
Στήν πρόταση νόαου «περί προαγωγής τών Είρηνοδικών Δ'.
Γ'. Β' καί Α' τάξεως άντιστοίχως εις τον αμέσως ανώτε
ρου βαθμόν τής Δικαστικής Ιεραρχίας».

ΙΙοός τ>ι>’ Βουλήν, τών 'Ελλήνων

Κατά τη σύνταξη τής προτάσεώς αυτής βασικά έλήφθη ύπ’ 
όψη ή ΰψιστη συμβολή τών Είρηνοδικών ττήν απονομή τής Δι
καιοσύνης, που καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό διχαζόμενων 
υποθέσεων. με τά ίδια1 νομικά καί ουσιαστικά προβλήματα πού 
παρουσιάζονται καί στις υποθέσεις τών άλλων Πολιτικών και 
Ποινικών Δικαστηρίων καί :συχνά μεγάλης σπουοαιοτητος. εν 
οψε: τής συνέχεια αυξανόμενης δικαιοδοσίας τους, καθώς και 
ή άδικη υπηρεσιακή τους εξέλιξη, παρα το γεγονός οτ: ιια- 
θίτουν επιστημονική μόρφωση καί είναι, σύμφωνα με το Σύν
ταγμα. ισόβιοι Δικαστές μέ αυξημένα τυπικά καί ουσιαστικά 
προσόντα.

Ό θεσμός τών Ειρηνοδικείων στην ΕΟΚ. σε όσα κράτη 
εξακολουθεί ακόμα, νά ισχύει έχει πρό πολλοΰ αναμορφωθεί σ 
όφελος τών Είρηνοδικών. πού ήδη έχουν πλήρη ΐεραρχική εξέ
λιξη. ’Αντίθετα όμως μέ δ,τι συμβαίνει στις χώρες — μέλη 
τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή εξέλιξη τών Ελλήνων Εί
ρηνοδικών περιορίζεται σέ 4 μόνο βαθμούς, σέ αντίθεση ακό
μα καί μέ τήν υπηρεσιακή έξέλιξη τών πολιτικών υπαλλήλων 
τού Δημοσίου.

Οί Εϊρηνοδίκες άπό τό 16ο έτος τής υπηρεσίας τους, όταν 
δηλαδή συμπληρώσουν τό χρόνο πού απαιτείται γιά νά προα- 
χθοΰν στον τελευταίο (Α' τι ξεως) βαθμό τής ιεραρχίας τους, 
μέχρι τό 35ο έτος τής ύπη εσίας τους, ή 65ο τής ηλικίας 
τους, παραμένουν είκοσι ολόκληρα χρόνια, ή -/.αι περισσότερο, 
απελπιστικά στάσιμοι, χωρίς κανένα βαθμό καί χωρίς κανέ
να ενδιαφέρον, εργαζόμενοι μέ μοναδικό κίνητρο τή φιλοτιμία 
καί τήν ευσυνειδησία τους.

Μέ τήν είσοδο τής Ελλάδος στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
αλλά καί γιά λόγους δικαιοσύνης επιβάλλεται νά εΰθυγραμ- 
μοσθεί πλέον ό νόμος μέ ότι ισχύει καί στήν Ευρώπη. Μέχρις 
όμως νά καταργηθεί, ή νά άναμορφωθή ό θεσμός τών Είρηνο- 
δ.κείων καί εν όψει τοΰ ότι έχει επιτευχθεί καί θά επιτευχθεί 
άκόμα μεγαλύτερη βαθμολογική ανύψωση όλων τών’ υπαλλή
λων τής Διοικήσεως (βαθμολόγιο) καί τών υπαλλήλων τής 
Γραμματείας τών Δικαστηρίων, θά πρέπει γιά νά έξαλειφθεί 
ή ύπάρχσυσχ μεγάλη ανισότητα, νά ανυψωθεί κατά ένα βαθμό 
ή θέση όλων τών Είρηνοδικών (Δ, Γ, Β καί Α) αντίστοιχα, 
γιά νά επιτευχθεί ηθική καί οικονομική βελτίωση τής θέσης 
τους καί ταυτόχρονα νά δημιουργηθεί κίνητρο γιά τά τελευ
ταία (20) χρόνια τής υπηρεσίας τους, μέ τήν αντικατάσταση 
τών παραγράφων 2 καί 3 τοΰ άρθρου 75 τοΰ Ν.Δ. 962/1971.

