
ΣYNToNΙΣTIΚH EΠΙTPoΠΙΙ
ΔΙΚHΓoPΙΚΩN ΣYΛΛoΓΩN EΛΛΑΔoΣ

ΚATEΠEIΓoN

Α0ιiνα' 8-10-2012

Aρ. Πρωτ. l|f
Πρoq
τoν κ. Γιιilwη Στoυρνιftρα,

Yπoυργ6 oικoνoμικιδν

Koινoπoιoδμενιl οτoυc κ.κ. :

Arπ<irνη Σα1ιαp6"n ΠρωΘυπoυργ6 τηg Eλλιiδo6

Eυιfiγγελo Bενιζ6λo, Πρ6εδρo ΠAΣoΚ
ΦcΙrτιo Koυβ6λη, Πρ6εδρo ΔHMAP

Aξι6τιμε κδριε Yπoυργs,
.oπωg και o iδιog Θα f4εnε αvτι\φΘεi, αg τελanταtεq ημ6ρεξ 626ει αναlαlψει

μεiζoν ζηημα εξαιτiαg ηg πρ6oφαηξ και 6λω9 αιφvιδιαoτιΦg w6ργειαg τoυ

Yπoυργεioυ σαξ να πρoωθηoει η voμoΘετικη πρωτoβoυλiα φ6ετικ& με τoν

περιoριoμ6 η€ ευΘtiηg τoυ Eπικoυρικoιi Kεφαλαioυ ω6 πρog τιg

καταβαλλ6μsvεg oε Θ6ματα τρo1αiων ατυμ μιiτων απoζη μιιboειg.

Καταpγ&"q, σ0ζ υπεvθυμζoυμε πωζ η iδια πρωτoβoυλiα εi2gε ανα\φθεi

πρo εv6g ακριβcbg ιθτoυg απ6 τo Yπoυηεio.σαq και π(λν oπ6τε και εi1ε

επι1ειρηΘεi εκ v6oυ η παντεληg κατd,ργηση η€ alΘriνηg τoυ Eπικoυρικof

Κεφαλαioυ ωg πρo6 ην υπo26ρ6ωoη τoυ να καταβ&λλει χρηματικη

ικανoπoiηoη λ6γω ηΘιt<ηg βλιiβηq η ψυxιlcηg oδriηg και η ειoαγωγη πλαφ6ν

oην απoζημiωαη πoυ αυτ6 Θα 6φειλε να καταβιiλλει για τξ λoιπ69 αξιιiloειg

τoυ παθ6vτα εvιb σην περiπτωοr1 ανιiκληoηζ ηs dδειαg αoφαλιoτικηq

εταιρiαq η πτio1aloηg αυηξ τo αviυτατo 6ριo ηg απoζημiωotl€ περιoριζ6ταν

σε 100.Ο00 ευρ6 και πρoβ}'επ6ταν πoo6oτωoη ανd,λoγα με τo ιiΨos ηg
ζημiαg. Πληv 6μωg, 6πεωα απ6 αιrντovιoμwεg εv6ργειεg ηg 0λoμ6λεια9 των

Πρo6δρωv των Δικηγoρικcilv Συλλ6γωv Eλλ6δo6 και παρdθεση των anλoγωv

αναδρ6oεων και τωv νoμικ& τεκμηρι{Dμ6νωv ε,tιχειρημ6πων μαg, η τ6τε



ηγεσiα τoυ Yπoυργεioυ oικoνoμικιbν απoφιioιοε τηγ απ6oυρoη τη€

o2gετικι[g διιftταξηg, αναγγα)ρζoνταg 6μπρακτα τo εoφαλμ6νo τηg εv λι6γω

πριοτoβoυλiαg και τιg oλεΘριεg ουν6πsιε6 πoυ αυττt Θα εf1ε ω€ πρo€ τη

διακινδ{lνευση των δικαιω1ιιilτων των Θυμιilτων τρoχαiων ατυ2gημιiτων.

Kατ6πιν τoιiτoυ, η επαναφoρ6 ηg, καταδεικruει μtα ακαταν6ητn εμμoνιi

oριoμεvων να κατanθιiνoυν πρog πρoδηλωg εoφαλμθη πoρεiα η voμoθετικη

πρωτoβoυλtα, αδιαιρoρcbγταc για τκ επιξιtμιεc oυν6πειεc πoυ πo6κειται vα

πρoκαλ6ooυν oττlγ αοφιfiλεια των αιlναλλαγιΙrγ και oτην πρooταoiα των

alv6μωv αγαΘcΙrv των πoλιτcirν.

