
Αν δεν µπορείτε να διαβάσετε το περιεχόµενο του newsletter κάντε κλικ εδώ

Για να γίνετε συνδροµητής κάντε κλικ εδώ

Στο τεύχος Φεβρουαρίου 2013 που κυκλοφορεί διαβάστε:

Περιεχόµενα
ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

Αγγ. Παπαπαναγιώτου - Λέζα, 50 χρόνια από την ίδρυση
των  Τακτικών  Διοικητικών  Δικαστηρίων  -  Μια  προσπάθεια
αναζήτησης  των  αιτίων  συσσώρευσης  σ’αυτά  χιλιάδων
εκκρεµών υποθέσεων, σελ. 97.

Ε.  Θεοχαροπούλου,  Ζητήµατα  συµφωνίας  του  Δηµοτικού
Φόρου  Δωδεκανήσου  (άρθρο  60 του  Ν  2214/1994)  µε  τη
συνταγµατική και ευρωπαϊκή έννοµη τάξη (Β΄ µέρος), σελ.
112.

Α. Σύνταγµα

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕΜΕ -
Συνταγµατικότητα σχετικής νοµοθεσίας

ΣτΕ Ολ 691/2013 [παρατ. Γ. Γεραπετρίτης], σελ. 125.

Διόδια - Δικαίωµα της ελευθερίας κινήσεως

ΣτΕ  690/2013  Τµ.  Δ΄  επταµ.  [παρατ.  Α.  Καϊδατζής],  σελ.
134.

Β. Διοικητική Δικονοµία

Φορολογικές και τελωνειακές διαφορές - Πρόδηλη
βασιµότητα

ΣτΕ ΕΑ 35/2013 [παρατ. Ε. Παπαδηµητρίου], σελ. 142.

Γ. ΟΤΑ

Κατάργηση δήµων και συνένωση µε άλλους µετά τον
Καλλικράτη

ΣτΕ  Ολ  38/2013  [παρατ.  Π.  Ζυγούρης  /  Β.  Νιάγκου,  Ν.
Παπαθανασίου], σελ. 146.

Δ. Περιβάλλον

Αντισυνταγµατικότητα ορισµού δασών και δασικών
εκτάσεων

ΣτΕ  Ολ  32/2013  [παρατ.  Α.  Χαροκόπου,  Χ.  Διβάνη],  σελ.
160.

Ε. Διαγωνισµοί

Διαγωνισµός για την πρόσληψη δικαστικών
υπαλλήλων στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Δεν υπάγονται
στον έλεγχο του ΑΣΕΠ

ΣτΕ Ολ 195/2013 [παρατ. Αθ. Τσιρωνάς], σελ. 167.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρετήρια
ΔΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Αντισυνταγµατικότητα  ορισµού  δασών  και  δασικών
εκτάσεων. Οι διατάξεις του νέου άρθρου 3 του Ν 998/1979
(ως ίσχυαν µε την αντικατάσταση τους µε το άρθρο 1 παρ. 1
του  Ν  3208/2003),  µε  τις  οποίες  ορίζεται  ότι  δασικό
οικοσύστηµα  υπάρχει,  όταν  συντρέχουν  σωρευτικώς
συγκεκριµένα  στοιχεία,  είναι  αντίθετες  προς  το  άρθρο  24
Συντ. και την υπό το άρθρο 24 ερµηνευτική δήλωση. Λόγοι.
(µειοψ.).  Επιπλέον,  οι  ανωτέρω  διατάξεις  αντίκεινται  στο
τελευταίο εδάφιο της υπό το άρθρο 24 Συντ. ερµηνευτικής
δηλώσεως διότι δεν θέτουν ως κριτήριο χαρακτηρισµού µιας
εκτάσεως ως δάσους ή δασικής το αραιό ή µη της επ’ αυτής
δασικής  βλάστησης  αλλά άλλο  κριτήριο  που συνάπτεται µε
το ύψος της βλάστησης. Εξάλλου, η νέα παρ. 3 του άρθρου
15  του  Ν  1734/1987,  που  θεωρεί  µία  έκταση  ως  έχουσα
δασικό χαρακτήρα από την ύπαρξη σε αυτήν ορισµένων µόνο
δασοπονικών φυτών και µε µαθηµατικώς οριζόµενο ποσοστό
συγκοµώσεως είναι αντίθετη στο άρθρο 24 Συντ. και την υπ’
αυτό ερµηνευτική δήλωση. Από τη ρύθµιση της παρ. 7 του
άρθρου 1 του Ν 3147/2003 δεν παραβιάζονται το Πρώτο ΠΠ
ΕΣΔΑ ούτε τα άρθρα 17, 24 και 118 Συντ. (µειοψ.). ΣτΕ Ολ
32/2013 (παρατ. Α. Χαροκόπου / Χ. Διβάνη), σελ. 160.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισµός για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων στο
Ελεγκτικό Συνέδριο - Δεν υπάγονται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ.
Απαγόρευση από τον συντακτικό νοµοθέτη µε την επιφύλαξη
των προβλεπόµενων στις επίµαχες διατάξεις εξαιρέσεων, της
ανάθεσης  διοικητικών  καθηκόντων  σε  δικαστικούς
λειτουργούς  προκειµένου  να  ενισχυθεί  η  προσωπική  και
λειτουργική ανεξαρτησία τους. Ισχύς σχετικής απαγόρευσης,
όπως  προκύπτει  από  τη  διάταξη  του  άρθρου  118  παρ.  4
Συντ.,  το  αργότερο  από  1.1.2002.  Μετά  την  ηµεροµηνία
αυτή µη νόµιµη συγκρότηση συµβουλίων και επιτροπών που
προβλέπονται από διάταξη νόµου και ασκούν αρµοδιότητες
διοικητικού  χαρακτήρα  µε  συµµετοχή  δικαστικών
λειτουργών.  Καλύπτονται  από  την  διάταξη  του  άρθρου  92
Συντ.,  όλοι  οι  υπηρετούντες  στα  δικαστήρια  υπάλληλοι.
Καλύπτονται  και  οι  Επιµελητές  Δικαστηρίων.  Ειδικής  φύσης
επιτελούµενο  έργο  από  τους  δικαστικούς  υπαλλήλους,  οι
οποίοι  είναι  βοηθητικά  όργανα  της  Δικαιοσύνης  που
συµβάλλουν  στο  δικαιοδοτικό  έργο  των  δικαστηρίων.
Περιβάλλονται από  τις  εγγυήσεις  του άρθρου 92 Συντ.,  ως
προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Η Τριµελής Επιτροπή
του  επίµαχου  ειδικού  διαγωνισµού  ασκεί  αρµοδιότητα,  η
οποία  είναι  µεν  κατά  περιεχόµενο  διοικητικής  φύσης,
συνδέεται  όµως  στενά  µε  την  εν  γένει  διοίκηση  και
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Σ.  Κουκούλη  -  Σπηλιωτοπούλου,  Χάρτης  Θεµελιωδών
Δικαιωµάτων  της  ΕΕ:  πεδίο  εφαρµογής  και  ελληνική
νοµολογία  (µε  αφορµή  τη  ΔΕΕ  26.2.2013,  C-617/10,
Akerberg Fransson), σελ. 176.

