ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόµου «Τροποποίηση και συµπλήρωση
του ν. 3226/2004 (Α΄ 24) «Παροχή νοµικής βοήθειας σε
πολίτες χαµηλού εισοδήµατος και άλλες διατάξεις» - Αναπροσαρµογή κριτηρίων υπαγωγής στο νόµο και διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Σύµφωνα µε το ν. 3226/2004 «Παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η παροχή δωρεάν νοµικής βοήθειας
στους πολίτες χαµηλού εισοδήµατος.
Σε κρίσιµες εποχές, όπως αυτή που διανύουµε το δικαίωµα για δωρεάν δικαστική συνδροµή είναι βαρύνουσας σηµασίας για όλους τους πολίτες και ιδίως για τους
οικονοµικά ασθενέστερους. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ
η προστασία του δικαιώµατος αυτού και η διασφάλιση από την πλευρά της Πολιτείας της ανεµπόδιστης και αποτελεσµατικής άσκησης του δικαιώµατος δικαστικής προστασίας για όλους τους πολίτες.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 3226/2004 δικαιούχοι
νοµικής βοήθειας είναι οι χαµηλού εισοδήµατος πολίτες.
Στο άρθρο 2 προβλέπεται ότι Πολίτες χαµηλού εισοδήµατος, δικαιούχοι νοµικής βοήθειας, είναι εκείνοι των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα δεν υπερβαίνει
τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατοµικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας. Ο περιορισµός αυτός είναι αναγκαίος ώστε να
διασφαλιστεί ότι η βοήθεια της Πολιτείας θα παρέχεται
σε εκείνους που την έχουν ανάγκη.
Ωστόσο, στην καθηµερινή πρακτική η παροχή δωρεάν
νοµικής βοήθειας περιορίζεται σε πολύ µικρό αριθµό πολιτών καθώς ως κριτήριο για τη χορήγησή της λαµβάνεται υπόψη το τεκµαρτό και όχι το πραγµατικό εισόδηµα
του πολίτη. Το εισοδηµατικό κριτήριο του άρθρου 1 του
ανωτέρω νόµου χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης, καθώς η
αοριστία στον προσδιορισµό του εισοδήµατος έχει ως
συνέπεια την έκδοση πληθώρας απορριπτικών δικαστικών αποφάσεων εις βάρος πολιτών που έχουν πραγµατική ανάγκη της δωρεάν δικαστικής προστασίας λόγω υπέρβασης του προβλεπόµενου από το νόµο εισοδηµατικού κριτηρίου διότι έτυχε να έχουν στην κυριότητά τους
ένα ακίνητο.
Τούτο αντιβαίνει στον ίδιο το σκοπό του νόµου, καθώς
και στις επιταγές του Συντάγµατος και της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Από τη διατύπωση του νόµου συνάγεται µε σαφήνεια
ότι ο Νοµοθέτης αναφερόµενος σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος εννοεί το πραγµατικό εισόδηµα που διαθέτει
ο αιτούµενος νοµική βοήθεια πολίτης και όχι το τεκµαρτό και δη όταν το εισόδηµα τεκµαίρεται από το γεγονός
και µόνο ότι διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία.
Διότι δε νοείται τεκµαρτό εισόδηµα σε χαµηλού εισοδήµατος φορολογούµενο πολίτη όταν αιτείται νοµική
βοήθεια δηλαδή παροχή οποιαδήποτε µορφής δικαστικής προστασίας, η οποία είναι ατοµικό δικαίωµα συνταγµατικά κατοχυρωµένο σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Συντάγµατος το οποίο δεν επιδέχεται ερµηνεία εις βάρος
του πολίτη.
Σκοπός της διάταξης είναι να µην εµποδίζεται και να
διευκολύνεται ο πολίτης στην παροχή δικαστικής προ-

στασίας, η οποιαδήποτε άλλη ερµηνεία του νόµου οδηγεί στην χειροτέρευση της θέσης του πολίτη και παρακωλύει την άσκηση του εν λόγω δικαιώµατος, όπως όταν
λαµβάνεται υπόψη το τεκµαρτό εισόδηµα, παραβιάζοντας µε τον τρόπο αυτό σωρεία συνταγµατικών διατάξεων ανάµεσά τους και το άρθρο 5 του Συντάγµατος όπου
αναφέρει ότι, καθένας έχει δικαίωµα να συµµετέχει στην
κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας.
