
Έπί τής προτάσεως νόμου «περί άκυρώσεως της ψηφισθείσης
τήν 8 Δεκεμβρίου 19/4 προσθήκης άρθρου εις τό σχέδιον
Νόμου «περί αύξήσεως των οργανικών θέσεων των ’Αντι

προέδρων τοϋ Άρείου Πάγου κλπ.»,ώς άντισυνταγματικής».

Ποος τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Κατά τήν συζήτηση προ της ήμερησίας διάταξης τοϋ 
θέματος της πειθαρχικής δίωξης τών δικαστών για γνώμη 
ή ψήφο κατά τξν ενάσκηση τών καθηκόντων τους τέθηκε 
πολιτικό ζήτημα για τό ύπαρχον νομικό θέμα της αρχής 
ότι ή πειθαρχική δίωξη τών δικαστών συνδέεται μέ τήν κατά 
τό Σύνταγμα ανεξαρτησία τής Δικαιοσύνης στό πλαίσιο 
τής θεμελιακής τής Δημοκρατίας διάκρισης τών εξουσιών., 
(Ύπ. Δικ. Πορ. Νομολογίας σελ. 383).'

Τόσο ό Πρόεδρος τής Κυβέρνησης όσο καί ή ήγεσία τής 
άντιπολίτευσης συμφώνησαν ότι ή άνεξαρτητια τής Δικαιο
σύνης αποτελεί τήν πεμπτουσία καί τό θεμέλιο τής Δημο
κρατίας. Ή Κυβέρνηση για παραπλάνηση αν όχι για διαβολή 
τής θέσης τής αντιπολίτευσης ότι δήθεν έκείνη ένδιαφέρεται 
για τα πρόσωπα τών διωχθέντων δικαστών καί όχι για τήν 
ελευθερία γνώμης καί ψήφου όλων τών Ελλήνων δικαστών, 
κατέθεσε σχέδιο διάταξης για τή παύση τής πειθαρχικής 
δίωξης τών μέχρι τώρα διωχθέντων δικαστικών χωρίς να 
κάμη μνεία στό θέμα τής'γνοϋμης ή ψήφου ή άλλης κατά 
δικαστική συνείδηση ενέργειας. Ή διάταξη αύτή τοϋ 'Υπουρ
γού τής Δικαιοσύνης όπως περιήλθε στά χέρια μου κατά 
πολυγραφημένο κείμενο έχει ώς έξής :

Προσθήκη άρθρου.
Εις τό σχέδιον Νόμου «περί αύξήσεως τοϋ άριθμοΰ τών 

οργανικών θέσεων τών άντιπροέδρων τοϋ Άρείου Πάγου 
καί «περί άντικαταστάσεως της παρ. 2 τοϋ άρθρου 3 τοϋ 
Ν. 172/1975».

Προτάσει τοϋ κ. 'Υπουργού Δικαιοσύνης.
1. Πειθαρχικαί παραβάσεις δικαστικών λειτουργών οί- 

ουδήποτε βαθμοΰ, τελεσθεΐσαι άπό 16 Σεπτεμβρίου 1975 
μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος δεν διώκωνται 
πειθαρχικώς, έφ’ όσον ή σχετική άγωγή ήσκήθη κατά τό 
ώς άνω χρονικόν διάστημα καί δεν έχει έκδοθή τελεσίδικος 
άπόφασις τοϋ αρμοδίου κατά περίπτωσιν Πειθαρχικού Συμ
βουλίου. Αί σχετικαί δικογραφίαι τίθενται εις τό άρχεϊον 
εντολή τοϋ Προέδρου τοϋ οικείου Συμβουλίου.

2. Τών διατάξεων τής προηγούμενης παραγράφου έξαι- 
ροϋντάι αί κατά τάς διατάξεις τής άπό 4/5 Σεπτεμβρίου 1974 
Συντ. Πράξεως «περί άποκαταστάσεως τής τάξεως καί 
εύρυθμίας έν τή Δικαιοσύνη» εκκρεμείς ύποθέσεις καί β) αί 
πειθαρχικαί παραβάσεις αί συνιστώσαι συγχρόνως καί πα
ραβάσεις ποινικής νομοθεσίας».

