαη ηεξά θαη απαξαβίαζηα… αίξεηαη παλ
ίρλνο εγγπήζεσο ηεο δηθαζηηθήο αλεμαξηεζίαο, θαηαξγείηαη απηή αύηε ε έλλνηα ηεο
Δηθαηνζύλεο…». Τέινο, ν αξενπαγίηεο απεπζύλεη κηα δξακαηηθή έθθιεζε ζην

15

Βλ. τθν από 17.6.1968 Αίτθςθ του Αντωνίου Φλϊρου ενϊπιον του ΣτΕ ςε: Γενικά Αρχεία του Κράτουσ (Αταξινόμθτο
υλικό ΣτΕ).
16

Βλ. το από 27.9.1968 Υπόμνθμα του Αντωνίου Φλϊρου ςε Αντ. Φλϊροσ. (1973), ό. π., ς. 9-46.
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Γηθαζηήξην λα θξίλεη «… αλ ε «Ειιάο ησλ Ειιήλσλ Φξηζηηαλώλ» ηεξή ηαο αξράο, ηαο
νπνίαο εθήξπμε θαη εδίδαμελ ν Θεάλζξσπνο…».17
Α.2. Το δικαίφμα ακρόαζης ζηην απορριπηική απόθαζη ηοσ αρεοπαγίηη Ανηφνίοσ
Φλώροσ (ΟλΣηΕ 503/1969): μια προζπάθεια κριηικής ανάλσζης με αναθορά ζηη
θεφρία και νομολογία ηης εποτής.
Σηελ ΟιΣηΔ 503/1969, ην δηθαζηήξην εθαξκόδνληαο πάγηα λνκνινγία ηνπ
(«θαηά ηα ήδε λελνκνινγεκέλα»), θξίλεη όηη ην απαξάδεθην ηεο αηηήζεσο αθπξώζεσο
(άξζ. 1 παξ. 3 ηεο ΣΠ ΚΓ΄) δελ θαηαξγεί ηε δηθαηνδνζία ηνπ δηθαζηεξίνπ, αιιά
πεξηνξίδεη ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ησλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ κόλν ζε ζρέζε κε ηνπο
θαλνληζηηθνύο όξνπο πνπ ζέηεη ε επίδηθε Σπληαθηηθή Πξάμε.18 Ο Αληώληνο Φιώξνο
παξαηεξεί: «… ε κεγαινξξήκσλ επίθιεζηο ηεο ηνηαύηεο λνκνινγίαο γίλεηαη νπρί δηα λα
εθαξκνζζή αύηε αιιά δηά λα παξαβηαζζή θαη απηή αθόκε…».19 Η ύπαξμε πνιιώλ
κεηνςεθηώλ ζηε δηάζθεςε θαη ε επηγελόκελε «ζηξνθή» ηεο λνκνινγίαο ζα
κπνξνύζαλ επιόγσο λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ηε βαζηκόηεηα απηήο ηεο θξηηηθήο. Η
παξνύζα εξγαζία πεξηνξίδεηαη, βεβαίσο, ζην ιόγν ηεο παξαβίαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο
αθξόαζεο.
17

Ανt. Φλϊροσ, 1973, ό.π., ς. 58, 68, 72. Βλ. και Μ. Σταςινόπουλο, 1974, ό.π., ς. 79-82. Ο Σταςινόπουλοσ, ςε
μεταγενζςτερο χρόνο, εντοπίηει τθ «ςυνταγματικι πθγι» του δικαιϊματοσ τθσ ακροάςεωσ ενϊπιον τθσ Διοικιςεωσ
ςτισ ίδιεσ «αρχζσ» και «ςυνταγματικζσ εγγυιςεισ» που επικαλείται και ο αρεοπαγίτθσ. Ο Σταςινόπουλοσ γράφει: «Εισ
ωριςμζνασ περιπτϊςεισ θ ενϊπιον τθσ Διοικιςεωσ ακρόαςισ αποτελεί αγακόν τόςον ηωτικόν και κεμελιϊδεσ, ϊςτε θ
επί τθν ακρόαςιν ταφτθν αξίωςισ του διοικουμζνου κακίςταται ςιδθρά, θ δε ςυνταγματικι βάςισ τθσ διευρφνεται
αυτομάτωσ και ανικιτωσ πζραν τθσ αρχισ τθσ νομιμότθτοσ, ςτθριηόμενθ πλζον και εισ τθν αρχιν τθσ προςταςίασ τθσ
προςωπικότθτοσ του ανκρϊπου». Είναι αξιοπρόςεκτθ εν προκειμζνω θ ςκζψθ του Σταςινόπουλου ςχετικϊσ με τθ
ςυνταγματικι προςταςία του δικαιϊματοσ απολογίασ ςτισ πεικαρχικζσ ποινζσ των μονίμων δθμοςίων υπαλλιλων, θ
οποία ενιςχφεται, με τθν αναλογικι εφαρμογι «και εκ τθσ εν τω Συντάγματι προνοίασ περί απονομισ εισ τα δικαςτιρια
τθσ πεικαρχικισ εξουςίασ επί των δικαςτϊν. Εάν ο νόμοσ ϊριηεν ότι ο πεικαρχικϊσ διωκόμενοσ ενϊπιον του οικείου
δικαςτθρίου δικαςτισ δεν δικαιοφται ν’ απολογθκι, αναμφιβόλωσ κα ιτο αντιςυνταγματικόσ…».
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Βλ. Υπουργείον Δικαιοςφνθσ. (1961). Πορίςματα Νομολογίασ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ (1929-1959).
.
Ρρόλογοσ Κων/νοσ Καλλίασ. Ειςαγωγι Μ. Δ. Σταςινόπουλοσ. Ακιναι: εκ του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ς. 224 Γεϊργιοσ
Αγγελίδθσ, «Τινά περί των απαραδζκτων τθσ αιτιςεωσ ακυρϊςεωσ», Επικεϊρθςισ Δθμοςίου και Διοικθτικοφ Δικαίου
17 (1973), ς. 7.
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Αντ. Φλϊροσ, 1973, ό.π., ς. 119.
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Η απόθαζε δέρεηαη θαηαξράο όηη ε πξνζβαιιόκελε Σ.Π. ΚΓ΄ ηάζζεη σο όξν ηεο
απόιπζεο ησλ δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ ηελ «έξεπλ[α] ησλ πεξί ηνύησλ ζηνηρείσλ». Σηε
ζπλέρεηα, όκσο, ην δηθαζηήξην απνξξίπηεη σο αβάζηκν ηνλ παξαδεθηώο πξνβαιιόκελν
ιόγν πεξί κε ηήξεζεο ηνπ όξνπ απηνύ, θξίλνληαο όηη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ξεηή
κλεία ηεο έξεπλαο ζην ζώκα ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο «δνζέληνο δε όηη ελ
πξνθεηκέλσ ε κελ ππ’ αξηζ. 94/1968 Πξάμηο ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ βεβαηνί, όηη πξν
ηεο ιήςεσο απνθάζεσο εγέλεην ελώπηνλ απηνύ εηζήγεζηο πεξί ηνπ αηηνύληνο, ελ ζπλερεία
δε ε απηή πξάμηο πεξηέρεη θαη ζρεηηθήλ αηηηνινγίαλ, ήηηο θαη επαλαιακβάλεηαη ελ ησ
πξνζβαιινκέλσ Δηαηάγκαηη, πξνθύπηεη όηη ηνύην εμεδόζε θαηόπηλ εξεύλεο ησλ πεξί ηνπ
αηηνύληνο ζηνηρείσλ…». Δπεηδή όκσο ε Σ.Π. ΚΓ΄ θαη ε Υπνπξγηθή Πξάμε γηα ηελ
απόιπζε εθδόζεθαλ ζρεδόλ ηαπηνρξόλσο,20 απνδεηθλύεηαη θύζεη αδύλαηε ε δηεμαγσγή
πξνεγνύκελεο έξεπλαο ησλ ζηνηρείσλ, δεδνκέλεο θαη ηεο αλππαξμίαο νπνηνπδήπνηε
εγγξάθνπ ή άιινπ ζηνηρείνπ ηνπ θαθέινπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη νπνηαδήπνηε
ζρεηηθή έξεπλα. Τν δηθαζηήξην, γηα λα ζηνηρεηνζεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ όξνπ ηεο
πξνεγνύκελεο έξεπλαο, θξίλεη όηη ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ δελ απνθιείεηαη λα έγηλε εθ
ησλ

πξνηέξσλ

(«…

κε

απνθιεηνκέλεο

άιισζηε

θαη

ηεο

εθ

πξνηέξσλ

πξνπαξαζθεπαζηηθήο ζπιινγήο ηνπ απαξαηηήηνπ δηά ηελ έξεπλαλ πξαγκαηηθνύ
πιηθνύ…»). Ωζηόζν, ε ινγηθή θαηαζθεπή, ε νπνία ηαπηίδεη ηελ «πξνπαξαζθεπαζηηθή εθ
ησλ πξνηέξσλ ζπιινγή» κε ηελ «έξεπλα ησλ ζηνηρείσλ» πξνζδίδεη ζηε Σ.Π. ΚΓ΄
ραξαθηήξα δπζκελνύο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο θαη εληζρύεη ηελ πεηζαξρηθή ρξνηά
ηεο απόιπζεο θαζηζηώληαο επηβεβιεκέλν ην δηθαίσκα πξνεγνύκελεο αθξόαζεο ηνπ
ζηγνκέλνπ. Η ΟιΣηΔ 503/1969 ζησπά επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηηηάζεσλ, νη νπνίεο
δηαηππώλνληαη ζηα δηθόγξαθα θαη ππνζηεξίδνληαη ζηελ αγόξεπζε ηνπ αξενπαγίηε.
20