Όταν ο νόµος αναφέρεται σε χαµηλού εισοδήµατος
πολίτες εννοεί σε κάθε περίπτωση το πραγµατικό δηλωθέν εισόδηµα που προέρχεται από την εργασία του, και
όχι το τεκµαρτό εισόδηµα το οποίο αντιδιαστέλλεται µε
το πραγµατικό.
Τεκµαρτό εισόδηµα είναι αυτό που προκύπτει από υπολογισµούς που γίνονται µε βάση δεδοµένα, όπως οι
πραγµατοποιηθείσες δαπάνες, η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου καθώς και η κατοχή περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς τα τεκµαρτά εισοδήµατα µπορούν να ληφθούν µόνο για φορολογικούς λόγους και µόνο κατ’ εξαίρεση.
Το τεκµαρτό εισόδηµα καθιερώθηκε νοµοθετικά µόνο
για φοροεισπρακτικούς σκοπούς και όχι για την παροχή
δικαστικής προστασίας στους δικαιούχους νοµικής βοήθειας, υπό διαφορετικό πρίσµα, παραβιάζεται η αρχή της
αναλογικότητας όπως θεσπίστηκε στο άρθρο 25 του Συντάγµατος, καθώς και το άρθρο 2 του Συντάγµατος όπου
αναφέρεται στον σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Επίσης παραβιάζεται και η αρχή της δικαιολογηµένης
εµπιστοσύνης του διοικουµένου πολίτη, ο οποίος υπολογίζει το πραγµατικό του εισόδηµα σε κάθε του συναλλαγή.
Ο ν. 3226/2004 αναφέρεται στο πραγµατικό εισόδηµα
και όχι στο τεκµαρτό εισόδηµα και δεν αφήνει κανένα
περιθώριο διαφορετικής ερµηνείας και επιφύλαξης. Εποµένως ερµηνεύοντας το νόµο και την εν λόγω διάταξη
θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µόνο το πραγµατικό εισόδηµα του δικαιούχου νοµικής προστασίας και όχι το
τεκµαρτό.
Επιπλέον, σκόπιµη κρίνεται η τροποποίηση του ύψους
του εισοδήµατος για τον χαρακτηρισµό ενός πολίτη ως
έχοντος χαµηλό εισόδηµα µε βάση τα κριτήρια και τις αντικειµενικές και επιστηµονικές µελέτες και συµπεράσµατα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και του Κυβερνητικού Συµβουλίου
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που δηµοσιεύτηκε στις
10.4.2014.
Εκεί προσδιορίζεται µε οικονοµικά, στατιστικά και επιστηµονικά κριτήρια το κόστος της εύλογων δαπανών
διαβίωσης των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα.
Οι ως άνω στατιστικές των ανωτέρω φορέων είναι το
πλέον αντικειµενικό σηµείο αναφοράς για το κόστος
διαβίωσης στην Ελλάδα σήµερα και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ως κατευθυντήριες γραµµές για τον προσδιορισµό του εισοδηµατικού κριτήριου για την παροχή
δωρεάν νοµικής βοήθειας.
Αυτό σηµαίνει ότι όποιο εισόδηµα ανέρχεται µέχρι του
εκάστοτε προσδιορισµένου ποσού για τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης από τους ως άνω φορείς, πρέπει να θεωρείται χαµηλό υπό την έννοια του νόµου και να παρέχεται στους πολίτες αυτούς δωρεάν νοµική βοήθεια.
Και τούτο διότι όταν το ίδιο το κράτος θέτει ένα όριο
για τις δαπάνες διαβίωσης των πολιτών, στις οποίες δεν
συµπεριλαµβάνει έξοδα για υπηρεσίες δικηγόρων και
παραστάσεις στα δικαστήρια, δεν µπορεί να προσδιορί-
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ζει έπειτα το όριο για την παροχή νοµικής βοήθειας σε
χαµηλότερο επίπεδο από το επίπεδο των εύλογων δαπανών διαβίωσης.
Άλλως θα έπρεπε να αυξήσει το επίπεδο και τα όρια
των εύλογων δαπανών διαβίωσης ώστε να συµπεριλαµβάνονται σε αυτά και ένα ποσό που θα αντιπροσωπεύει
τα έξοδα για υπηρεσίες δικηγόρων και παραστάσεις στα
δικαστήρια.