Μετά τήν άρνηση τής αντιπολίτευσης να δεχθή τήν Κυ
βερνητική αύτή θέση καί πρόταση γιά τούς λόγους πού εξέ
θεσαν οί 'Ηγέτες τής άντιπολίτευσης στις άγορεύσεις τους 
μοϋ άνατέθηκε άπό τόν κ. Πρόεδρο τοϋ ΠΑΣΟΚ ή διατύπωση 
σχεδίου διάταξης ή όποια θά έξασφάλιζε άπροσώπως καί 
άμερολήπτως τήν άνεξαρτησίαν τής δικαιοσύνης τήν όποια 
πρόβαλαν τόσο ό Πρωθυπουργός όσο καί ό ‘Υπουργός τής 
Δικαιοσύνης καί υπερθεμάτισαν οί ’Ηγέτες τής άντιπολί- 
τευσης.

. Γιά αύτό έπρεπε τό σχέδιο τής διάταξης τής νομοθετικής 
λειτουργίας νά μήν παραβιάζη τήν άνεξαρτησία τής δικαιο
σύνης δηλ. νά μήν ύπεισέρχεται στά INTERNA CORPORIS 
τής δικαστικής λειτουργίας τά όποια ή Κυβέρνηση έπικαλέ- 
σθηκε γιά νά προάσπιση τις πειθαρχικές διώξεις εισαγγε
λέων κατά δικαστών γιά θέματα δικαστικής συνείδησης 
γνώμης καί ψήφου πού ό Εισαγγελέας τοϋ Άρείου Πάγου 
τήν απέδιδε σέ κουφότητα ή άμέλεια χωρίς νά άκολουθη- 
θοϋν οί κατά τις γενικές άρχές τοϋ δικαίου καί τοϋ νόμου 
διαδικασίες :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 4:^--
α ) τής κατά νόμον σύμφωνον μέ τό Σύνταγμα επιθεώ

ρησης τοϋ συνό/.ου τών γνωμών τών δικαστών.
β) τής κατά νόμον σύμφωνον μέ τό Σύνταγμα κρίσης 

τών δικαστών γιά παροχή νομικών ή άλλων εξηγήσεων.

Επειδή ή πειθαρχική δίωξη τών δικαστών στηρίχτηκε 
στό Ν.Δ. 74/1974 τοϋ όποιου ή κανονιστική ρύθμιση τοϋ 
θέματος τής πειθαρχικής εύθύνης τών δικαστών είναι ταυ
τόσημη σχεδόν μέ τή ρύθμιση τοϋ Ν.Δ. 962/19/1 πού θεσμο- 
ποίησε καί ύπαλληλοποίησε τήν πειθαρχική δίωξη τών δι
καστών δυνάμει τής ειδικής προς τούτο Συνταγματικής 
έξουσιοδότησης τοϋ άρθρου 104 παρ. 3 τοϋ ψευδοσυντάγ
ματος 1968 γεννήθηκε γιά μάς ερμηνευτικό ζήτημα αν 
τό Ν.Δ. 74/1974 ισχύει μετά τήν θέσπιση τοϋ άναθεωρη- 
θέντος τό 1975 Συντάγματος. "Οπως είναι γνωστό στό άρθρο 
87 παρ. 1 τοϋ Συνταγματικού κειμένου καθιερώνεται όχι 
μόνο ή οργανική άνεξαρτησία τών δικαστών άλλα καί ή 
λειτουργική : ή κατά τήν άπονομήν τής δικαιοσύνης γιά 
γνώμη ή ψήφο ή άλλης ενέργειας πειθαρχική ευθύνη τοϋ 
δικαστοϋ.