Στισ δίκεσ των είκοςι ενόσ αποδείχκθκε περίτρανα ότι θ με αρικμό 94 Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου για τισ
θσ
απολφςεισ ελιφκθ ςτθν πρωινι ςυνεδρίαςθ τθσ 28 Μαΐου 1968, ενϊ θ Σ.Ρ. ΚΔ’ δθμοςιεφκθκε ςτο με αρικμό 118
φφλλο τθσ ΕτΚ, το οποίο κυροκολλικθκε ςτο Εκνικό Τυπογραφείο τθν 9.45 νυκτερινι και κυκλοφόρθςε τθν επομζνθ
θμζρα. Ο λόγοσ που προβλικθκε από πολλοφσ αιτοφντεσ, ότι οι πράξεισ απολφςεωσ είναι μθ νόμιμεσ και άκυρεσ, γιατί
εκδόκθκαν από αναρμόδιο όργανο, χωρίσ ζρειςμα ςε διάταξθ αυξθμζνθσ τυπικισ ιςχφοσ, απορρίφκθκε, με μειοψθφία
του προζδρου και των Συμβοφλων Γ. Δ. Σπυρόπουλου, Γ. Μαραγκόπουλου, Διον. Τςιμαράτου, Πκ. Κυριακοφ, Γ.
Αγγελίδθ, Άγ. Σταυρόπουλου και Δ. Τςιροπινά. Βλ. ςχετ. Θεοδϊρα Ντάλλθ, 2017, ό.π. Ραρεμπιπτόντωσ, θ ζρευνα τθσ
γράφουςασ ςτα Γενικά Αρχεία του Κράτουσ, αποδεικνφει ότι θ Ολομζλεια τθσ Κεντρικισ Νομοπαραςκευαςτικισ
θ
Επιτροπισ ςυνιλκε τθν 28 Μαΐου 1968, ςτισ 8 π.μ., για να επεξεργαςκεί, μεταξφ άλλων ςχεδίων Σ.Ρ. και Α.Ν., και το
ςχζδιο τθσ Σ.Ρ. ΚΔϋ.
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Τν Γηθαζηήξην ζπλάγεη κελ ηελ ηήξεζε ηνπ όξνπ ηεο έξεπλαο ησλ ζηνηρείσλ,
θξίλεη δε όηη «κεηαμύ ησλ όξσλ ησλ απαηηνπκέλσλ ππό ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΔ΄Σ.Π., δηά
ηελ έθδνζηλ ησλ ελ απηή πξάμεσλ απνιύζεσο,…., δελ ηάζζεηαη θαη ε πξνεγνύκελε θιήζηο
πξνο αθξόαζηλ…», δηόηη ε απόιπζε «δελ θέξεη ηνλ ραξαθηήξα πεηζαξρηθήο πνηλήο, αιιά
δπζκελνύο δηνηθεηηθνύ κέηξνπ». Η ΟιΣηΔ 503/1969 ζπλερίδεη, σο εμήο, ηελ θαηαζθεπή
ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, βάζεη ηεο νπνίαο απνξξίπηεη, ηειηθώο, σο απαξάδεθην, ην ιόγν
αθπξώζεσο πεξί παξαβάζεσο ηνπ όξνπ ηεο θιήζεσο ζε αθξόαζε: «…ηνηνύηνο δε όξνο
νπδ’ σο εμππαθνπόκελνο ππό ησλ δηαηάμεσλ ηεο ελ ιόγσ ζπληαθηηθήο πξάμεσο δύλαηαη
λα ζεσξεζή, δηόηη ε απηόζη ζεζπηδνκέλε ηξηήκεξνο κόλνλ δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο ηεο
δηθαζηηθήο ηζνβηόηεηνο είλαη πεξησξηζκέλε ρξνληθώο επί ηνζνύηνλ, ώζηε λ’ απνθιείεηαη ε
εληόο ηεο βξαρπηάηεο ηαύηεο πξνζεζκίαο αθξόαζηο, ήηηο είλαη αλαπνζπάζησο
ζπλδεδεκέλε πξνο εηδηθήλ δηαδηθαζίαλ, πεξηιακβάλνπζα θιήηεπζηλ επί απνδείμεη, ηάμηλ
επιόγνπ ρξόλνπ πξνο απάληεζηλ θαη δηθαίσκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, όπσο ιάβεη γλώζηλ
ησλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ».
Τν ζθεπηηθό ηεο απόθαζεο πεξηέρεη, πξάγκαηη, κία αληίθαζε. Αθελόο, ην
δηθαζηήξην θξίλεη όηη ε ηξηήκεξε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο ηεο ηζνβηόηεηαο -ε νπνία
ζπλεηκήζε ζε κία εκέξα- είλαη εμαηξεηηθώο πεξηνξηζκέλε, ώζηε λα απνθιείεηαη ην
δηθαίσκα αθξνάζεσο. Αθεηέξνπ, ην δηθαζηήξην ζεσξεί όηη απηή ε ίδηα ε εμαηξεηηθώο
βξαρεία πξνζεζκία δελ θσιύεη ηελ πξνζήθνπζα έξεπλα ησλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο
πεξηζζόηεξνπο από ρίιηνπο δηθαζηηθνύο ιεηηνπξγνύο ηεο ηαθηηθήο δηθαηνζύλεο εθείλεο
ηεο επνρήο. Παξεκπηπηόλησο, αμίδεη λα ππνγξακκηζζεί όηη γηα ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή
ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ε απόθαζε δε ζέηεη θαλέλα ρξνληθό πεξηνξηζκό.21 Ο
Μαξγέιινο νξζώο απνδίδεη ραξαθηήξα δηνηθεηηθήο αλάθξηζεο ή πξναλάθξηζεο ζηελ
πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπγθέληξσζε ηνπ απνδεηθηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Σ.Π.
ΚΓ΄, γηα ηε λνκηκόηεηα ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ νπζηώδνπο ηύπνπ ηεο

21

θσ

Στισ εφθμερίδεσ τθσ 30 Μαΐου 1968 διαβάηουμε τθν επίςθμθ κυβερνθτικι ανακοίνωςθ, ςφμφωνα με τθν οποία: Η
απόλυςθ των δικαςτικϊν λειτουργϊν ζγινε «κατόπιν μακράσ και ενδελεχοφσ εξετάςεωσ εκάςτου προςωπικισ
περιπτϊςεωσ και θδραιϊκθ εισ αναμφιςβθτιτωσ επιβαρυντικά ςτοιχεία».
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θιήζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζε αθξόαζε.22 Σην ζεκείν απηό, αμίδεη λα αλαθεξζεί
επίζεο ε ζεσξία πεξί πξνπαξαζθεπαζηηθώλ πξάμεσλ, δειαδή ε δηελέξγεηα ησλ
δηαδηθαζηηθώλ ελεξγεηώλ, ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ην δηνηθεηηθό όξγαλν πξηλ ηελ έθδνζε
ηεο πξάμεο, κε ή ρσξίο λόκηκε ππνρξέσζε. Ο Σηαζηλόπνπινο, αλαθεξόκελνο ζηηο
πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο, δηδάζθεη «…Όπνπ δ’ ελ γέλεη θξίλνληαη δίθαηα ηνπ
δηνηθνπκέλνπ θαη’ εηδηθήλ δηαδηθαζίαλ θαη ζηγώληνο έηη ηνπ λόκνπ, είλαη επηβεβιεκέλε ε
εηδνπνίεζηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ίλα ζπκπξάμσζη θαηά ηελ δηαδηθαζίαλ ηνύησλ (ΣηΕ
803/1936)...». Δπίζεο, ν ζπγγξαθέαο ππνγξακκίδεη κία αθόκε θξίζηκε πηπρή, ε νπνία
δε δηεξεπλήζεθε ζην πιαίζην ηεο δίθεο. Πξόθεηηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο άζθεζεο ηεο
νξζήο αξκνδηόηεηαο ηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν δηαηππώλεη (εγγξάθσο) ηα πνξίζκαηα ησλ
πξνπαξαζθεπαζηηθώλ ελεξγεηώλ, επί ησλ νπνίσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα
θαιείηαη ν ζηγόκελνο γηα λα ηνπνζεηεζεί23. Ο Μαξγέιινο νξζώο δηαπηζηώλεη: «Δελ
αλαθέξνληαη… νη εθηειέζαληεο ην έξγνλ εθείλν [ελ. ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο έξεπλαο],
σο θαη ε ηεξεζείζα δηαδηθαζία, εάλ δε ελεηάιεζαλ πξνο πξαγκάησζηλ απηνύ πξόζσπα κε
θέξνληα ηελ ππνπξγηθήλ ηδηόηεηα, αη πξάμεηο ησλ ήζαλ αλίζρπξνη θαη ππό ηελ
πξνϋπόζεζηλ όηη δελ απεγνξεύεην πάζα εθ ησλ πξνηέξσλ ελέξγεηα. Παξελεβιήζεζαλ
πιένλ θαη έζρνλ εθ ηνπ αθαλνύο απνθαζηζηηθήλ ζεκαζίαλ ε ηδηόηεο, ην ήζνο, ε ηθαλόηεο,
αη πξνζσπηθαί αληηιήςεηο, ε εληηκόηεο, αη ζπκπάζεηαη αηόκσλ εληειώο αλαξκνδίσλ…».24
Η ΟιΣηΔ 503/1969 ζηεξίδεη ηελ απόξξηςε ηνπ ιόγνπ αθπξώζεσο πεξί
παξαβάζεσο ηνπ δηθαηώκαηνο αθξνάζεσο ζην λνκηθό ραξαθηεξηζκό, ηνλ νπνίν
απνδίδεη ζηελ απόιπζε ηνπ αξενπαγίηε. Όπσο νξζώο επηζεκαίλεη ν Σηαζηλόπνπινο,
κπνξνύλ λα γίλνπλ ηόζεο ηαμηλνκήζεηο ησλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, όζεο είλαη θαη νη
νπηηθέο γσλίεο πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη όπνηνο επηρεηξεί ηελ ηαμηλόκεζε. Ο
ζπγγξαθέαο ιακβάλνληαο «σο ζθνπηά» ην δηθαίσκα ηεο αθξόαζεο, δηαηξεί ηηο
22
23

