Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,
Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στις 16/10/2019, έλαβε χώρα
εισήγηση μέλους του Κοινοβουλίου αναφορικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου της πολυνομίας
και της κακονομίας. Σύμφωνα με την πρόταση, θα πρέπει να τροποποιηθεί η διαδικασία
νομοθέτησης και ειδικότερα το Άρθρο 73 του Συντάγματος. Στόχος είναι η εισαγωγή δυνατότητας
τροποποίησης ισχύοντος νόμου, χωρίς νέο σχέδιο νόμου, αλλά με προσθήκη/τροπολογία που θα
συζητείται και θα δημοσιεύεται αυτοτελώς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ως δικηγόρος, υπεύθυνος περιεχομένου στην ιστοσελίδα lawspot.gr και εκπρόσωπος του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στη Διαρκή Επιστημονική Επιτροπή του Υπ. Δικαιοσύνης,
παρακολουθώ με πολύπλευρο ενδιαφέρον το νομοθετικό έργο της Βουλής τα τελευταία χρόνια.
Κατά την ταπεινή μου άποψη, την οποία λαμβάνω το θάρρος να απευθύνω σε εσάς, η πρόταση για
την τροποποίηση του Άρθρου 73 που κατατέθηκε κινείται στην ορθή κατεύθυνση και θα πρέπει να
εξεταστεί περαιτέρω από την Επιτροπή σας. Συνοπτικά, οι βασικότεροι λόγοι που θα έπρεπε να γίνει
αυτό είναι οι εξής:
Το Σύνταγμα στο άρθρο 74 παρ. 5 προβλέπει ότι “η προσθήκη ή τροπολογία άσχετη με το κύριο
αντικείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου δεν εισάγεται για συζήτηση”. Η αντίθετη
πρακτική οδηγεί στην έκδοση νόμων, οι οποίοι περιλαμβάνουν διατάξεις μη συναφείς προς το κύριο
αντικείμενο τους, καθιστώντας δυσχερή τόσο την ένταξή τους στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, όσο
και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας συνολικά. Ταυτόχρονα, προκαλεί δυσπιστία στους πολίτες
αναφορικά με τη νομοθετική διαδικασία, γεγονός που επιδρά αρνητικά στη συνολική αντίληψή τους
για τη λειτουργία του Κράτους.
Η εν λόγω πρόταση δεν διαταράσσει τη θεσμική λειτουργία της Βουλής, καθώς θα εξακολουθεί να
είναι εφικτή η εισαγωγή σχετικών με το αντικείμενο του προτεινόμενου νόμου τροπολογιών.
Ταυτόχρονα, θα αποτελέσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα, για τη βελτίωση της λειτουργίας του
Κράτους, αλλά και του συστήματος Δικαιοσύνης, μέσω της ορθότερης κατάρτισης και
κωδικοποίησης ενός πιο κατανοητού νομικού πλαισίου.
Το ακριβές περιεχόμενο της διάταξης, καθώς και η διαδικασία που θα προκύψει από τον Κανονισμό
της Βουλής, θα πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η
επιστημονική ορθότητα και λειτουργικότητα της μεθόδου, όσο και η τήρηση των συνταγματικών και
δημοκρατικών αρχών νομοθέτησης.
Κατά την εκτίμησή μου, η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να ενταχθεί σε μία συνολική προσπάθεια
ενίσχυσης της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της νομοθετικής διαδικασίας, χωρίς να
διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της.
Με εκτίμηση και ευχές για τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα στις εργασίες της Επιτροπής σας,
Βασίλης Καρκατζούνης