Τό Κυβερνητικό σχέδιο τής προσθήκης διάταξης προσέ
βαλε τήν άνεξαρτησία αύτή γνώμης τών διωχθέντων δικα
στών γιατί τή γνώμη ή ψήφος τους τήν άνήγαγε νομοθετικά 
σέ πειθαρχικό άδίκημα έστω καί άμνηστευόμενο χωρίς 
νά ύπάρξη όχι - μόνο παροχή εξηγήσεων άλλα ούτε κλήση 
πρός άπολογίαν καί χωρίς ούσιαστική κρίση άθωότητας 
ή ενοχής. Τοΰτο παραβιάζει εύθέως τό άρθρο 20 τοϋ Συντάγ
ματος τό όποιο ρητώς ορίζει :

1. «"Εκαστος δικαιούται εις παροχήν έννόμου προστασίας 
ύπό τών δικαστηρίων καί δύναται νά άναπτύξη άνώπιον τού
των τάς άπόψες του περί τών δικαιωμάτων ή συμφερόντων 
του ώς νόμος ορίζει.

2. Τό δικαίωμα τής προηγουμένης άκροάσεως τοϋ ενδια
φερομένου ισχύει καί διά πάσαν διοικητικήν ενέργειαν ή 
μέτρον λαμβανόμενον εις βάρος τών δικαιωμάτων ή συμ
φερόντων αύτοϋ».

Αλλά τό Κυβερνητικό σχέδιο διάταξης προσέβαλε έπί 
πλέον καί τήν άνεξαρτησία γνώμης τοϋ διώκτου τών δικα
στών εισαγγελέα ό όποιος δικαιούται νά έχεε καί νά εκφράζει 
γνώμη κατά τήν ένάσκηση τών καθηκόντων του καί κατά 
τό μέτρο πού αύτή δέν παραβιάζει τό σύνταγμα καί τούς 
νόμους. Στή περίπτωση αύτή θά έπρεπε νά ύποστηρίζη τήν 
γνώμη του'γιά τόν έλεγχο συνείδησης τών δικαστών, είτε 
σάν κατήγορος αν συνταγματικά ένήργησε, είτε σαν κατη
γορούμενος άν παραβίασε τό γράμμα καί τό πνεύμα τοϋ 
Συντάγματος. Γιά τούς λόγους αύτούς κατά τήν συνάντηση 
τοϋ ύποφαινομένου σάν εκπροσώπου τοϋ ΠΑΣΟΚ ενώπιον 
τοϋ κ. Προέδρου τής Βουλής μετά τοϋ κ. 'Υπουργού τής 
Δικαιοσύνης καί τοϋ κ. Ν. Άλαβάνου σάν έκπροσώπου τής 
ΕΔΗΚ άρνήθηκα σύμπραξη σέ διάταξη παραβιαστική τής 
άνεξαρτησίας καί προσβλητική τοϋ κύρους τής Δικαιοσύνης 
σάν θεσμού, κυρίως δέ χωρίς νά άντιμετοπίζη τήν ούσία 
στό ζήτημα πού άνέκυψε : τήν ύπαρξη ή δχι ελευθερίας 
συνείδησης, γνώμης, καί ψήφου τών 'Ελλήνων δικαστών, 
έν δψει τής σχέσεως ρύθμισης τού προηγουμένου Ν.Δ. 74/74 
καί τοϋ μεταγενέστερου άρθρου 87 παρ. I τοϋ Συντάγματος. 
Αύτό δπως είναι γνωστό στό μέ'/ άρθρο III παρ. I κατήργησε 
πάσα διάταξη νόμου πού άντίκειται στό Σύνταγμα στό δέ 
άρθρο τοϋ 77 παρ. I περιέλαβε, «ή αύθεντική έρμηνεία τών 
νόμων άνήκει εις τήν νομοθετικήν λειτουργία».