Αυτό είναι ιδιαίτερα επιβεβλημένο σήμερα μετά τή ψήφιση 
άπό τή Βουλή τοΰ νόμου μέ τόν οποίο δίδεται στους Δικηγό
ρους, Συμβολαιογράφους καί ‘Υποθηκοφύλακες ή σύνταξη Έ- 
φέτη. Σ’ όλους είναι γνωστό ότι οί Εϊρηνοδίκες κατά τό με
γαλύτερο ποσοστό προέρχονται άπό τους Δικηγόρους ποό με
τά άπό διαγωνισμό μπαίνουν στον κλάδο τής Δικαιοσύνης. Τό 
ότι γιά διαφόρους σοβαρούς οικογενειακούς ή άλλους λόγους 
δέν εξελίχθηκαν περισσότερο δέν είναι βέβαια λόγος νά έγ/.α- 
ταλειφθοΰν στήν τύχη τους, δεδομένου ότι καί άπό τή θέση 
τους έπιτελοΰν άξιόλογο έργο καί ή προσφορά τους είναι πο
λύ σοβαρή καί περισσότερο αξιόλογη άπό πολλά άλλα επαγ
γέλματα καί άποδειγμένα εργάζονται σ’ εντατικό ρυθμό μέ ζή
λο καί ευσυνειδησία, γεγονός ποό ολόκληρος ό 'Ελληνικός 
Λαός αναγνωρίζει. Οί Είσηνοδύκες Α' τάξεως εάν είχαν πα- 
ραμείνε: στή Δικηγορία καί εξέρχονταν ώς συνταξιούχοι θά 
έπαιρνα·/, μετά τόν παραπάνω ψηφισθέντα νόμο, τή σύνταξη 
τοΰ Εφέτη, ένώ τώρα σάν Δικαστικοί Λειτουργοί θά πάρουν 
μόνο τή σύνταξη τοΰ Προέδρου Πρωτοδικών. Ά'π’ αύτό καί 
μόνο προκύπτει ή άνισότητα καί ή ύποβάθμιση τής θέσεως 
τών Είρηνοδικών, πράγμα τό οποίο αποτελεί καί άντικίνητρο 
γιά τή προσέλευση υποψηφίων Είρηνοδικών σέ μελλοντικούς 
διαγωνισμούς.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ "Τό γεγονός ότι οί Εϊρηνοδίκες, μετά τήν είσοδό τους στις 
τάξεις" τής Δικαιοσύνης δέν έτυχαν προαγωγής, κανείς δέ 
μπορεί νά υποστηρίξει καί ιδιαίτερα οί Δικηγόροι ότι οΐ έντι
μοι αυτοί Δικαστές (μικροί σέ βαθμό) μέ τήν αποχώρησή τους 
άπό τή Δικηγορία υποβαθμίστηκαν σέ τέτοιο βαθμό, ώστε να 
δικαιούνται πλέον μικρότερη σύνταξη άπ’ αυτούς. Αλλά ή ά
νισότητα καί ή ύποβάθμιση αυτή φαίνεται άκόμα περισσότερο 
καί άπό τό λόγο ότι καί οί 'Υποθηκοφύλακες τοΰ πιό απομα
κρυσμένου χωριού τής χώρας, ποό είναι εντελώς ξένοι πρό; 
τό σώμα τής Δικαιοσύνης, παίρνουν τή σύνταξη τού Εφέτη. 
μόνο μέ τό πτυχίο τής Παντείου Σχολής. Από τά ανωτέρω 
αναμφισβήτητα περιστατικά προκύπτει γιά τούς Εϊρηνοδίκες 
καί θέμα ηθικής τάξεως που επιβάλλει στή Πολιτεία νά 
τους προαγάγει αντίστοιχα στον αμέσως ανώτερο βαθμό τής 
Δικαστική; Ιεραρχίας άφοΰ είναι δεδομένο ότι γιά νά πάρει 
ό Είρηνοδίκης Α' τάξεως τή σύνταξη τοΰ Εφέτη (όπως οί 
Δικηγόροι) απαιτείται, σύμφωνα μέ τό νόμο, νά έχει απαραίτη
τα προηγουμένως προαχθεϊ στό βαθμό τού Εφέτη.