Ωg πρog ηv oυoiα τoυ ζηηματο6, επιΘυμo6με vα σαg επιoημ0νoιlμε τov

ιδιαiτερo ρ6λo πoυ επιτελεi oτo δικαιικ6 μαg o6oημα και, ειδικ6τερα, στo

αoφαλιoτικ6 δiκαιo o Θεoμ69 τoυ Eπικoυρικori Kεφαλαioυ, ο oπoiog

θεoπiαηκε με oτ61o ηv πρod,σπισTl τωv συμφερ6ντων των ζημιωΘalτων.

παθ6vτων απ6 ααlffiματα πoυ πρoκαλo6vται απ6 αvαoφd,λιoτα o16ηματα. Kατ&

αυν6πεια, η πρooξγισtl τoυ Θεoμoιi αυτoδ με κριτηρια απoκλειoτικιi και

p6vo λoγιoτικιil.oικoνoμικιilo με aτ6γo την περιoτoλι{ δαπανcirν,

παραγνωρiζει την ιδιαiτερη απooτoλ;ι{ τoυ Eπικoυρικoi Kεφαλαioυ και

ιiγει oε αν6ξητι1 αντιμετcirπισtl τoυ ζητι{ματog, καταδεικνδoνταq στην

πραγματικ6τητα ιιια πΜρη κιiμΨη τηg 6woιαq τoυ κριiτoυq δικαioυ και

μiα απρoΘυμiα υlιoτt)*aματικι{g πρoιftoπιoη6 τα,ν δικαιωμιiτοrν τα)ν

πoλιτrbν.

FΙ απooτoλη τoυ Eπικoυρικo6 Kεφαλαioυ ξgει διαμoρφωΘεi, o6μφωvα και

με η βo6ληoη τoυ ιoτoρικori νoμoθ6τη, ωg βαθδτατα κoιγωνικιξ και

απoκαταoτατικιi τltc νoυιμ6τnταc και τoυ oυγαιoΘιiματoc δικαioυ, w6ψει

κα1 τoυ γεyoν6τog 6τι η κυκλoφoρiα αυτoκιvητων απoτελεt αι1μαντικ6τατη

ηγη κινδιiνoυ, με νoμικ66 πρoεκτ&oει6. Παριiλληλα, η-gQηEΞρΨlι
δικαoτπoιακtfr πoαγματικ6τnτα €γει επανειλπuufvα απoδεiξει τnν

ιδιαiτερα onιαντικιfr αιlμβoλι1 τoυ oτnν παoο.ι1 oικoνoμικtf,c αρωγιftc οε

βαοriτατα τραυuατιοΘ6vτα oδuατα τρo-αirυγ ατυγnυιiτωγ και oτnν

ιf,υβλρνoη τωγ oruγεπεκbν τoυc. εξαooαλiξoγτιic τoυc μiα αξιoπoεπri



Evτελcbg εvδεικτικd και πρoκειμεvoυ να απoKoμioετε πρooωπικη αvτiξψη
περi τηq oπoυδαι6ηταg ηξ απooτoληg τoυ Eπικoυρικoιi Κεφαλαioυ, oαq

παραΘ6τoυμε δικαoτιΦ απ6φαoη πoυ επιδiκαoε απoζημiωoη oε ανηλικr]

μαθητρια πoυ υπ6oη αvαzηρiα oε πooooτ6 83oΖ, μεταξιi ιiλλων, τLα
διαφυγ6vτα κθρδη λ6γω ηg αδυvαμiα€ η€ να εργαστεi και να αυτoσυvηρηΘεi

και εξαιτiαξ ηξ επiδραoηg η6 επελΘoιioαg αναηρiαg oτo μ6λλoν αυη6 βλ.
EφΘεo |32812006). Παριiλληλα, τo Eπικoυρικ6 Kεφιiλαιo ηταv εκεivo πoυ