"Ετσι άφοΰ άνέκυψε ερμηνευτικό ζήτημα γιά τή σχέση 
πειθαρχικής εύθύνης τοϋ Ν.Δ. 74/1974 καί λειτουργικής 
άνεξαρτησίας τών δικαστών κατέθεσα τό πάρα κάτω σχέ
διο ερμηνευτικής διάταξης προσαρμογής τού Ν.Δ. 74/1974 
πρός τό Σύνταγμα τοϋ 1975 έφ’ δσον έπ’ αύτοϋ δέν ύπήρξε 
ούτε αύθεντική ούτε νομολογιακή έρμηνεία καί ούδεμία 
επέμβαση τής νομοθετικής λειτουργίας έλάμβανε χώραν σέ 
βάρος τής δικαστικής τοιαύτης. 'Η διάταξη πού παρέδωσα 
στόν Υπουργό δικαιοσύνης έχει ώς έξής :



Στή πρόταση νόμου μ<Γ·ά^·άρί0^*13ά; 
Διεθνής Σύμβασης ’ Εργασίας καί της ύπ’άριθ. 143 Σύστασης 
κ Γ'.ά την προστασία των άντιπροσώπων. των έργίζομένων 
μέσα στην επιχείρηση καί τις όιευκολύνσεις_πρύ πρέπει να 
παρέχονται σ’ αυτούς».

- Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Ή ύπ’ άριθ. 135 Διεθνής Σύμβασις Εργασίας καί ή ύπ’ 
άριθ. 143 Σύσταση ψηφίσθηκαν στήν 56η Σύνοδο της Διε
θνής Συνδιάσκεψης ’Εργασίας, ή οποία συνήλθε τον ’Ιούνιο 
τοϋ 1971 στη Γενεύη.

Ή σύμβαση αύτή κυρώθηκε άπό τα περισσότερα κράτη 
μέλη τής Διεθνής ’Οργάνωσης ’Εργασίας (ΔΟΕ) καί είναι 
επιτακτική ή άνάγκη νά κυρωθεί καί άπό τη χώρα μας.

Ή άνάγκη αύτή πηγάζει κύρια άπό δύο λόγους :
α) Άπό τήν άδυναμία τής ύπάρχουσας νομοθεσίας νά 

προστατεύσει άποτελεσματικά το δικαίωμα τοϋ συνδικαλί- 
ζεσθαι ιδιαίτερα στα εργοστάσια καί τίς έπιχειρήσεις.

’Απόδειξη χύτου άποτελεΐ ή σειρά άπολύσεων των συνδι
καλιστικών στελεχών καθώς καί όσων άπό τούς έργαζόμενους 
πρωτοστάτησαν στήν εκπροσώπηση τών συναδέλφων τους 
ή στήν ίδρυση τοϋ σωματείου τους_^

β ) Άπό τήν ομοιομορφία, πού επιβάλλεται νά ύπάρχει, 
στή ρύθμιση τών δικαιωμάτων τής εκπροσώπησης τών εργα
ζόμενων μεταξύ τής χώρας μας καί τών άλλων εύρωπαϊκών 
κρατών, εναρμόνιση πού συνδέεται άμεσα στήν προοπτική 
ένταξης στήν Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Ά·5ήνα 11 Δε/.έμίρη 1976
Οι τροτείνοντες Βουλευτές 
ΧΑΡ. ΔΡΑΚΟ Π ΟΓ ΛΟΣ 

ΛΕΩΝ. ΚΓΡΚΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
. . Για τήν κύρωση τής ύπ’άριθ. .135 Διεθνής Σύμβασης 
’Εργασίας καί της ύπ’ άριθ. 143 Σύστασης «Γιά τήν προ
στασία τών άντιπροσώπων τών εργαζομένων μέσα στήν επι
χείρηση καί τις διευκολύνσεις πού πρέπει νά παρέχονται σ’ 
αύτούς».

-ή· - "Αρθρον 1.
Κυροϋται καί έχει πλήρη ισχύ νόμου ή ύπ’ άριθ. 135 Διεθνή 

Σύμβαση «Γιά τήν προστασία τών άντιπροσώπων τών έργα- 
. ζομένων μέσα στήν επιχείρηση καί τίς διευκολύνσεις πού 
•πρέπει νά. παρέχονται σ’ αύτούς)) πού ψηφίσθηκε στή Γενεύη 
τό 1971 άπό τή Διεθνή Συνδιάσκεψη ’Εργασίας στήν 56η 
■Σύνοδό της καί ή όποια έχει ώς εξής στήν Ελληνική μετάφρα
ση καί στο Γαλλικό πρωτότυπο.

