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Θέμα: Όταν μια κυβέρνηση εφαρμόζει επιλεκτικά αποφάσεις δικαστηρίων, η Δημοκρατία
κινδυνεύει
Σήμερα η κυβέρνηση Τσίπρα προχώρησε σε νέα κίνηση σε σχέση με τη συναλλαγή της με τη
Δικαιοσύνη. Αποφάσισε, σε εφαρμογή αποφάσεων του «Μισθοδικείου» επί ατομικών
προσφυγών, τη νέα εκκαθάριση φόρου των εισοδημάτων της τελευταίας πενταετίας για το σύνολο
των υπηρετούντων και συνταξιούχων δικαστικών, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο
εισοδήματος μετά την αφαίρεση ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές τους,
«προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη επιβάρυνση των δικαστηρίων και των πολιτών» (των
δικαστικών δηλαδή), ευαισθησία που δεν έχει επιδείξει για τα δικαστήρια και για όλες τις
αντίστοιχες υποθέσεις διεκδίκησης των υπολοίπων πολιτών .
Η συμμόρφωση της διοίκησης στις αποφάσεις των δικαστηρίων είναι αυτονόητη υποχρέωση της
διοίκησης. Όμως, ο πολύς χρόνος που έχει παρέλθει από τη λήψη των σχετικών αποφάσεων του
Μισθοδικείου (89/2013 και 6/2015), σε συνδυασμό με το πρόσφατο θεσμικό ατόπημα του
Πρωθυπουργού κατά τη συνάντηση με τις ηγεσίες των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, και με
την ήδη εκκινήσασα διαδικασία διάσκεψης του ΣτΕ για τον νόμο περί τηλεοπτικών αδειών,
δημιουργεί εύλογα συνειρμούς περί νέας απόπειρας επηρεασμού για ευνοϊκή αντιμετώπιση των
υποθέσεων κυβερνητικού ενδιαφέροντος από τη Δικαιοσύνη.
Αν και ουδείς αμφιβάλλει ότι η ακεραιότητα των Ελλήνων Δικαστών θα αναιρέσει τις κυβερνητικές
προσπάθειες επηρεασμού τους, υπάρχει ένας ασφαλής τρόπος η ίδια η κυβέρνηση να διαλύσει τις
όποιες υποψίες περί νέου ατοπήματος: Να συμμορφωθεί αμέσως με όλες αδιακρίτως τις
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχουν κρίνει
παράνομες τις περικοπές αποδοχών και συντάξεων άλλων κατηγοριών λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των Καθηγητών των Πανεπιστημίων.
Αν δεν το πράξει, όχι μόνο επιβεβαιώνει τις υποψίες περί νέας απόπειρας θεσμικής εκτροπής,
αλλά και τους φόβους πολιτειακής πλέον εκτροπής. Όταν μια κυβέρνηση εφαρμόζει επιλεκτικά
αποφάσεις δικαστηρίων, η Δημοκρατία κινδυνεύει.
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