κληΘηκε να καλιiψει την απoζημiωη Θιiματoq τρo1αioυ τo oπoio, κατd, τηv

κρfση τoυ Δικαoηρioυ, ',ωG αυv6πεια των βαρυτιiτωv oωματικιirν βλαβιirv πoυ

υπ6oη. oημαδευηκε με μη πρoβλεπ6μεvε€ να απoκαταoταΘoιiν oτo μ6λλov
αvα7ηρiα και παραμ6ρφωση τoυ σd)ματog η€. πoυ εiχαv και ιξ'oυv

καταστρεπτικ{ξq συν6πειε€ σην πρoσCDπικ6ητα ηt και ην πρoσω,cιlΦ η€
ζωi και Θα ετηρειiζoυv μελλovτικ& με πιΘαv6ητα και κατιi η αιlvηΘ.η πoρεiα

των πραγμιiτωv ηv oικoνoμιlΦ. επαγγελματuΦ και κoινωνιrΦ εξ6λξη η€,
(αποκλεiovτ6g ηq) η δυνατ6ητα vα αoκηoει στo μ6λλoν oριoμwα
ε'παγγΕ)νψατα πoυ απαιτoιiv oωματικη αρτι6ητα και Θα επιδρoιiν μελλovτικ&
ση μεiωαη ηg πρoσωzπκ6ητα€ ηg και εlηρειiζoνταq τηv \ruχικη ηξ
διιiθεoη...'' (Eτoι η EφΛαρ 90120|0). Mε ιiλλα }ν6για, η απooτoλη τoυ

Eπικoυρικo6 Kεφαλαioυ εiναι κατι παραπdvω απ6 απLωq απoκαταστατικη ηg
εvδε2g6μaηg πρooβoλτ.1g δικαιωμ&τωv των Θυμd,των πoυ μπoρεi να πρoκαλ6oει

wα ααlμμα και ουνδfεται ευΘ6ω9 με τηγ πoι6τητα ηg μελλoντικι[g τoυg

ζωι[g και τo δικαiωμιi τoυg σε μια αξιoπρεπη διαβi,ωoη. Eiναι &ραΥε

κoιγα)γικιi δiκαιo να ε:ι.vcp.ιIτεi γα αφεΘoδν μετ6ωρα τα δικαιrirματα τα}ν

Θυμιftτorν αυτoκιvητικιΙrν ατυμ11ιdrτων και 6ρμεα τηg ?ι)χη6, κατιi τp6πo

πoυ Θα ιooδυναμi με κατιiλυσι τoυ κoιγωνικoιi κριiτoυ€ και τoυ κpιfitτoυg

δικαioυ;

Kατ6πιν τo6τωv, αντιλαμβ&νεoτε κrριε Yπoυηt,, τo τεp&oτιo κεν6 πoυ

αναμ€vεται να δημιoυργιiσει η πρoιoΘoδμενη ρ6Θμιοη ('ε, πspιτcτciroεη

aoβαρ6τατοrν ατιl1ημιiιτων 6πcιq εiναι τ(ι πριlαναφερΘ6ντα καΘcδg η
παpoγfi1 πλιf,ρoυ€ απoζημiοroηg lτρoE τα Θfματα Θα καταoτεf τελικιi
αν6φικτη και θα καταδικαοτoδν τα τε}'ειrταdα oε διαβiωoη ψ1αξιoπpεπi1,



στα 6ρια τηg αν6χειαg και τηg εξαΘλiωoηg, κατιi πληρη απαξiιοoη πpoq

την αvΘριΙrπινη {lπαρξη και τα πριlστατευ6μενα a'π6 τo κριiτog 6woμα

αγαΘιiι.

Eπoμwωq, η επιμovη του διηγoρικori ocirματοg oην &μεoη απ6oυρoη τηq

w λ6γω τρoπoλoγiα6 εξωτερικειiεται απoκλειoτικ& και μ6vo ωg πρooπ&θεια

απoτρozηξ ηq φαλκiδευoηt τωv δικαιωμd,των τωv πoλιτiον κατΦ τρ6πo

κoινωvικ& ανd,λγητo, πρωτoφανη, ιoτoρικd, και νoμικd, λανΘαoμεvo και

πληρωg αναvτioτoιχo με η σι)γχρoη πραγματικ6ητα και την κατ&oταoη πoυ

θ1ει διαμoρφωθεi oτov κλιiδο των αoφαλιoτικioν εταιριrbν πoυ βυΘiζεται σε

εvα διαρκ6gτΕLψα.