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
Cohvehtioh 135

CONVENTION LA PROTECTION DES REPRESEN
TANTS DES TRAVAILLEURS DANS L’ ENTRE
PRISE ET LES FACILITES A LEUR ACCORDER

La Cohférence générale de Γ Organisation internatio
nale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil 
d’administration du Bureau international du Travail, 
et s’ y étan réunie le 2 juin 1971, en sa cinquante-sixième 
session ;

Notant les dispositions de la convention sur le droit 
d’organisation et de négociation collective, 1949, qui 
protège'les travailleurs contre tous actes de siscrimi- 
nation tendant à porter atteinte à la liberté syndicale 
en matière d’emploi ;

Considérant qu’ il est souhaitable d’adopter des dispo
sitions complémentaires en ce qui concerne les représen
tants des travailleurs; . -,

a* υ-u ■•'-mu. vi auupici U1 ' Ci £>V.‘0 jJJ iuViii

^relatives à. la_ protection des représentants-des travail
leurs dans Γ entreprise et aux facilités à leur accorder, 
question qui constitue le cinquième point à Γ ordre du 
jour de la session : - —

Après avoir décidé que ces propositions prendraient 
la forme d’une convention internationale.

Adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf 
cent soixante et onze, la convention ci-après, qui sera 
dénommé Convention concernant les représentants des 
travailleurs;* 1971 :

Article 1.
Les représentants des travailleurs dans Γ er irr-prise 

doivent bénéficier d’une protection efficace contre 
toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y 
compris le licenciement, et qui seraient motivées par 
leurs activités de représentants des travailleurs, leur 
affiliation syndicale, ou leur participation à des activités 
syndicales, por autant qu’ ils agissent conformément 
aux lois, conventions collectives ou autres arrangements 
conventions collectives ou autres arrangements conven
tionnels en vigueur.

Article 2.
1. Des facilités doivent être accordées, dans Γ entre

prise, aux représentants des travailleurs, de manière à 
leur permettre de remplir rapidement et efficacement 
leurs! jonctions, _______________ _________ _ ____ ___

2. A cet égard il doit être tenu compte des caractéristi
ques du système de relations professionnelles prévelant 
dans le pays ainsi que des besoins, de Γ importance et des 
possibilités de F entreprise intéressée.

3. L’ octroi de telles facilités ne doit pas entraver le 
fonctionnement efficace ; de Γ intreprise intéressée.

Article 3;-
Aux fins de la présente convention, les termes «repré

sentants des travailleurs» désignent des personnes 
reconnues comme tels par la législation ou la pratique 
nationales, qu’ elles soient :

a) des représentants syndicaux, à savoir des représen
tants nommés ou élus par des syndicats ou par les mem
bres de syndicats;

b) ou des représentants élus, à savoir des représen
tants librement· élus par les travailleurs de Γ entreprise, 
conformément aux dispositions de la législation nationale 
ou de conventions collectives, et dont les fonctions ne 
s’étendent pas à des activités qui sont reconnues, 
dans les pays intéressés, comme relevant des préroga
tives exclusives des syndicats.

Article 4.
La législation nationale, les conventions collectives, 

les sentences arbitrales ou les décisions judiciaires 
pourront déterminer le type ou les types de représentants 
des travailleurs qui doivent avoir droit à la protection 
et aux facilités visées par la présente convention.

Article 5.
Lorsqu’ une entreprise compte à la fois des représen

tants syndicaux et des représentants élus, des mesures 
approptiées devron être prises, chaque fois qu’ il y a lieu, 
pour garantir que la présence de représentants élus ne 
puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéres
sés ou de leurs représentants, et pour encourager la 
coopération, sur toutes questions pertinentes, entre 
les représentants élus, d’une part, et les syndicats inté
ressés et leurs représentants, d’autre part.

Article 6.
L’ application des dispositions de la convention pourra 

être assurée par voie de législation nationale, de con-