Πρεπει νά σημειωθεί ότι καί στήν Εισηγητική “Εκθεση 
τοΰ Ν.Δ. 962 τής 18/24.9.1971 όταν γιά πρώτη φορά μέ 
τρόπο ευεργετικό ρυθμίστηκε μερικώς τό πρόβλημα τής υπη
ρεσιακής έξελίξεως τών Είρηνοδικών, υπογραμμίστηκε καί 
αναγνωρίστηκε ή σημαντική προσφορά τών Είρηνοδικών' στήν 
απονομή τής Δικαιοσύνης, μέ. τήν .παράθεση άπό τόν .τότε νο- 
μοθέτη επί λέξει τών παρά κάτω όρθών σκέψεων στή; Ειση
γητική του Έκθεση: «Ούτοι θά εξελίσσονται νΰν μέχρι τοΰ 
βαθμού τοΰ Προέδρου Πρωτοδικών άντί τοΰ μέχρι σήμερον 
τοιούτου τοΰ Πρωτοδίκου. Τούτο δέ διότι έκρίθη δίκαιον όπως 
καί οί Ειρηνοδίκαι. λόγω τών προσφερομένων σοβαροτάτων 
υπηρεσιών εις τήν Δικαιοσύνην εξελίσσονται μέχρι τοΰ βαθμού 
τούτου».

Μέ τή νέα ρύθμιση οί Εϊρηνοδίκες θά εισέρχονται στό κλά
δο ώς Δόκιμοι Εϊρηνοδίκες Δ' τάξεως καί ένα έτος μετά τό 
διορισμό τους θά καταλαμβάνουν τό βαθμό τοΰ παρέδρου καί 
θά λαμβάνουν τις έν γένει άποδοχές αυτού. Στή συνέχεια θά 
εξελίσσονται μέχρι τοΰ βαθμού τού ’Εφέτη, άντί τοΰ βαθμού 
τοΰ Προέδρου Πρωτοδικών μέχρι τοΰ όποιου έξελίσσοντα: μέ
χρι σήμερα, ήτοι: Ό Είρηνοδίκης Δ' θά φέρει τό βαθμό τοΰ 
Παρέδρου ένα έπος μετά τό διορισμό του καί θά λαμβάνει τις 

έν γένει άποδοχές αυτού, ό Είρηνοδίκης Γ' θά φέρει τό βα- 
θμό τοΰ Πρωτοδίκου καί θά λαμβάνει τις έν γένει άποδοχές 
αυτού, ό Είρηνοδίκης Β' θά φέρει τό βαθμό τοΰ Προέδρου 
Πρωτοδικών καί θά λαμβάνει τις έν γένει άποδοχές αυτού 
καί ό Είρηνοδίκης Α' τάξεως θά φέρε: τό βαθμό τοΰ ’Εφέτη 
καί θά λαμβάνει τις εν γένει άποδοχές αυτού.

Ή ανωτέρω ευεργετική καί δίκαιη γιά τούς Εϊρηνοδίκες 
ρύθμιση τής υπηρεσιακής τους έξελίξεως. επιδιώκεται μέ τό 
κατωτέρω νομοσχέδιο, το οποίο υποβάλλεται στή κρίση τής 
’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας καί παρακαλοΰμε γιά τήν επιψή
φισή του.

Αθήνα:, 19 Δεκεμβρίου 1980 

Οί προτείνοντες βουλευτές

Ιωάννης Γ. Ζίγδης. Νικήτας Βενιζέλος 
Κώστας Μπαντουβάς. Μενέλαος Ξυλούρης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Περί προαγωγής τών Είρηνοδικών Δ'. Γ', Β' καί Α' τά-
σεως αντιστοιχώ; εις τόν άμέσως άνώπερον βαθμόν τής
Δικαστικής Ιεραρχίας.

Άρθρον μόνον.

Οί παράγρ. 2 καί 3 τοΰ άρθρου 75 τοΰ Ν.Δ. 962/1971 
αντικαθίστανται ώς ακολούθως:

«Οί Ειρηνοδίκαι Δ' τάξεως φέρουν τόν βαθμόν τού Παρέ
δρου μετά έτος άπό τοΰ διορισμού των καί λαμβάνουν τάς έν 
γένει άποδοχάς αύτοΰ.