FΙ πρoωΘoιiμεη νoμoΘετικη μεταρριiθμιor1 δw o26ετζεται απλιir€ και

μ6νo με θvα Θεoμ6 με oικoνoμικ6g πρoεκτ&oεη, αλλ& αvτικατoπτρiζει πkfiρωq

η oτιiαη ηζ συvτεταγμ€rηg πoλιτεiαg 6γαντι τoυ εw6μoυ αγαΘoti ηg υγεiαg

και πρoξ ην πρoσωπικ6ητα 6λωv εκεivων πoυ wδε1oμεvωζ να π6ooυν

θιiματα αυτoκιvητικrbν ατι11ημ6των και, δυoτι-l1rbg, καταδεικv6ει εκ μ6ρoυ9

oαg μiα πρωτoφανι[ αδιαφoρiα 6ναντι αυτιirν και μur δuftΘεoη πλι{ρoυg

απαξ1ωafi€ τoυξ, πλιηρο16 αναγτ[οτoιχη τ(υv απαιτι{oεωγ τη€ παρo6oαq

oυγlαlρiαq.

Γνωρζετε πoλιi καλd πωg τo δικηγoρικ6 ocbμα iryει εξαp1!15 καταΘ€oει

συγκεt(ριμεvε6 πρoτιiloεη, τη oπoiεq πλ6oν επαναφ6ρει διιi τΙ|g παρ0roα6

και Θ6τει εκ ν6oυ oτη δuftΘεοι{ οαg, επεξεργαoμεγε€ και εpπλoυτιoμ6νεg,

αναμ6νovταg απ6 τoυq θεoμικιi αρμ6διoυ9 να τιq μελεηooυv και να τιg

επεξεργαoτo6v, παραμρζovταg εμμoν69 πoυ oδηγoιiv σε απαξiωoη τωv

Θεoμιbν και καταδεικιηioυν ην πρoχειρ6τητα, ην εσφαλμεvη oτ61anοη και

ηv απαρfδεκη πoρεiα ηg voμoΘετικηg πρωτοβoυλiαq, σηv oπoiα

παρειoφριiει φυoικd, και η δια2g1oovικη απρoθυμiα ηg εκ&oτoτε πoλιτικηg

ηγεoiαg τoυ τ6πoυ vα εvιφβσει τσυg ελεyκτικor5g μηχαvισμoιig αvαφoρικ6 με

το καΘεoτιil6 λειτoυργtαg των αoφαλιoτικιbν εταιριιbν και να oιlμβ6λλει σην

ε$lγiανoη τoυ κλdδoυ. Ανιiλoγεq, 6μωζ, πρακτικιig καταληγoυν να

ιooδυvαμo6v με μια εv τoι4 πpdηpασι υπ6Θαλψη oικoνoμικrbν αταoθαλι<Ιrν



και λoιπd)ν παραβατικd)γ συμπεριφoρd)ν συγκεκριμενιoν πpoocbπιιν πoυ

λομαiνoνται τo χιirρo τι1g αoφιiλιoηg.

Σε μια επoγfi πoυ o μ6ooq πoλiηq β6λλεται παντα16Θεv και δια1ρovικ6g

κατακτηoει6 τoυ voμικoιi μαξ πoλιτιoμoιi θυoιdζovται oτo βωμ6 τηg

υιoΘ6τη oη ξ'' μη μovιακ(bv', πoλιτικιirv αμφiβoλη g απoτελεoματικ6ηταq, 6γα

ακ6μα πΜγlια κατd ηg πρod,oπιoηq τωv δικαιωμ0των των πoλιτcilv Θα ηταν

oλ6Θριo. Kρoιioυμε τov κ<Ιrδωvα τoυ κιvδriνoυ κα1 σαq δηλiυνoυμ πωq

αρνoδμαoτε να σι)ναιν6ooυ1ιε στoν υπoβιβαop6 τηq αvΘριΙrπιvηg {tπαρξηg

και υ,ξιaπρ6πειαg, στην υπο1cbρηoη τoυg για λι6γoυ6 καΘαριil

εισπραl(τικo{lg. Tα 6ρια τηc ανοl.rlc μαc ωc πoλιτιδν και. ιδiιoc. olc νoμικcbν

τεiγoυν πΜoγ vα εξαvτλπΘoΦν εντ(rπωγ αλλεπ.ιi-M,ni1r,ιrlγ κoιγων.ιx.& Φδικων

και πλιξριlrc ακαται,6nτωγ απ6 τnv &πoψτ τnc κoιι,ι{c }ργιιcfc μ€τροrγ. πoυ

πooωΘο6γται απ6 τα γνrυοτιi πλ^6oν εξωΘεoμικιi κ€ντoα και απ6 εrr-'chριoυc

ιcδ κλoυc o.ργ.αγω μ-6vων .cιl μoερ 6ντων.