Δ. Μαργζλλοσ, 1970, ό.π., ς. 137.
Μιχαιλ Σταςινόπουλοσ, Θεωρία τθσ ατομικισ διοικθτικισ πράξεωσ, Κλειςιοφνθσ, Ακινα 1937, ς. 145.

24

Δθμιτριοσ Μαργζλλοσ, 1970, ό.π., ς. 139. Βλ. επίςθσ Ανωνφμου, «Η επιδρομι κατά τθσ τακτικισ ελλθνικισ
δικαιοςφνθσ», Πολιτικά Θζματα, 20.8.1974, Συμπλιρωμα-Αφιζρωμα.
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δηνηθεηηθέο πξάμεηο ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο. Σε εθείλεο, γηα ηελ έθδνζε ησλ νπνίσλ
ν λόκνο απαηηεί αθξόαζε θαη ζε εθείλεο, γηα ηελ έθδνζε ησλ νπνίσλ ν λόκνο ζησπά. Η
απόθαζε, βαζηδόκελε ζε απηή ηε «ινγηθή» ηαμηλόκεζεο, ραξαθηεξίδεη ηελ απόιπζε
«δπζκελέο δηνηθεηηθό κέηξν», γηα ηε ιήςε ηνπ νπνίνπ δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε
αθξόαζε θαη όρη «πεηζαξρηθή πνηλή», γηα ηελ επηβνιή ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε ηήξεζε
ηνπ νπζηώδνπο ηύπνπ ηεο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο επί πνηλή αθπξόηεηαο.25
Η πεηζαξρηθή πνηλή επηβάιιεηαη πάληνηε κεηά από δηάγλσζε ηεο ππαίηηαο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππαιιήινπ, θαη’ απόιπηε εθαξκνγή ηνπ αμηώκαηνο nulla poena sine
crimine. Αληηζέησο, ην «δπζκελέο δηνηθεηηθό κέηξν» δε ζπλδέεηαη άκεζα θαη
αλαπόδξαζηα κε ππαίηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ ππαιιήινπ, αιιά πξνθύπηεη από άιιεο
ζπλζήθεο θαη ζθέςεηο, νη νπνίεο ζπλαξηώληαη κε ην «ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο». Ο
Σηαζηλόπνπινο, βαζηδόκελνο ζην ηππηθό θξηηήξην ηεο λνκνζεηηθήο πξόβιεςεο,
ραξαθηεξίδεη «δπζκελέο δηνηθεηηθό κέηξν» έλα κέηξν, ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη ξεηώο
ζην λόκν σο πεηζαξρηθή πνηλή, εθόζνλ απηό ζπλεπάγεηαη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηνλ
ππάιιειν. Οη ζπλέπεηεο απηέο κπνξεί λα είλαη αθόκε θαη επαρζέζηεξεο από απηέο ηεο
πεηζαξρηθήο πνηλήο. Γηα ην ιόγν απηό, έλαο απιόο άλζξσπνο (κε λνκηθόο) ζα
δπζθνιεπόηαλ λα δηαθσλήζεη κε ηνλ Αληώλην Φιώξν: «Εάλ, δειαδή, επξόθεηην λα
θαηαγλσζζή πεηζαξρηθή ηηο πνηλή αζήκαληνο, ζα ήην δπλαηόλ λα ζπλαρζή όξνο
πξνεγνπκέλεο θιήζεσο πξνο αθξόαζηλ, πξνθεηκέλεο όκσο απνιύζεσο επί ιόγνηο, νίηηλεο
πξνζβάιινπζη ηελ ηηκήλ θαη ηελ ππόιεςηλ ηνπ αλζξώπνπ δελ ζπλάγεηαη ηνηνύηνο
όξνο;».26 Ο Σηαζηλόπνπινο αλαγλσξίδνληαο ηελ «ακεραλία» πνπ δεκηνπξγνύλ ηέηνηνπ
είδνπο εύινγα εξσηήκαηα, πξνζζέηεη, εθηόο ηνπ ηππηθνύ θξηηεξίνπ ηεο λνκνζεηηθήο
πξόβιεςεο, θαη ην νπζηαζηηθό θξηηήξην ηεο ππαηηηόηεηαο ηνπ ζηγνκέλνπ, όπσο απηό
25

Ο Σταςινόπουλοσ, 1974, ό. π., ς. 120, εκ των υςτζρων, δε κεωρεί προτιμθτζα αυτι τθ διαίρεςθ «διότι θ υπό του
νόμου κακιζρωςισ τθσ ακροάςεωσ δεν αντιςτοιχεί ςτακερϊσ προσ τθν φφςιν τθσ υπό ζκδοςιν διοικθτικισ πράξεωσ και
του υπ’ αυτισ ρυκμιηομζνου κζματοσ...». Στθν υπόκεςθ Αντωνίου Φλϊρου, φαίνεται να αντιςτρζφεται θ λογικι ςειρά
του δικανικοφ ςυλλογιςμοφ: πρϊτα αναηθτείται θ «νομικι καταςκευι» για τθ δικαιολόγθςθ τθσ απόρριψθσ του λόγου
ακυρϊςεωσ περί παραβάςεωσ του δικαιϊματοσ ακροάςεωσ και μετά γίνεται θ υπαγωγι των πραγματολογικοφ υλικοφ
ςε αυτι τθ «βολικι» για τθν περίςταςθ «νομικι καταςκευι».
26

Αντ. Φλϊροσ, 1973, ό.π., ς. 120. Για μία γλαφυρι και εξόχωσ εφςτοχθ ανάλυςθ ςχετικϊσ με τθ δυναμικι των γενικϊν
αρχϊν, το αίςκθμα του δικαίου και το ρόλο του δικαςτι βλ. Μ. Σταςινόπουλο, 1974, ό.π., ς. 35-40.
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δηακνξθώλεηαη από ηε λνκνινγία. Βεβαίσο, ζηελ ππόζεζε Αλησλίνπ Φιώξνπ, ε
αηηηνινγία ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο αλαθέξεηαη ζε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ελέρεη
ζαθή ππαηηηόηεηα ηνπ αξενπαγίηε («… δηόηη ε θαζ’ όινλ ελ ηε θνηλσλία θαη ησ
Δηθαζηηθώ Σώκαηη ζπκπεξηθνξά ηνπ δε ζπκβηβάδεηαη πξνο ηα θαζήθνληα θαη ηελ
αμηνπξέπεηα ηνπ ιεηηνπξγήκαηόο ηνπ…. εμεηξάπε θαη δηα ηνπ ηύπνπ, αλεπηηξέπησο δηά
δηθαζηηθό ιεηηνπξγό, εηο αλνηθείνπο ραξαθηεξηζκνύο θαη ύβξεηο θαηά ηνπ Δηθαζηηθνύ
Σώκαηνο θαη ηεο εγεζίαο απηνύ έλεθελ ηεο ππ’ απηήο εγεηξνκέλεο λνκίκνπ αληηξξήζεσο
εηο ηνλ ζπλδηθαιηζκόλ ησλ δηθαζηώλ…»). Ωζηόζν, ε ζεσξία ζεκεηώλεη όηη ελ
πξνθεηκέλσ ε «ππαηηηόηεηα» δελ εθηηκάηαη ππό ην πξίζκα ηνπ πεηζαξρηθνύ αδηθήκαηνο,
ζύκθσλα κε ηηο εγγπήζεηο ηεο εηδηθήο θαη απζηεξήο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, γηαηί ην
«δπζκελέο δηνηθεηηθό κέηξν» απνξξέεη εκκέζσο κόλν από ηελ ππαηηηόηεηα ηνπ
ππαιιήινπ θαη ακέζσο από ηηο ζπλζήθεο πνπ επηβάιιεη ην «ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο».
Σπλεπώο, δελ είλαη απαξαίηεηε ε πξνεγνύκελε αθξόαζε.27
Β΄Μέρος:
Β.1. Το δικαίφμα ακρόαζης ζηη διάζκευη ηης σπόθεζης ηοσ αρεοπαγίηη Ανηφνίοσ
Φλώροσ (ΟλΣηΕ 503/1969): μια προζπάθεια κριηικής ανάλσζης ηφν κρίζιμφν
μειουηθιών με αναθορά ζηη θεφρία και ηη νομολογία ηης εποτής.
Οη Σύκβνπινη Γεώξγηνο Γ. Σππξόπνπινο θαη Όζσλ Κπξηαθόο κεηνςεθνύλ θαη
θξίλνπλ όηη είλαη πξάγκαηη βάζηκνο ν παξαδεθηώο πξνβαιιόκελνο ιόγνο αθπξώζεσο
πεξί παξαβάζεσο ηνπ όξνπ ηεο έξεπλαο ησλ ζηνηρείσλ πξηλ ηελ απόιπζε, ν νπνίνο
ηίζεηαη από ηε Σ.Π. ΚΓ΄/1968. Οη Σύκβνπινη ηεθκεξηώλνπλ ηε κεηνςεθία ηνπο ζηε
δηαπίζησζε όηη δελ πξνθύπηεη ε δηελέξγεηα ηέηνηνπ είδνπο επηβαιιόκελεο έξεπλαο, νύηε
από ηελ πξνζβαιιόκελε πξάμε νύηε από ην θάθειν ηεο ππόζεζεο.
Απνδερόκελνο ηελ σο άλσ κεηνςεθηθή ζθέςε σο βάζε ηνπ ζπιινγηζκνύ ηνπ, ν
Σύκβνπινο Γεώξγηνο Αγγειίδεο εθθξάδεη ηελ ηξίηε, θαηά ζεηξά, κεηνςεθία ηνπ ζηε
δηάζθεςε. Η κεηνςεθία απηή απνηειεί ην θύξην έξεηζκα ηεο λνκνινγηαθήο «ζηξνθήο»
27