Συνεπώς, πολίτης µε χαµηλό εισόδηµα θα πρέπει να
θεωρείται όποιος έχει πραγµατικό (και όχι τεκµαρτό) εισόδηµα το οποίο κείται εντός των ορίων των εύλογων
δαπανών διαβίωσης, όπως προσδιορίζονται από την
ΕΛ.ΣΤΑΤ. και το Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και όχι όποιος έχει ετήσιο οικογενειακό
εισόδηµα που δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατοµικών αποδοχών, που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
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υπολογίζεται το πραγµατικό δηλωθέν εισόδηµα που έχουν κατά το τελευταίο φορολογικό έτος πριν την υποβολή της αίτησης και όχι το τεκµαρτό οικογενειακό εισόδηµα, προς αποφυγή επικίνδυνου περιορισµού του δικαιώµατος σε µικρή µερίδα πολιτών και προς εκπλήρωση
του σκοπού του νόµου που είναι η διασφάλιση της παροχής δικαστικής προστασίας στους οικονοµικά ασθενείς
πολίτες.
Στους δικαιούχους παροχής νοµικής βοήθειας προτείνεται να περιλαµβάνονται οι άνεργοι ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας της ανεργίας µε βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του τελευταίου έτους, χωρίς κανέναν
άλλον περιορισµό.
Επίσης, προτείνεται αναπροσαρµογή του ποσοστού αναπηρίας ως κριτηρίου υπαγωγής στο νόµο από 67% σε
50% διότι τα ποσοστά αναπηρίας µειώθηκαν µε τις νέες
διατάξεις του Ιατρικού Κώδικα µε συνέπεια την απώλεια
για πλήθος πολιτών παροχών που θα δικαιούνταν, λόγω
του χαµηλού ποσοστού αναπηρίας.
Ως προς το άρθρο 7 παράγραφος 2 περίπτωση β΄ του
ανωτέρω νόµου που αφορά τον κατηγορούµενο, προτείνεται να προβλέπεται διορισµός συνηγόρου για όλα τα
πληµµελήµατα ανεξαρτήτως της ποινής φυλάκισης που
προβλέπει η εκάστοτε διάταξη νόµου αντί του να τίθεται
εκ του νόµου ελάχιστο όριο επιβολής στερητικής της ελευθερίας ποινής τουλάχιστον 6 µηνών ως προϋπόθεση,
το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση άσκησης ενδίκων µέσων.
Τέλος, και στο άρθρο 7 παράγραφος 3 προτείνεται η
πρόβλεψη παροχής νοµικής βοήθειας στα θύµατα χωρίς
να υπάρχει ο περιορισµός του ορίου της επαπειλούµενης ποινής φυλάκισης 6 µηνών ως προϋπόθεσης της παροχής.
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Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 3226/2004 (Α΄
24) «Παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος και άλλες διατάξεις» - Αναπροσαρµογή κριτηρίων υπαγωγής στο νόµο και διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του
Προτείνεται η τροποποίηση και συµπλήρωση του ισχύοντος ν. 3226/2004 µε σκοπό την αναπροσαρµογή
των κριτηρίων υπαγωγής στο δικαίωµα παροχής νοµικής
βοήθειας ώστε να διευρυνθεί η δυνατότητα πρόσβασης
των πολιτών σε αυτήν.
Σχετικά µε το ύψος του εισοδήµατος για τον χαρακτηρισµό ενός πολίτη ως έχοντος χαµηλό εισόδηµα, προτείνεται να λαµβάνονται υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές υπολογίστηκαν από την Ελληνική
Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) το έτος 2013
ν. 4172/2013) και ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο του έτους
2014.
Κρίνεται σκόπιµο να λαµβάνεται υπόψη το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα του τελευταίου έτους αντί
αυτού των 3 τελευταίων ετών που προβλέπει ο ανωτέρω
νόµος. Διότι κρίσιµο χρονικό σηµείο για να κριθεί ο πολίτης οικονοµικά αδύναµος είναι ο χρόνος υποβολής της
αίτησης.
Προτείνεται η αναπροσαρµογή του εισοδηµατικού ορίου υπαγωγής στο νόµο από το ποσό των 10.000 ευρώ σε
αυτό των 15.000 ευρώ ως ετήσιου καθαρού εισοδήµατος
του έγγαµου ή άγαµου µε περισσότερα προστατευόµενα
µέλη.
Δέον είναι στους δικαιούχους νοµικής προστασίας, να
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