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΧΘΔΕΕ - Πεδίο εφαρµογής - Αρχή ne bis in dem

ΔΕΕ  υπόθ.  C-617/10  Aklagaren  κατά  Hans  Akerberg
Fransson, απόφ. της 26.2.2013 (τµήµα µείζονος συνθέσεως)
(περίλ.) [παρατ. Δ. Αλεξανδροπούλου], σελ. 186.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ι. Νόµοι – Προεδρικά Διατάγµατα – Αποφάσεις, σελ. 190.

ΙΙ. Νοµοθετήµατα που αναµένονται, σελ. 192.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013)

Κάντε κλικ εδώ για πλήρη περιεχόµενα

οργάνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συγκρότηση Επιτροπής
από δικαστικούς λειτουργούς του ΕλΣυν. Μη παραβίαση των
διατάξεων του άρθρου 89 παρ. 2 και 3 Συντ. Η πρόσληψη
υπαλλήλων  στο  Δηµόσιο  και  στα  άλλα  νοµικά  πρόσωπα
δηµοσίου  τοµέα  γίνεται  µε  διαγωνισµό  ή  επιλογή  βάσει
προκαθορισµένων και αντικειµενικών κριτηρίων και υπάγεται
στον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Αν θεσπιστεί από τον κοινό νοµοθέτη
ειδική  διαδικασία  επιλογής  προσωπικού  για  θέσεις  το
αντικείµενο  των  οποίων  περιβάλλεται  από  ειδικές
συνταγµατικές  εγγυήσεις  όπως  είναι  το  σύνολο  των
δικαστικών  υπαλλήλων,  δεν  επιτρέπεται  η  υπαγωγή  της
διαδικασίας είτε εν όλω είτε εν µέρει στον έλεγχο της κατά το
Σύνταγµα  ανεξάρτητης  αρχής,  του  ΑΣΕΠ.  (µειοψ.)  ΣτΕ  Ολ
195/2013 (παρατ. Α. Τσιρωνάς), σελ. 167.

ΔΙΚΑΣΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

50  χρόνια  από  την  ίδρυση  των  Τακτικών  Διοικητικών
Δικαστηρίων.  Μια  προσπάθεια  αναζήτησης  των  αιτίων
συσσώρευσης  σ’αυτά  χιλιάδων  εκκρεµών  υποθέσεων.  Το
παρόν  άρθρο,  τµήµα  γενικότερης  µελέτης,  αφού  κάνει  µια
σύντοµη αναφορά στην διαδροµή των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων από την ίδρυσή τους έως σήµερα, εστιάζει στην
δεκαετία του 2000, την οποία θεωρεί ιδιαίτερα καθοριστική
στην όλη διαδροµή τους. Τούτο υπό την έννοια ότι κατά την
περίοδο αυτή αναδείχθηκαν στον µέγιστο βαθµό τα δοµικά
και  συστηµικά  προβλήµατα  της  διοικητικής  δικαιοσύνης  µε
προφανείς  επιζήµιες  συνέπειες,  τόσο  στα  δικαιώµατα  των
πολιτών  όσο  και  στο  δηµόσιο  συµφέρον,  ενώ  σιγά  σιγά
υπέσκαπταν  και  την  εµπιστοσύνη  της  κοινωνίας  στη
δικαιοσύνη  και  τους  λειτουργούς  της.  Ακολούθως,
αναφέρεται  σε  σειρά  παραγόντων,  µε  την  παράθεση
στατιστικών  στοιχείων  και  παραδειγµάτων  από  την  κίνηση
εργασιών  των  διοικητικών  δικαστηρίων  που  συνετέλεσαν
στην  δηµιουργία  των  προβληµάτων  αυτών  και  είχαν  ως
συνέπεια,  αφενός  την  συσσώρευση  σε  αυτά  χιλιάδων
εκκρεµών  υποθέσεων  και  αφετέρου  τη  µη  παροχή
αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας, υπό τους όρους του
άρθρου  6  παρ.1  της  ΕΣΔΑ.  Νοµ.  Συµβολές  Α.
Παπαπαναγιώτου-Λέζα, σελ. 97.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

50  χρόνια  από  την  ίδρυση  των  Τακτικών  Διοικητικών
Δικαστηρίων.  Μια  προσπάθεια  αναζήτησης  των  αιτίων
συσσώρευσης  σ’αυτά  χιλιάδων  εκκρεµών  υποθέσεων.  Το
παρόν  άρθρο,  τµήµα  γενικότερης  µελέτης,  αφού  κάνει  µια
σύντοµη αναφορά στην διαδροµή των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων από την ίδρυσή τους έως σήµερα, εστιάζει στην
δεκαετία του 2000, την οποία θεωρεί ιδιαίτερα καθοριστική
στην όλη διαδροµή τους. Τούτο υπό την έννοια ότι κατά την
περίοδο αυτή αναδείχθηκαν στον µέγιστο βαθµό τα δοµικά
και  συστηµικά  προβλήµατα  της  διοικητικής  δικαιοσύνης  µε
προφανείς  επιζήµιες  συνέπειες,  τόσο  στα  δικαιώµατα  των
πολιτών  όσο  και  στο  δηµόσιο  συµφέρον,  ενώ  σιγά  σιγά
υπέσκαπταν  και  την  εµπιστοσύνη  της  κοινωνίας  στη
δικαιοσύνη  και  τους  λειτουργούς  της.  Ακολούθως,
αναφέρεται  σε  σειρά  παραγόντων,  µε  την  παράθεση
στατιστικών  στοιχείων  και  παραδειγµάτων  από  την  κίνηση
εργασιών  των  διοικητικών  δικαστηρίων  που  συνετέλεσαν
στην  δηµιουργία  των  προβληµάτων  αυτών  και  είχαν  ως
συνέπεια,  αφενός  την  συσσώρευση  σε  αυτά  χιλιάδων
εκκρεµών  υποθέσεων  και  αφετέρου  τη  µη  παροχή
αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας, υπό τους όρους του
άρθρου  6  παρ.1  της  ΕΣΔΑ.  Νοµ.  Συµβολές  Α.
Παπαπαναγιώτου-Λέζα, σελ. 97.

Φορολογικές  και  τελωνειακές  διαφορές  -  Πρόδηλη
βασιµότητα. Η ρύθµιση του άρθρου 38 του Ν 3900/2010 που
προβλέπει, προκειµένου περί φορολογικών και τελωνειακών
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διαφορών, ως λόγο αναστολής εκτελέσεως της πρωτόδικης
δικαστικής  απόφασης  µόνο  την  πρόδηλη  βασιµότητα  του
ενδίκου µέσου, δεν παραβιάζει τα άρθρα 20 παρ. 1 Συντ., 6
παρ.  1  και  13  ΕΣΔΑ.  ΣτΕ  ΕΑ  35/2013  (παρατ.  Ε.
Παπαδηµητρίου), σελ. 142.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προϋποθέσεις  ίδρυσης  και  λειτουργίας  Κολλεγίων.
Συνταγµατικότητα  σχετικής  νοµοθεσίας.  N  3696/2008.
Ίδρυση  και  λειτουργία  Κολλεγίων.  Προϋποθέσεις  για
χορήγηση  αδείας  ιδρύσεως  και  λειτουργίας  Κολλεγίων.  Δεν
αντίκειται στο άρθρο 5 παρ. 1 Συντ. και στο δικαίωµα της
ελεύθερης  ανάπτυξης  της  προσωπικότητας  και  της
οικονοµικής  και  κοινωνικής  ζωής  της  χώρας  η  υποχρέωση
υπαγωγής  όλων  των  νοµίµως  λειτουργούντων  παρόχων  µη
τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην βαθµίδα των ΚΕΜΕ
ή Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών επί ποινή διακοπής της
λειτουργίας  τους.  ΣτΕ  Ολ  691/2013  (παρατ.  Γ.
Γεραπετρίτης), σελ. 125.

Κάντε κλικ εδώ για τα πλήρη ευρετήρια

Αν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter παρακαλούµε πατήστε εδώ
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