Μ. Σταςινόπουλοσ, 1974, ό.π., ς. 132-135.
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ζηηο δίθεο ησλ είθνζη ελόο απνιπκέλσλ δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ. Ο Αγγειίδεο θξίλεη όηη
από ηε ξήηξα ηεο έξεπλαο ησλ ζηνηρείσλ πξνθύπηεη ζαθώο ε ππνρξέσζε αθξόαζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ σο «εμππαθνπόκελνο όξνο» δηόηη, ζηα «πεξί ηνύηνπ ζηνηρεία»
πεξηέρεηαη, θαηά ηελ αιεζή έλλνηα ηεο Σ.Π., θαη ε έθζεζε ησλ απόςεσλ ηνπ ζηγνκέλνπ
επί ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία έρνπλ ζπιιεγεί από ηε δηνίθεζε εηο βάξνο ηνπ.28 Ο
Αγγειίδεο, αληηιακβαλόκελνο ηε ινγηθή αληίθαζε ηνπ δηθαληθνύ ζπιινγηζκνύ ηεο
πιεηνςεθίαο, θξίλεη όηη ην βξαρύ ηεο πξνζεζκίαο δελ θσιύεη ηελ εθαξκνγή ηεο
ππνρξέσζεο ηεο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο, δηόηη θαη απηό ζηαζκίζηεθε από ην
ζπληαθηηθό λνκνζέηε. Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζεζκία, ν Αγγειίδεο θαίλεηαη λα
αθνινπζεί ηελ σο άλσ δηδαζθαιία Σηαζηλόπνπινπ γηα ηε λόκηκε δηαδηθαζία πνπ ζα
έπξεπε λα ηεξήζεη ε δηνίθεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο ηεο
απόιπζεο. Η δηαδηθαζία απηή όθεηιε λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ πξνεγνύκελε θιήζε ηνπ
αξενπαγίηε πξνο αθξόαζε, ώζηε λα ηεζνύλ ππόςε ηνπ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε ε
δηνίθεζε εηο βάξνο ηνπ.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί, ρσξίο πεξαηηέξσ ζρνιηαζκό, θαη ε κεηνςεθνύζα άπνςε
ηνπ Σπκβνύινπ Ηι. Γιπθνθξύδε ζε ζρέζε κε ην δηθαίσκα αθξνάζεσο. Ο
Γιπθνθξύδεο, αθνύ θξίλεη όηη δελ λνείηαη απηνπεξηνξηζκόο ζηελ εγθύξσο αζθεζείζα
ζπληαθηηθή εμνπζία ηεο θπβέξλεζεο «ε νπνία πξνήιζε από ηελ Επαλάζηαζε ηεο 21εο
Απξηιίνπ 1967», πξνηείλεη έλαλ επξύηεξν αθπξσηηθό έιεγρν, κέζσ ηνπ νπνίνπ ην
δηθαζηήξην ζα κπνξεί λα ειέγρεη θαη ηελ ππαγσγή ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ ζηε
Σ.Π. θαη ηελ αθξίβεηα απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ.29 Σην επξύηεξν απηό αθπξσηηθό
πιαίζην, ν Γιπθνθξύδεο ζεσξεί όηη ην απαξάδεθην πνπ πξνθύπηεη από ηηο Σ.Π. παξέρεη
ηθαλνπνηεηηθή δηθαζηηθή πξνζηαζία ζηνλ πνιίηε. Σπλεπώο, ιόγνη αθπξώζεσο πεξί
παξαβηάζεσο ππεξηέξσλ αξρώλ ηνπ δηθαίνπ ηνπ πνιηηηζκέλνπ θόζκνπ ή ζρεηηθώλ
δηεζλώλ ζπκβάζεσλ, όπσο π.ρ. εμαηηίαο ηεο ειιείςεσο αθξνάζεσο, είλαη απνξξηπηένη
σο εξεηδόκελνη επί πεπιαλεκέλεο πξνππνζέζεσο.
28

Γ. Αγγελίδθσ, «Τινά περί των απαραδζκτων…», 1973, ς. 7 όπου παραπ. ςε ςχετ. ΣτΕ 285/1948.

29

Τον ευρφτερο αυτό ακυρωτικό ζλεγχο φαίνεται να υποςτθρίηει και ο πρόεδροσ ΣτΕ με τθ ςχετικι μειοψθφία του. Για
εκτενι ςχολιαςμό των μειοψθφιϊν του προζδρου και των άλλων Συμβοφλων, βλ. μελζτθ Θεοδϊρασ Ντάλλθ (αδθμ.).
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Σηελ πξνζπάζεηά ηεο λα θξίλεη ηηο απόςεηο πνπ εθθξάδνπλ ηα κέιε ηνπ ΣηΔ, ε
γξάθνπζα δηαπηζηώλεη όηη, ηελ επνρή εθείλε, ε λνκνινγία ηνπ δηθαζηεξίνπ
παξνπζηάδεη, πξάγκαηη, δηαθπκάλζεηο, αλαθνξηθώο κε «ην δηθαίσκα ηεο ππεξαζπίζεσο
ησλ πνιηηώλ ελώπηνλ ησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ», ην νπνίν εθδειώλεηαη κε ην «δηθαίσκα
ηεο αθξνάζεσο».30 Μεηά ηελ θαζηέξσζε ησλ εγγπήζεσλ ηνπ Υπαιιειηθνύ Κώδηθα (Ν.
1811/1951), ζρεηηθώο κε ηελ θιήζε ηνπ πεηζαξρηθώο δησθνκέλνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ
ζε απνινγία, αξθεηέο απνθάζεηο ηνπ ΣηΔ αξέζθνληαη λα ππνγξακκίδνπλ όηη «ην
δηθαίσκα ηεο απνινγίαο επηβάιιεηαη εθ ζεκειηώδνπο αξρήο ηνπ δηθαίνπ ήηηο θαζηεξώζε
θαη λνκνζεηηθώο δηα ησλ άξζξσλ 160 θαη 161 ηνπ Υπαιιειηθνύ Κώδηθνο».31
Σε ζρέζε κε ηα «δπζκελή δηνηθεηηθά κέηξα», ε θξαηνύζα λνκνινγία ηνπ ΣηΔ
αμηώλεη ηελ πξνεγνύκελε θιήζε ζε αθξόαζε ηνπ ζηγνκέλνπ, κόλν εθόζνλ απηή
επηβάιιεηαη ξεηώο από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Αληηζέησο, ζε πεξίπησζε ζησπήο ηνπ
λόκνπ, έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο απνθάζεσλ ηνπ ΣηΔ δέρεηαη όηη δελ απαηηείηαη
πξνεγνύκελε θιήζε ζε αθξόαζε, δεδνκέλνπ όηη ην «δπζκελέο δηνηθεηηθό κέηξν»
ιακβάλεηαη πξνο ην «ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο» θαη όρη κε ζθνπό ηελ ηηκσξία ηνπ
ζηγνκέλνπ.32

30

Μ. Σταςινόπουλοσ, 1974, ό.π., ς. 33.