Για τoυg λ6γoυ9 αυτo69, oαg καλoδμε:

. Nα αναλoγιaτεiτε τη oλεθριεq oυν6πειε9 πoυ αναμ€vεται να 61ει . oε

επiπεδo νoμικ6 και κoιν(Dνικ6, αoφ&λειαξ τα)γ oυναλλαγcirν και τoυ

δικαioυ . η Θ€oπιoη ηξ κατατεΘεioαg διιiταξηg αναφoρικιft με τα Θ6ματα

τρo2gαiιον ατυμ11ι0,των πoυ Θα αδυγατo{lν να καλ6ψoυν τη ζημiα τoυ€,

καταδικαζ6μεvα σην αν61εια και σην oικoνoμικι{ εξαΘλiωoη, κατfi

τρ6πo κoινα)νι|Cιft ανιfiλγητo και απιiνΘρωπo, πoυ δεν αρμ6ζει oε μiα

σι)ντεταγμενη πoλιτεdα.

. Nα απooδρετε ιiμεοα τηγ κατιiπτυoτη αυτf διfταξη και να

κατευΘιiνετε κιiΘε σα6 εν€ργεια πρo€ τo οκoπ6 τη€ εvio2ροηg των

ελεγκτικιbγ μηχαγισμcilν oτr1ν αoφαλιoτικι{ αγoριft, και τη€ oικoγoμικι{g

εvδυνιiμωση€ τoυ Eπικoυρικoδ Κεφαλαiου, απoτρ6πoνταq - 6oτω και την

{toτατη στιγμη . η μεταmlλιoη τιoν πρoβ\μιftτroν τoυ στoυg,Eλληνεq

πo?ιwεg, παΘ6ντε6 η αoφαλιoβνoυq.



s(,b

To διιtηγoρικ6 ocirμα τηg xrbρυ"q, oεβ6μεvo τo ρ6λo τoυ ωζ

Θεματoφιiλακα Θεoμιbν και η δια1roνικη τoυ ιoτoρiα o1ετικi με την

υπερdoπιoη των δικαιωμdτωv τΦν πoλιτrbν, δεoμεδεται να πρoαaπisει με

κιfiΘε μ6οo δικαιικ66 κατακτιiaεξ πoυ εξαοφαλiζoυν τo oεβαoμ6 πρoξ την

ανΘριbπινη δπαρξη και α,ξιoπρ6πεια κιftΘε ανΘρτbπoυ, μακριιi ατc6

μικρ6ψυ2gεg κ(,ι ανιftξητε€ oικoνoμικ6g πρooηryfoεη.

ΠPoEΔPoΣ oΛo

ΙtPoEΔPΩN ΔΙΚEΓoPΙΚΩN ΣYΛΛ

ΣTEΛΙoΣ MANoYΣΑΙ<tΣ

ΠPoEΔPoΣ ΔΙΚtΓoPIΚoY ΣYΛΛoΓoY ΠEΙPAΙA

Συνnμμ6να 6γγραφα:

1. To απ6 8-t0.20t2 Evημερωτικ6 Σημεiωμα τη€ 0λομ6λεια9 τα)ν Πρo6δρ<ον

Διιcηγoρικtδν ΣυλλοJωγ E}ιλιftδog o1ετικιft με την υπ6 ψηφιοη ρΦΘμιoη.

2. t'ατc68.L0.20|2 Aπ6φαoη τηg 0λoμ6λεια9 των Πρo6δρων Διlα1γoρικιirν

Συ}ιλ6γων E)λrftδog o,gετικιi με τoγ επι1ειρoδιιενo περιιlριομ6 ηq ευθδvηg

τoυ Eπικoυρικo6 Κεφα?uαioυ.

1γΙΚoΛAoΣ BΑΛ]EPΓAKEΣ