31

Βλ. Ρορίςματα, ς. 366, όπ. αναφ. ςε Μιχαιλ Σταςινόπουλο, ό.π., ς. 127. Ο Σταςινόπουλοσ ερμθνεφει αυτι τθ
διατφπωςθ ωσ «οιονεί εκ του υποςυνειδιτου του δικαςτοφ πθγάηουςα ζνδειξισ περί τθσ εξ υπερτζρασ αρχισ δικαίου
καταγωγισ του δικαιϊματοσ παντόσ διωκομζνου όπωσ απολογθκι και υπεραςπίςθ εαυτόν- αρχισ ιτισ απλϊσ
επιβεβαιοφται υπό του κοινοφ νομοκζτου». Βλ. και Γεϊργιο Αγγελίδθ, «Θζματα εκ τθσ νομολογίασ του Συμβουλίου τθσ
Επικρατείασ», Επικεϊρθςισ Δθμοςίου Δικαίου και Διοικθτικοφ Δικαίου, 1974, ς. 9, όπου αναφζρεται νομολογία
ςχετικϊσ με το Ν.Δ. 1105/1942 τθσ κατοχικισ περιόδου, ςφμφωνα με τθν οποία, θ απολογία δεν είναι διαδικαςτικόσ
τφποσ, αλλά ςτοιχειϊδεσ δικαίωμα του διωκομζνου να ακουςκεί και να εκκζςει τισ εξθγιςεισ του (ΣτΕ 54, 507/1944).
32

Βλ. εκτενι ςχετικι νομολογία ςε Νικόλαο Γρθγορίου, «Το Συμβοφλιον τθσ Επικρατείασ και αι Γενικαί Αρχαί του
Δικαίου». ΝοΒ 2 (1954), ς. 535-536. Στθν κατθγορία των «δυςμενϊν διοικθτικϊν μζτρων», θ νομολογία εντάςςει ιδίωσ
τθ κζςθ μονίμου δθμοςίου υπαλλιλου ςε διακεςιμότθτα για ανεπάρκεια ι ακαταλλθλότθτα (ΣτΕ 940/1937, 318,
449/1943, 1888/1951, 845/1957), τθν προςωρινι απομάκρυνςθ από τθν υπθρεςία (ΣτΕ 1160/1952), τθ διακεςιμότθτα
ι τθν απόλυςθ βάςει ειδικϊν νομοκετθμάτων «ςυντακτικοφ χαρακτιρα» όπωσ οι ΣΡ 25, 26, 28/1945, 26/1945 και το
Θ’/1946 Ψιφιςμα, τθ μετάκεςθ (ΣτΕ 876/1957), τθν απόλυςθ για ειδικοφσ λόγουσ (ΣτΕ 498/38, 277/50), τθν απόλυςθ
δθμοτικϊν αρχόντων από τθν εποπτεφουςα αρχι (ΣτΕ 2087/1958, 476/59), κ.α.
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Ήδε από ην 1954, ν ηόηε Σύκβνπινο ΣηΔ Ν. Γξεγνξίνπ, ππνδεηθλύεη «επζρήκσο
θαη κεηά ζπζηνιήο» κηα άιιε «λνκνινγηαθή ιύζε»33, επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε
ηήξεζεο ηνπ ηύπνπ ηεο πξνεγνύκελεο θιήζεο ζε απνινγία, εθόζνλ «πξόθεηηαη λα
ιεθζή δπζκελέο δηνηθεηηθόλ κέηξνλ εηο βάξνο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, όηαλ ε αλάγθε ηεο
ιήςεσο απηνύ απνδίδεηαη εηο παξαβάζεηο απηνύ ή εηο σξηζκέλελ ζπκπεξηθνξάλ ηνπ».34
Καη άιια κέιε ηνπ ΣηΔ, όπσο νη Σύκβνπινη Άζσο Τζνύηζνο θαη Ηιίαο Κακπίηζεο,
επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε λνκνινγηαθήο επέθηαζεο ηεο δηθνλνκηθήο αξρήο ηεο
εθαηέξσζελ αθξνάζεσο θαη ζην πεδίν ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, όηαλ παξνπζηάδνληαη
αλάινγεο ζπλζήθεο θαη επηδηώθνληαη παξόκνηνη ζθνπνί.35 Ο Κακπίηζεο αλαθέξεηαη ζηε
γεληθόηεξε ρξεζηκόηεηα ηεο γλώζεο ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο εθ κέξνπο ηνπ
δηνηθνπκέλνπ, πξηλ από ηελ έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, έηζη ώζηε ν δηνηθνύκελνο
λα ελεκεξώλεηαη εγθαίξσο θαη πξνζεθόλησο, πξηλ ε Γηνίθεζε ππνρξεσζεί λα
παξνπζηάζεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζην Γηθαζηήξην.36 Ο Τζνύηζνο ππνγξακκίδεη: «Η
απόθξνπζηο όκσο ηεο δηαηππώζεσο ηεο αθξνάζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ επί ησ ιόγσ όηη
δελ πξνβιέπεηαη αύηε ππό ζρεηηθήο δηαηάμεσο δελ θαίλεηαη επαξθήο, θαη αη λεώηεξαη
ηάζεηο ηεο λνκνινγίαο πξνζαξκνδνκέλεο πξνο γεληθώηεξνλ δηεζλέο πλεύκα, ην νπνίνλ
παξαηεξείηαη ζπγθξηηηθώο εηο ην δηνηθεηηθόλ δίθαηνλ, αλαδεηνύλ πνιιάθηο πέξαλ ηνπ
γξάκκαηνο ηνπ λόκνπ ηελ ζεκειίσζηλ ηεο δηαηππώζεσο ηαύηεο επί γεληθήο αξρήο,
θξαηνύζεο αλεμαξηήησο ηεο ππάξμεσο ξεηήο δηαηάμεσο».37

33

Μ. Σταςινόπουλοσ, 1974, ό.π., ς. 134, υποςθμ. 5.

34

Ν. Γρθγορίου, 1954, ό. π. 536.

35

Άκωσ Τςοφτςοσ, «Η ρφκμιςισ τθσ Δικονομίασ των διοικθτικϊν δικαςτθρίων και αι εφαρμοςτζαι επ’ αυτϊν γενικαί
.
δικονομικαί αρχαί», Εφθμερίσ Ελλθνικισ και Αλλοδαπισ Νομολογίασ (1957), ς. 258 Άκωσ Τςοφτςοσ, Δικονομικόν
.
Φορολογικόν Δίκαιον, Ιδίου, Ακινα 1965, ς. 22 επ., 35 Ηλίασ Καμπίτςθσ, Διοικθτικι Δικονομία, Ακινα 1962.
36

Ηλίασ Καμπίτςθσ, «Η διαδικαςία τθσ εκδόςεωσ των διοικθτικϊν πράξεων», Επικεϊρθςισ Δθμοςίου και Διοικθτικοφ
Δικαίου (1957), ς.289.
37

Άκωσ Τςοφτςοσ, «Η ακρόαςισ του ενδιαφερομζνου εν τθ διοικθτικι διαδικαςία», ςτο Τιμθτικόσ Τόμοσ υπζρ Ηλία Γ.
Κυριακοποφλου, Αριςτοτζλειον Ρανεπιςτιμιον Θεςςαλονίκθσ, Θες/νίκθ 1966, ς. 370.
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Οη ζρεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί ησλ κειώλ ηνπ ΣηΔ αληηθαηνπηξίδνληαη ζε ζεηξά
απνθάζεσλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, νη νπνίεο απαηηνύλ ηελ πξνεγνύκελε θιήζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ζε αθξόαζε πξηλ ηε ιήςε «δπζκελνύο δηνηθεηηθνύ κέηξνπ» ζε βάξνο
ηνπ.38 Καηά ηε γλώκε ηεο γξάθνπζαο, ε ζρεηηθή λνκνινγία έηεηλε πξνο παγίσζε ηελ
επνρή ηεο δίθεο Αλησλίνπ Φιώξνπ. Απνθάζεηο πνπ αθπξώλνπλ «δπζκελή δηνηθεηηθά
κέηξα» γηα έιιεηςε ηνπ νπζηώδνπο ηύπνπ ηεο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο επηθαινύληαη
ζεηξά λνκνινγηαθώλ πξνεγνπκέλσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζνύλ δύν απνθάζεηο ηνπ ΣηΔ, νη
νπνίεο θξίλνπλ όηη ε θιήζε ζε αθξόαζε απνηειεί, θαηά γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ,
νπζηώδε ηύπν ηεο δηαδηθαζίαο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη πξηλ ηε ιήςε
«δπζκελνύο δηνηθεηηθνύ κέηξνπ» επί πνηλή αθπξώζεσο ηεο ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο
πξάμεο. Οη απνθάζεηο απηέο ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ ζηέξεα λνκνινγηαθά
πξνεγνύκελα γηα ηελ αθύξσζε ηεο απόιπζεο Αλησλίνπ Φιώξνπ, επεηδή παξνπζηάδνπλ
κία ζρεηηθή νκνηόηεηα σο πξνο ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο ππόζεζεο ηνπ αξενπαγίηε.
Η ΟιΣηΔ 2666/1967 (Δηζεγεηήο Σύκβνπινο Παπαιάκπξνπ), κε αλαθνξά ζε
λνκνινγηαθά πξνεγνύκελα (ΣηΔ 2306/64, 419/1965, 1711/1965), αθύξσζε ηελ από
19.8.1966 απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, κε ηελ νπνία ν αηηώλ απνιύζεθε
από ηε ζέζε ηνπ Δπηηξόπνπ ηνπ Κξάηνπο ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, πξηλ ηε
ιήμε ηεο ηξηεηνύο ζεηείαο ηνπ, κε ηελ αηηηνινγία όηη απηόο πξνέβε ζε εθδειώζεηο
πνιηηηθνύ ραξαθηήξα θαηά παξάβαζε θαζήθνληνο. Τν δηθαζηήξην έθξηλε όηη ε κε
πξνβιεπόκελε εθ ηνπ λόκνπ παύζε είλαη ελ ηνύηνηο δπλαηή σο δηνηθεηηθό μζτρο,
εφόςον ςυντρζχει εφλογθ αιτία και ανάγεται ςε υπαίτια ςυμπεριφορά του Επιτρόπου
(παράβαςθ κακικοντοσ, ςυμπεριφορά μθ ςυμβιβαηόμενθ προσ το αξίωμα κ.ο.κ.).
Ωςτόςο, το δικαςτιριο ακφρωςε τθν παφςθ λόγω ελλείψεωσ του ουςιϊδουσ τφπου
τθσ κλιςθσ ςε ακρόαςθ, γιατί ο ενδιαφερόμενοσ, κατά παράβαςθ γενικισ αρχισ του
δικαίου, δεν κλικθκε προσ παροχι εξθγιςεων, ϊςτε να ζχει τθν ευκαιρία να ακουςτεί
και να αποκροφςει τθν αποδιδόμενθ μομφι.
38

Μ. Ρικραμζνοσ, ό.π., ς. 166-167.
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Επίςθσ, με τθν ΣτΕ 1192/1968 (Γϋ Τμιμα, Ειςθγθτισ Σφμβουλοσ Κ. Δάρασ), με
αναφορά ςε νομολογιακά προθγοφμενα (ΣτΕ 2306/1964, 419/1965, 2976/66,
1745/1967, 2666/1967), το δικαςτιριο ακφρωςε το διοικθτικό μζτρο τθσ διαγραφισ
του αιτοφντοσ από τθν κατθγορία των Δοκίμων Εφζδρων Αξιωματικϊν και τθ
μεταφορά του ςτθν τάξθ του απλοφ ςτρατιϊτθ, με τθν αιτιολογία ότι ο υποβιβαςκείσ
μετείχε ςε οργάνωςθ και ςε ενζργειεσ που ςτρζφονταν κατά τθσ ζννομθσ τάξθσ και
του κοινωνικοφ κακεςτϊτοσ (Ν.Δ. 580/1948). Το δικαςτιριο ζκρινε ότι αυτό το μζτρο
ζφερε το χαρακτιρα κυρϊςεωσ για υπαίτια ςυμπεριφορά και ςυνεπάγονταν
ςοβαρότατεσ δυςμενείσ ςυνζπειεσ για τον αιτοφντα και το ακφρωςε για τον ίδιο λόγο
και με τθν ίδια αιτιολογία, όπωσ και ςτθν ωσ άνω αναφερόμενθ προθγοφμενθ
απόφαςι του.
Καταγράφονται και άλλα νομολογιακά προθγοφμενα ακφρωςθσ «δυςμενϊν
διοικθτικϊν μζτρων» για ζλλειψθ του ουςιϊδουσ τφπου τθσ προθγοφμενθσ ακρόαςθσ
του κιγομζνου (π.χ. ΟλΣτΕ 2306/1964 για αφαίρεςθ άδειασ κυκλοφορίασ αυτοκινιτου
από ιδιοκτιτθ φορτθγοφ αυτοκινιτου· ΟλΣτΕ 2976/1966 για αφαίρεςθ άδειασ
άςκθςθσ επαγγζλματοσ λόγω υπαίτιασ ςυμπεριφοράσ· ΟλΣτΕ 1745/1967 για μθ
ςυμμόρφωςθ με προκεςμία πραγματοποίθςθσ αναγκαίων διαρρυκμίςεων ςε
αρτοποιείο· ΣτΕ 2081/1968 για αφαίρεςθ φίλακλθσ ιδιότθτασ)39. Ο Μαργζλλοσ
ευλόγωσ διερωτάται, με μία δόςθ δικαιολογθμζνθσ πικρίασ: «Κατά τθν πρόςφατον
νομολογίαν του ΣτΕ (Ολ 2069 και 2081 του 1968) διά τθν λιψιν εναντίον του
διοικουμζνου δυςμενοφσ μζτρου, επιβαλλομζνου εξ υπαιτίου ςυμπεριφοράσ,
απαιτείται εκ γενικισ του διοικθτικοφ δικαίου αρχισ, όπωσ κλθκι προθγουμζνωσ ο
ενδιαφερόμενοσ ίνα ακουςκι. Ωςαφτωσ, προκειμζνθσ αφαιρζςεωσ τθσ φιλάκλου
ιδιότθτοσ, αι κείμεναι διατάξεισ δεν προβλζπουν προθγοφμενθν ακρόαςιν του
39

Στζργιοσ Κοφίνθσ, «Οι απολυκζντεσ από τθ χοφντα δικαςτζσ ενϊπιον του ΣτΕ. Το δικαίωμα ακρόαςθσ ωσ κεμελιϊδθσ
θσ
δικαιοκρατικι εγγφθςθ», Ειςιγθςθ ςτθν εκδιλωςθ «Οι απολφςεισ των δικαςτϊν από τθ Δικτατορία τθσ 21 Απριλίου
1967 και οι δίκεσ ςτο ΣτΕ» που ςυνδιοργάνωςαν ςτθ Θες/νίκθ θ Νομικι Σχολι Α.Ρ.Θ., θ Εταιρία Ελλινων Δικαςτικϊν
Λειτουργϊν για τθ Δθμοκρατία και τισ Ελευκερίεσ και ο Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Θες/νίκθσ ςτισ 10.11.2017.
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ενδιαφερομζνου, αλλ’ επιβάλλεται αφτθ εκ λόγων αγακισ διοικιςεωσ. Μιπωσ εν
Ελλάδι θ καταδίκθ ενόσ δικαςτοφ εισ ατιμωτικόν υπθρεςιακόν κάνατον είναι κάτι το
μθδαμινόν και αςιμαντον εν ςυγκρίςει προσ τθν αφαίρεςιν τθσ φιλάκλου
ιδιότθτοσ;».40 Τθν απάντθςθ τθ δίνει, εμμζςωσ πλθν ςαφϊσ, ο Σφμβουλοσ Αγγελίδθσ:
«Σ’ εκείνθ τθν περίςταςθ *εν. υπόκεςθ Αντωνίου Φλϊρου+ το Συμβοφλιο, για να
ςτθρίξει τθ γνϊμθ πωσ δε χρειαηοφντανε διαδικαςία και απολογία για τθν απόλυςθ
των δικαςτικϊν, χαρακτιριςε τθν απόλυςθ ςα «διοικθτικό μζτρο» κι’ όχι «πεικαρχικι
ποινι».41
Β.2. Οι ακυρωτικζσ αποφάςεισ (ΟλΣτΕ 1811-1831/1969) και το δικαίωμα ακρόαςησ:
η «ςτροφή» τησ νομολογίασ.
Το ΣτΕ με τισ ακυρωτικζσ αποφάςεισ (ΟλΣτΕ 1811-1831/1969), εφαρμόηοντασ τθν
πάγια νομολογία του -όπωσ και ςτθν υπόκεςθ Αντωνίου Φλϊρου- κρίνει, καταρχάσ,
παραδεκτζσ τισ αιτιςεισ των είκοςι ενόσ απολυμζνων δικαςτικϊν λειτουργϊν,
απορρίπτοντασ, όμωσ, ςτθ ςυνζχεια, όλουσ τουσ λόγουσ που ςτρζφονται κατά του
κφρουσ τθσ Σ.Ρ. ΚΔ’. Οι ακυρωτικζσ αποφάςεισ εκκινοφν από τθ βαςικι ςκζψθ ότι το
δικαίωμα ακρόαςθσ αποτελεί γενικότερθ και κεμελιϊδθ αρχι του δικαίου, θ οποία
διαςφαλίηει το ςτοιχειϊδεσ δικαίωμα τθσ υπεράςπιςθσ για κάκε πρόςωπο που
κρίνεται, και είναι εφαρμοςτζα κατ’ αρχιν ςε κάκε ευνομοφμενθ Ρολιτεία. Το
δικαςτιριο, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ γενικι εφαρμογι του κανόνα αυτοφ, κρίνει ότι
δεν μπορεί να ςυναχκεί αποκλειςμόσ τθσ εφαρμογισ του από τθ ςιωπι τθσ Σ.Ρ. ΚΔϋ
για το κζμα τθσ ακρόαςθσ. Αντικζτωσ, το ΣτΕ, ςτακμίηοντασ τον άκρωσ επαχκι
χαρακτιρα του μζτρου τθσ απόλυςθσ ιςοβίων δικαςτικϊν λειτουργϊν και μάλιςτα για
τουσ προβλεπόμενουσ ςοβαροφσ λόγουσ, κακϊσ και τθ ρθτι αξίωςθ τθσ ίδιασ τθσ Σ.Ρ.
40

Δ. Μαργζλλοσ, 1970, ό.π., ς. 137-138.

41

Γ. Αγγελίδθσ, 1978, ό.π., ς. 48. Αυτι θ ιςτορικι καταγραφι του Συμβοφλου Αγγελίδθ φαίνεται να δικαιϊνει τθν
άποψθ τθσ γράφουςασ περί ανορκολογικισ αντιςτροφισ τθσ ςειράσ του δικανικοφ ςυλλογιςμοφ ςτθν υπόκεςθ Αντ.
Φλϊρου. Βλ. ανωτ. υπος. 25.
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ΚΔϋ για τθ διενζργεια ζρευνασ των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτουσ κρινομζνουσ
πριν τθν απόλυςι τουσ, ςυνάγει, (μετά από εκτίμθςθ όςων αναπτφχκθκαν ιδθ
ενϊπιον του),42 ότι ςτθ Σ.Ρ. ΚΔ’ ενυπάρχει επιταγι να παραμείνει ςεβαςτό και
απαραβίαςτο το δικαίωμα κάκε κρινομζνου να τφχει ζςτω και απλισ ακροάςεωσ πριν
αποφαςιςκεί θ απόλυςι του. Τοφτο δε, ιδίωσ μετά το νεότερο Ν.Δ. 192/29.5.1969,
που κεςπίςτθκε εν όψει άλλων ςυνεπειϊν και εκδιλωςε νζα νομοκετικι βοφλθςθ
που αναγνωρίηει πεικαρχικι χροιά ςτθν απόλυςθ, για τθν οποία κατεξοχιν
επιβάλλεται θ ακρόαςθ.43 Ζτςι, θ επιταγι τθσ προθγοφμενθσ ακρόαςθσ ενυπάρχει ςε
αυτι τθν ίδια τθ Σ.Ρ. ΚΔ’, ωσ δικι τθσ επιταγι, είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ τμιμα τθσ
προβλεπόμενθσ ζρευνασ των υπαρχόντων ςτοιχείων ςχετικϊσ με τουσ κρινομζνουσ
δικαςτικοφσ λειτουργοφσ. Αυτι θ επιταγι τθσ Σ.Ρ. ΚΔ’ αντιςτοιχεί προσ γενικό κανόνα
που είχε τεκεί λίγο πριν τθν ζκδοςι τθσ διά τθσ Σ.Ρ. ΚΑϋ, θ οποία παραχϊρθςε το
δικαίωμα ακροάςεωσ ςε όλουσ τουσ αναφερομζνουσ ςε αυτιν δθμοςίουσ
υπαλλιλουσ, οι οποίοι απολφκθκαν δυνάμει Σ.Ρ. και ςτουσ οποίουσ παραχωρικθκε
το δικαίωμα αυτό με το ρθτϊσ αναγραφόμενο ςκοπό να τουσ δοκεί θ ευχζρεια να
υπεραςπίςουν τουσ εαυτοφσ τουσ (αρκρ. 1 παρ. 2 Σ.Ρ ΚΑϋ). Από όλα τα παραπάνω
προκφπτει ότι δεν μπορεί να αποδοκεί ςτθ Σ.Ρ. ΚΔϋ βοφλθςθ καταργιςεωσ του
κεμελιϊδουσ δικαιϊματοσ ακροάςεωσ ειδικϊσ ςε βάροσ των δικαςτικϊν λειτουργϊν.
Τζλοσ, θ βραχεία προκεςμία αναςτολισ τθσ δικαςτικισ ιςοβιότθτασ δεν αποτελεί
πρόςκομμα ςτθ λφςθ αυτι, διότι και εντόσ αυτισ τθσ προκεςμίασ, κα ιταν δυνατι θ
42

Οι λζξεισ εντόσ παρενκζςεωσ δεν υπάρχουν ςτισ αποφάςεισ ΣτΕ 1811 (Β. Αποςκίτθσ), 1813 (Ι. Τοφμπανοσ), 1818 (Α.
Γκαηζτασ), προφανϊσ διότι οι ςυγκεκριμζνοι αιτοφντεσ δεν παραςτάκθκαν ςτθ ςυηιτθςθ. Ο Αγγελίδθσ, 1978, ό.π., ς.
47, γράφει ότι ςτθ φράςθ «εκτιμιςαντοσ τα ιδθ ενϊπιον αυτοφ αναπτυχκζντα» εμπεριζχεται ζνασ από τουσ δφο
βαςικοφσ λόγουσ τθσ νομολογιακισ «ςτροφισ», δθλαδι θ εκτίμθςθ του «λάκουσ» ςτθν υπόκεςθ Αντωνίου Φλϊρου
μζςα από τθ νζα κρίςθ των υποκζςεων των απολφςεων των άλλων δικαςτικϊν.
43

Μετά τθν ακφρωςθ τθσ άρνθςθσ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ να διορίςει δικθγόρο τον απολυμζνο ειςαγγελζα
Ρρωτοδικϊν Ακ. Τρίπα (ΟλΣτΕ 1450/1969), θ δικτατορία εκδίδει το Ν.Δ. 192/1969, το οποίο κακιερϊνει νζο κϊλυμα
διοριςμοφ, εκτόσ από το πεικαρχικό παράπτωμα και «επί πάςθσ περιπτϊςεωσ επιβολισ… οιουδιποτε διοικθτικοφ
μζτρου δι’ ελλείψεωσ νομιμοφροςφνθσ ι θκικοφ κφρουσ, κεςπιςκζντοσ δυνάμει οιαςδιποτε ειδικισ νομοκετικισ
πράξεωσ…». Αξίηει να υπογραμμιςκεί θ ςκζψθ τθσ ομοφϊνωσ λθφκείςασ- ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ τθσ
γράφουςασ- ΟλΣτΕ 1450/1969: «… Άλλωσ τε, εισ το υπό τθσ ωσ άνω ΣΠ ΚΔϋ/1968 κεςπιςκζν δυςμενζσ διοικθτικόν
μζτρον τθσ απολφςεωσ δικαςτικϊν λειτουργϊν, δεν δφναται να προςτεκι, ερμθνευτικϊσ, και ζτερον δυςμενζσ μζτρον,
οίον είναι το κϊλυμα διοριςμοφ εισ κζςιν δικθγόρου των οφτω απολυκζντων….».
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πραγματοποίθςθ μιασ απλισ ζςτω ακροάςεωσ, ιδίωσ, εάν αυτι περιορίηονταν ςε
εκείνα μόνο τα πρόςωπα, για τα οποία προζκυψαν κατ’ αρχιν επιβαρυντικά ςτοιχεία.
Συνεπϊσ, θ αξίωςθ προσ ακρόαςθ υφίςταται ωσ όροσ εγκείμενοσ ςε αυτι τθν ίδια τθ
Σ.Ρ. ΚΔ’ και θ παράβαςθ του όρου αυτοφ παραδεκτϊσ προτείνεται «κατά τα
νενομολογθμζνα».
Από τθν ωσ άνω αιτιολογία προκφπτει ότι, θ βάςθ του ςκεπτικοφ των ακυρωτικϊν
αποφάςεων κεμελιϊνεται κυρίωσ ςτουσ ζνδικουσ ιςχυριςμοφσ του Αντωνίου
Φλϊρου, ο οποίοσ είχε τονίςει και τον άκρωσ επαχκι χαρακτιρα τθσ απόλυςθσ
ιςοβίων δικαςτικϊν λειτουργϊν. Ο αρεοπαγίτθσ είχε υποςτθρίξει με ενάργεια ότι το
δικαίωμα ακρόαςθσ κεμελιϊνεται διττϊσ, τόςο ςτθν αρχι του Κράτουσ Δικαίου όςο
και ςτον ρθτϊσ επιβαλλόμενο από τθ Σ.Ρ. ΚΔϋ όρο τθσ προθγοφμενθσ ζρευνασ των
ςτοιχείων. Η αναφορά ςτθν επιγενόμενθ ρφκμιςθ του Ν.Δ. 192/29.5.1969, αλλά και
ςτθν προχπάρχουςα Σ.Ρ. ΚΑ’, τθν οποία αντιπαρζρχεται θ ΟλΣτΕ 503/1969, απλϊσ
ενιςχφει τθν απόλυτθ και κατθγορθματικι διατφπωςθ του δικαςτθρίου ςχετικϊσ με το
δικαίωμα ακρόαςθσ. Το ΣτΕ διακθρφςςει ότι κάκε ευνομοφμενθ Ρολιτεία οφείλει να
διαςφαλίηει το ςεβαςμό του δικαιϊματοσ ακρόαςθσ ςε κάκε πολίτθ, ο οποίοσ
κρίνεται, είτε λόγω πεικαρχικισ δίωξθσ είτε βάςει δυςμενοφσ διοικθτικοφ μζτρου. Ο
δικανικόσ ςυλλογιςμόσ ςτισ ακυρωτικζσ αποφάςεισ δε βαςίηεται πλζον ςτθ διάκριςθ
«πεικαρχικι ποινι»-«δυςμενζσ διοικθτικό μζτρο», εφόςον το δικαίωμα ακρόαςθσ
κακιερϊνεται ωσ γενικι και κεμελιϊδθσ δικαιοκρατικι εγγφθςθ για κάκε κρινόμενο
πρόςωπο. Στο ςθμείο αυτό, εντοπίηεται θ «ςτροφι» τθσ νομολογίασ, μζςα από τθ
ςαφι αναγνϊριςθ του «λάκουσ» ςτο δικανικό ςυλλογιςμό τθσ υπόκεςθσ Αντωνίου
Φλϊρου.
Το δικαςτιριο δεν επαναλαμβάνει ςτισ ακυρωτικζσ αποφάςεισ όςα δζχκθκε ςτθν
απορριπτικι περί προπαραςκευαςτικισ εκ των προτζρων ςυλλογισ των ςτοιχείων,
προφανϊσ, αντιλαμβανόμενο το ζωλο του ςυγκεκριμζνου ςυλλογιςμοφ. Για να
22

ςτοιχειοκετθκεί, ίςωσ, το εφικτό τθσ τιρθςθσ του δικαιϊματοσ τθσ προθγοφμενθσ
ακρόαςθσ, εντόσ των αςφυκτικϊν χρονικϊν ορίων τθσ «βραχείασ προκεςμίασ», οι
ακυρωτικζσ αποφάςεισ ειςάγουν ζναν καινοφανι όρο, τον οποίο θ γράφουςα δεν
μπόρεςε να εντοπίςει ςε μεταγενζςτερεσ δικαςτικζσ αποφάςεισ- τθν «απλι
ακρόαςθ». Αναρωτιζται κανείσ ποιο είναι το εννοιολογικό περιεχόμενο αυτισ τθσ
«απλισ ακρόαςθσ». Αναρωτιζται, επίςθσ, εάν αυτι θ «απλι ακρόαςθ» κα μποροφςε
να ικανοποιιςει, κατ’ ελάχιςτον, το «ςτοιχειϊδεσ δικαίωμα τθσ υπεράςπιςθσ», ςτθν
υποκετικι περίπτωςθ κατά τθν οποία θ χοφντα κα ενεργοφςε με ψυχραιμία και κα
εκτελοφςε

τισ

ακυρωτικζσ

αποφάςεισ

απολφοντασ

τουσ

δικαςτικοφσ,

ςε

μεταγενζςτερο –ςυντομότατο, ςε κάκε περίπτωςθ- χρόνο, αφοφ προθγουμζνωσ
τθροφςε τον επιβαλλόμενο από τισ ακυρωτικζσ αποφάςεισ ουςιϊδθ τφπο τθσ «απλισ
ακροάςεωσ», τον οποίο παρζλειψε. Η ανοθςία και το μζνοσ των κρατοφντων τθσ
εποχισ δεν επζτρεψαν ςτισ ακυρωτικζσ αποφάςεισ να υποβλθκοφν ςτθν «κάμινο τθσ
ηωισ του δικαίου», προκειμζνου θ ζρευνα να διαπιςτϊςει τισ «αντοχζσ» τουσ.
Απάνηηζη ηοσ ερεσνηηικού ερφηήμαηος- Σσμπεραζμαηικές ζκέυεις
Βαζηδόκελε ζηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ε γξάθνπζα απαληά ζην
εξεπλεηηθό ηεο εξώηεκα απνθαηλόκελε όηη ε απνξξηπηηθή απόθαζε Αλησλίνπ
Φιώξνπ ήηαλ εζθαικέλε. Ο Μηραήι Σηαζηλόπνπινο γξάθεη: «Η πνηλή έρεη κίαλ
σξηζκέλελ έλλνηαλ εηο ηελ ζπλείδεζηλ παληόο αλζξώπνπ, απηήλ δελ ηελ έλλνηαλ δελ
δηθαηνύηαη λα ηελ θαηαζπαξάζζε ν λνκηθόο, δηά λα θαηαιήμε εηο ην ζπκπέξαζκα όηη δελ
απαηηνύληαη αη ζηνηρεηώδεηο εγγπήζεηο, αη νπνίαη από θαηαβνιήο θόζκνπ παξεζρέζεζαλ
εηο πάληα ηηκσξνύκελνλ δηά παξάπησκάλ ηνπ. Ο λνκηθόο πξέπεη, εμ απνζηνιήο, λα
βνεζή ηνλ άλζξσπνλ. Όηαλ εθεπξίζθεη ζεσξίαο, δηά λα ηνλ αθίλε αλππεξάζπηζηνλ, δελ
εθπιεξώλεη θαιώο ηελ απνζηνιήλ ηνπ…» θαη ζπλερίδεη επηθαινύκελνο ηα ιόγηα ηνπ
Γάιινπ λνκηθνύ Liet-Veaux: «ην λα ιέγσκελ όηη κία ζαθώο δπζκελήο θύξσζηο δελ
απνηειεί πνηλήλ, δηά λα ζηεξήζσκελ νύησ ηνλ δησθόκελνλ από ηαο ζρεηηθάο εγγπήζεηο,

23

απνηειεί λνκηθήλ ππνθξηζίαλ…».44 Ο γιαθπξόο ιόγνο ηνπ Σηαζηλόπνπινπ εθθξάδεη
απνιύησο ηε ζθέςε ηεο γξάθνπζαο θαη θαζηζηά πεξηηηό θάζε πεξαηηέξσ ζρνιηαζκό
επί ηνπ πξνθεηκέλνπ.
Οη

αθπξσηηθέο

απνθάζεηο,

αληηζέησο,

ήηαλ

απνηέιεζκα

πξνζεθηηθά

ζηαζκηζκέλεο δηθαζηηθήο θξίζεο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ζπλζεθώλ ηεο επνρήο.
Ωζηόζν, ην δηθαζηηθό ζθάικα παξακέλεη. Όπσο νξζώο επηζεκαίλεη ν Ιηαιόο
ηζηνξηθόο Carlo Ginszburg: «Υπάξρνπλ ζθάικαηα θαηαζηξνθηθά, ζθάικαηα ρσξίο
ζπλέπεηεο, ζθάικαηα γόληκα. Σην δηθαζηηθό πεξηβάιινλ, σζηόζν, δελ πθίζηαηαη απηή ε
ηειεπηαία δπλαηόηεηα. Τν δηθαζηηθό ζθάικα, αθόκε θη αλ αλαθιεζεί, κεηαθξάδεηαη
πάληνηε ζε κηα θαζαξή απώιεηα γηα ηε δηθαηνζύλε».45
Ο Μηραήι Σηαζηλόπνπινο γξάθεη: «Ο δηθαζηήο εμέδσζε ηελ απόθαζηλ σο
άλζξσπνο θαη σο θνηλσληθόο ιεηηνπξγόο. Ο ζεσξεηηθόο ηελ παξαιακβάλεη θαη πξνζπαζεί
λα αλαθαιύςε ηελ ελ απηή ελππάξρνπζαλ λνκηθήλ ή εζηθήλ αξρήλ, λα ηελ εληάμε εηο ελ
ζύζηεκα αλζξσπίλσλ γλώζεσλ θαη ελλνηώλ, ήηνη εηο ελ επηζηεκνληθόλ πιαίζηνλ, θαη δηά
κέζνπ απηήο ηεο θαηεξγαζίαο, λα παξαδώζε ην λόεκα, ηελ ζεκαζίαλ θαη ην βαζύηεξνλ
πλεύκα ηεο απνθάζεσο εηο ην θνηλόλ».46
Ο Αληώληνο Φιώξνο ζεκεηώλεη: «Πξέπεη λ’ αξζή ν πέπινο ηνπ απνξξήηνπ ησλ
δηαζθέςεσλ. Είλαη επηειέο πξόζρεκα δηά λα θαιύπηνληαη αη επζύλαη θαη λα απνζησπώληαη
ηα άμηα επαίλνπ. Υπήξμαλ, πξάγκαηη, δηθαζηαί θαη εηο ηελ Ταθηηθήλ θαη ηελ Δηνηθεηηθήλ
Δηθαηνζύλελ, θαηά ην δηάζηεκα ηεο επηαεηίαο, νη νπνίνη, αλ θαη όρη πνιινί, εδόμαζαλ
πξάγκαηη ηελ Ειιεληθήλ Δηθαηνζύλελ. Είλαη ηζηνξηθή αλάγθε λα κάζε ν Ειιεληθόο Λαόο
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Μ. Σταςινόπουλοσ, 1974, ό.π., ς. 83 και υποςθμ. 21.
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Carlo Ginzburg, Ο δικαςτισ και ο ιςτορικόσ. Σκζψεισ ςτο περικϊριο τθσ δίκθσ Σόφρι. Μτφρ. Χαρά Σαρλικιϊτθ, Επιμ.
Ιουλία Ρεντάηου, Νεφζλθ, Ακινα 2003, ς. 126-127.
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Μ. Σταςινόπουλοσ, 1974, ό.π., ς. 41.
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πνίνη είλαη απηνί, νη νπνίνη ζ’απνηεινύλ θαη δηά ηνπο κεηαγελεζηέξνπο θσηεηλόλ
παξάδεηγκα. Απηόλ ηνλ κεγάινλ ζθνπόλ πξαγκαηνπνηεί ε αιεζηλή ηζηνξία».47
Η γξάθνπζα, κε ηελ αλά ρείξαο εξγαζία, πξνζπάζεζε λα αθνινπζήζεη, ζηηο
ζεσξεηηθέο αλαιύζεηο θαη ηελ έξεπλά ηεο, ηηο δηαδξνκέο πνπ ηεο ππέδεημαλ νη πην πάλσ
ζθέςεηο ησλ δύν κεγάισλ δηθαζηώλ ηεο επνρήο εθείλεο-ηνπ Μηραήι Σηαζηλόπνπινπ θαη
ηνπ Αλησλίνπ Φιώξνπ. Η πξνζπάζεηά ηεο ζα δηθαησζεί, εάλ θαηαθέξεη λα πξνθαιέζεη
ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπ αλαγλώζηε- εηδηθνύ θαη ιηγόηεξν εηδηθνύ πεξί ηα λνκηθά.
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